
1 
 

 
 
 
 

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 
 
 
 
 
 

Διπλωματική Εργασία 
 
 
 
 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ABC 

 
 
 

της 
 
 

ΤΖΗΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΑΓΟΡΩ (AUD 7211) 
Επιβλέπων Καθηγητής: Γκίνογλου Δημήτριος 

 
 
 
 

Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος 
στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική 

 
 
 
 

Μάιος  2014 



2 
 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αφορά την εφαρμογή μεθόδων κοστολόγησης σε μια 

ξενοδοχειακή μονάδα στο Νομό Κυκλάδων. Χρησιμοποιείται η μέθοδος της 

παραδοσιακής κοστολόγησης και της κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων (μέθοδος 

ABC). Τα αποτελέσματα που προκύπτουν συγκρίνονται μεταξύ τους. Συμπεραίνεται 

ότι η κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες εξάγει πιο ακριβή αποτελέσματα, πιο 

κοντά στην πραγματική λειτουργία της επιχείρησης. Προσδιορίζονται και 

υπολογίζονται τα κέντρα κόστους, οι δραστηριότητες και η υπηρεσίες που προσφέρει 

η ξενοδοχειακή μονάδα. Η μέθοδος ABC προβλέπει έναν πιο δίκαιο προσδιορισμό 

του κόστους των υπηρεσιών, ο οποίος εξασφαλίζεται χρησιμοποιώντας κατά την 

κατανομή του κόστους τόσο από τα κέντρα κόστους στις δραστηριότητες όσο και από 

τις δραστηριότητες στις υπηρεσίες, κατάλληλους οδηγούς κόστους. Οι οδηγοί 

κόστους είναι πολύπλοκοι και δεν βασίζονται μονάχα στα έσοδα των υπηρεσιών (που 

αποτελούν τον βασικό οδηγό κόστους για την παραδοσιακή κοστολόγηση) αλλά και 

σε άλλες πληροφορίες που προκύπτουν από συνεντεύξεις εργαζομένων, εργατοώρες, 

στοιχεία μισθοδοσίας κλπ.  

Ως εκ τούτου ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην οικονομική ανάλυση των 

αποτελεσμάτων της κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων. Κέρδη παρουσιάζουν 

όλες οι υπηρεσίες εκτός του εστιατορίου που παρουσιάζει έλλειμα Οι υπηρεσίες 

ενοικίασης δωματίων αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό τόσο όσον αφορά το 

συνολικό κόστος τους, όσο και ως προς τα συνολικά έσοδα του ξενοδοχείου. Οι 

δραστηριότητες που συνεισφέρουν περισσότερο στην δημιουργία του κόστους των 

υπηρεσιών του ξενοδοχείου είναι οι δραστηριότητες της διοίκησης-κρατήσεων-

ρεσεψιόν, η δραστηριότητα της συντήρησης, η δραστηριότητα του εστιατορίου και η 

δραστηριότητα των καμαριέρων. Τα σημαντικότερα κέντρα κόστους που 

συνεισφέρουν στις δραστηριότητες αυτές είναι η μισθοδοσία των τμημάτων 

διοίκησης-κρατήσεων-ρεσεψιόν, συντήρησης, εστιατορίου και καμαριέρων καθώς 

και τα υλικά των τμημάτων συντήρησης, εστιατορίου και καμαριέρων. 

Η κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων δεν αποτελεί ένα απλό σύστημα 

κοστολόγησης, αλλά θα μπορούσε να αποτελεί το τμήμα της διοίκησης της 

επιχείρησης, το οποίο με βάση τα δεδομένα της κοστολόγησης, να προχωρεί σε 

κατάλληλη ανάλυση τους, η οποία θα μπορεί να βοηθήσει στην λήψη αποφάσεων σε 

επίπεδο διοίκησης.  
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Διάγραμμα 5.16. Συνολικό κόστος υπηρεσιών % κοστολόγησης ABC 



9 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Διάγραμμα 5.17. Συνολικό κέρδος ή ζημία της υπηρεσίας σε ευρώ 

Διάγραμμα 5.18. Ποσοστό % των εξόδων της κάθε υπηρεσίας ως προς τα έσοδα 
της. 

Διάγραμμα 5.19. Ποσοστό % των εσόδων της κάθε υπηρεσίας ως προς τα έξοδα 
της. 

Διάγραμμα 5.20. Κέρδη υπηρεσιών % ως προς τα συνολικά κέρδη. 

Διάγραμμα 5.21. Κόστος υπηρεσιών αναλόγως μεθόδου κοστολόγησης. 

Διάγραμμα 5.22. Κόστος υπηρεσιών % στα συνολικά έξοδα αναλόγως μεθόδου 
κοστολόγησης 

Διάγραμμα 5.23. Κέρδος-ζημία υπηρεσιών αναλόγως μεθόδου κοστολόγησης. 

Διάγραμμα 5.24. Διαφορές κόστους των υπηρεσιών μεταξύ των δύο μεθόδων 
κοστολόγησης 

 
 
 
 



10 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η Ελλάδα είναι μία χώρα που ασχολείται κυρίως με τον πρωτογενή και τον 

τριτογενή τομέα παραγωγής. Στον τριτογενή τομέα συμπεριλαμβάνονται η παροχή 

υπηρεσιών όπως ο τουρισμός, υπηρεσία ιδιαίτερα αναπτυγμένη εξαιτίας της μεγάλης 

ποικιλίας των τουριστικών προορισμών σε όλη την έκταση της χώρας καθ’ όλη την 

διάρκεια του έτους. Η κοστολόγηση τουριστικών μονάδων είναι μια εργασία που 

εφαρμόζεται στην πράξη. Απώτερος σκοπός της κοστολόγησης μιας εταιρείας είναι η 

μείωση του εργατικού κόστους, των αποθεμάτων, των ελαττωματικών μονάδων και 

της φθοράς κατά την παραγωγή, η αύξηση του όγκου των πωλήσεων, η αύξηση της 

παραγωγικής δυναμικότητας, ο συνδυασμός της μέγιστης ποιότητας με το ελάχιστο 

δυνατό κόστος και κατ’ επέκταση η απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, που 

διασφαλίζει ένα προβάδισμα έναντι του ανταγωνισμού. 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται συγκεκριμένα την εφαρμογή μεθόδων 

κοστολόγησης σε μία εταιρεία παροχής υπηρεσιών και συγκεκριμένα σε μια 

ξενοδοχειακή μονάδα. Χρησιμοποιείται η μέθοδος της παραδοσιακής κοστολόγησης 

και της κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων. Τελικά γίνεται σύγκριση των 

αποτελεσμάτων και αναφορά στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε 

μεθόδου κοστολόγησης. Τα συμπεράσματα που εξάγονται κυρίως από την 

κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων (κοστολόγηση ABC) θα μπορούσαν να 

αποτελέσουν πορίσματα τα οποία δύναται να λάβει υπόψη της η διοίκηση στην λήψη 

αποφάσεων. Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος χρήσης της συγκεκριμένης μεθόδου 

κοστολόγησης και ένα από τα πλεονεκτήματά της σε σχέση με την παραδοσιακή 

κοστολόγηση. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται λοιπόν στην οικονομική ανάλυση των 

αποτελεσμάτων της κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων. 

Όσον αφορά την διάρθρωση της εργασίας, αυτή αποτελείται από πέντε 

κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται ορισμός του όρου κοστολόγησης, με 

βάση τον οποίο γίνεται ενδεικτική αναφορά στις μεθόδους κοστολόγησης και τα 

συστήματα κοστολόγησης. Στην συνέχεια ορίζονται διάφορες έννοιες που 

χρησιμοποιούνται καθ' όλη την εργασία όπως είναι Στοιχεία Κόστους, Κέντρα 

Κόστους, Άμεσο κόστος, Γενικά Βιομηχανικά έξοδα ή έμμεσο κόστος,  
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Δραστηριότητες, Δεξαμενές Κόστους, Οδηγοί κέντρων κόστους, Οδηγοί 

δραστηριοτήτων και Υπηρεσίες. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια εκτενέστερη αναφορά στις μεθόδους 

κοστολόγησης. Πιο συγκεκριμένα πραγματεύονται η παραδοσιακή κοστολόγηση, η 

κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες, η κοστολόγηση με βάση τις 

δραστηριότητες Time Driven και η διοικητική διάσταση της κοστολόγησης μέσω 

δραστηριοτήτων (ABM). Τέλος γίνεται μια πρώτη απόπειρα σύγκρισης της 

παραδοσιακής μεθόδου και της μεθόδου βάσει δραστηριοτήτων. 

Στο τρίτο κεφάλαιο επιχειρείται η προσαρμογή των υπό εφαρμογή μεθόδων 

κοστολόγησης στο πλαίσιο λειτουργίας της ξενοδοχειακής μονάδας. Ενώ 

αναφέρονται στοιχεία για την διάρθρωση της ξενοδοχειακής μονάδας παρουσιάζεται 

το πλαίσιο εφαρμογής και όλες οι απαραίτητες παραδοχές και διευκρινήσεις που 

γίνονται. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται η εφαρμογή των μεθόδων κοστολόγησης στην 

ξενοδοχειακή μονάδα. Παρουσιάζονται τα μαθηματικά μοντέλα της κάθε μεθόδου, 

προσδιορίζονται τα κέντρα κόστους, οι δραστηριότητες και οι υπηρεσίες. Αφού 

γίνουν όλοι οι απαραίτητοι επιμερισμοί και προκύψουν οι οδηγοί κόστους 

παρουσιάζονται  και οι τελικοί πίνακες με τα οικονομικά στοιχεία της κάθε μεθόδου.  

Τέλος στο πέμπτο κεφάλαιο  παρουσιάζονται και γίνεται ανάλυση των  

αποτελεσμάτων της κάθε μεθόδου κοστολόγησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην 

κοστολόγηση ABC. Αναλυτικότερα αναλύονται τα αποτελέσματα με επίκεντρο τις 

δραστηριότητες και υπηρεσίες ξεχωριστά, ενώ παρουσιάζονται διαγράμματα με 

διάφορους δείκτες για να γίνουν πιο κατανοητά τα αποτελέσματα που έχουν 

προκύψει. Τελικά γίνεται σύγκριση μεταξύ παραδοσιακής κοστολόγησης και 

κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων, ενώ γίνεται και μια σύνοψη των τελικών 

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

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

διακινδυνεύει τον πρωταρχικό της στόχο, που παραμένει ο καθορισμός της τιμής 

πώλησης των τελικών προϊόντων, ώστε να είναι ανταγωνιστικά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ – 

ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝΝΟΙΩΝ 

 

1.1. Έννοια και ορισμός κόστους 

Κόστος ορίζεται η επένδυση αγοραστικής δύναμης για την απόκτηση υλικών ή 

άυλων αγαθών και υπηρεσιών με σκοπό την χρησιμοποίησή τους για την 

πραγματοποίηση άμεσου ή μελλοντικού ο φέλο υς για την επιχείρηση ή την κάλυψη 

κοινωνικών αναγκών (Βερνιέρη, Κοέν, Κωλέτση, 2003). Η ακριβής αποτύπωση 

πληροφοριών σχετικά με το κόστος ενός προϊόντος η μιας υπηρεσίας που προσφέρει 

μια εταιρία είναι σημαντική για την σωστή λήψη αποφάσεων και την κερδοφορία της 

εταιρίας. Η φιλοσοφία της διαχείρισης του κόστους εστιάζεται  στη νοοτροπία της  

δημιουργίας αξίας για τον πελάτη με χαμηλό κόστος (value added concept), δηλαδή, η 

παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών που επιθυμούν οι εκάστοτε πελάτες με τη χρήση 

όσο το δυνατόν λιγότερων από τους περιορισμένους πόρους που κατέχει η επιχείρηση 

καθώς και η προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης της σχέσης αξία-κόστος. 

 

1.2 Σκοπός και σημασία της κοστολόγησης 

Είναι γεγονός, ότι παλαιότερα, η ισχυρή δασμολογική προστασία των 

ελληνικών επιχειρήσεων από το κράτος δημιούργησε τόσα μεγάλα περιθώρια κέρδους 

σε πολλές περιπτώσεις, ώστε οι επιχειρήσεις, τουλάχιστον οι περισσότερες από αυτές, 

να μην αισθάνονταν την ανάγκη να προβαίνουν σε αναλυτική κοστολόγηση. Υπό 

αυτές της συνθήκες δεν είναι περίεργο, ότι λίγες επιχειρήσεις είχαν αντιληφθεί τον 

ρόλο της λογιστικής κόστους και την ανάγκη ύπαρξης ενός κοστολογικού 

συστήματο ς.  Τα επό μενα ό μως χρό νια,  με την εισαγωγή στη χώρα μας της 

τεχνολογίας και των μεθόδων διοίκησης προηγμένων οικονομικά χωρών, άρχισαν να 

κατανοούνται οι σκοποί και η αναγκαιότητα της λογιστικής κόστους. Πολλοί 

συγγραφείς υποστηρίζουν πως οι βασικοί σκοποί της κοστολόγησης είναι τρεις. Ο 

καθορισμός αναλυτικών αποτελεσμάτων και η αποτίμηση των αποθεμάτων, η 

υποβοήθηση της διοίκησης μιας επιχείρησης στον τομέα του προγραμματισμού και ο 

έλεγχος της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης (Κέχρας, 2011).   
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Ο Ιγνατιάδης (1983) αναλύει εξονυχιστικά σκοπούς που εξυπηρετεί η 

λογιστική κόστους. Για τον καθορισμό αναλυτικών αποτελεσμάτων και την 

αποτίμηση των αποθεμάτων θεωρεί τα εξής: Με δεδομένο ότι το αποτέλεσμα, κέρδος 

ή ζημιά, είναι η διαφορά των εξόδων από τα έσοδα και ότι τα έσοδα είναι δεδομένα, η 

γνώση του κόστους ανά προϊόν είναι απαραίτητα για τον καθορισμό αναλυτικών 

αποτελεσμάτων κατά προϊόν. Η χρησιμότητα εξάλλου της εξατομίκευσης του κόστους 

κάθε προϊόντος ή ποικιλίας του για την εξεύρεση αναλυτικών αποτελεσμάτων, αντί 

του προσδιορισμού ενός συνολικού αποτελέσματος είναι προφανής. Καταρχήν, 

αποτρέπονται οι  συμψηφισμοί στα αποτελέσματα μεταξύ ειδών που πωλούνται με 

κέρδος και άλλων που πωλούνται με ζημία, ή έστω με αποδοτικότητα ανεπαρκή, σε 

σχέση με τα απασχολούμενα κεφάλαια για την παραγωγή αυτών των ειδών. Έτσι 

λοιπόν, η επιχείρηση έχει τις απαραίτητες πληροφορίες για να κατευθύνει την 

δραστηριότητα της προς τα είδη, τις περιοχές, την κατηγορία πελατών και γενικότερα 

προς εκείνους που της προσφέρουν το μεγαλύτερο περιθώριο. Όμως με την 

επιφύλαξη, ότι δεν υπάρχουν άλλες απόψεις της διοίκησης της επιχείρησης, που της 

υποδεικνύουν την συνέχιση της παραγωγής των ζημιογόνων ειδών.  Αξιοσημείωτο 

είναι, ότι κατά το παρελθόν στις περιπτώσεις των επιχειρήσεων που παρήγαγαν 

εξαιρετικά μεγάλο αριθμό προϊόντων, ο λογιστικός προσδιορισμός του κόστους κάθε 

προϊόντος συναντούσε πολλές φορές ανυπέρβλητες δυσχέρειες και προσέκρουε στη 

συσσώρευση μεγάλου αριθμού εγγράφων, με αποτέλεσμα το κοστολογικό σύστημα 

να ήταν πολύ δαπανηρό. Μάλιστα πολύ παλιά, η δυσκολία αυτή αντιμετωπίζονταν με 

την διενέργεια εξωλογιστικών υπολογισμών για τον προσδιορισμό του κόστους 

καθενός από τα περισσότερα προϊόντα και ακολουθούσαν οι  αντίστοιχες λογιστικές 

εγγραφές. Στην εποχή μας οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές έχουν αυξήσει σε πολύ 

μεγάλο βαθμό τις δυνατότητες της λογιστικής του κόστους στον τομέα αυτό. Πρέπει 

να σημειωθεί ότι αυτός ο στόχος της λογιστικής κόστους επιτυγχάνεται ευκολότερα 

όταν εφαρμόζεται σύστημα πρότυπης κοστολόγησης.  

Ο δεύτερος σκοπός της λογιστικής κόστους, η παροχή βοήθειας στην διοίκηση 

της επιχείρησης για τον προγραμματισμό των μελλοντικών δραστηριοτήτων της, έχει 

γίνει δεκτός πολύ αργότερα σε σχέση με τους υπόλοιπους. Οι ορισμοί που έχουν δοθεί 

για τον προγραμματισμό είναι πάρα πολύ, με πολύ γενικότητα όμως θα μπορούσαμε 

να πούμε ότι προγραμματισμός είναι η επιλογή αντικειμενικών στόχων της 

επιχείρησης καθώς και των μέσων για την πραγματοποίηση τους. Είναι αυτονόητο 

όμως πως για να επιτευχθούν αυτοί οι σκοποί,  είναι απαραίτητη η γνώση του κόστους 
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των μέσων που θα χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση των στόχων, έτσι ώστε 

να επιλεγεί το μέσο που κοστίζει λιγότερο. 

Επιπλέον  η κοστολόγηση παρέχει χρήσιμα στοιχεία και κατά τον 

προγραμματισμό της συνολικής δραστηριότητας της επιχείρησης ή λειτουργικού 

τμήματος της για ορισμένη χρονική περίοδο,  συνήθως ενός έτους, period planning, 

που συνήθως καταλήγει στον προϋπολογισμό, budget. Μια άλλη περιοχή στα πλαίσια 

του προγραμματισμού, όπου η λογιστική κόστους παρέχει χρήσιμα στοιχεία είναι η 

άσκηση συνειδητής τιμολογιακής πολιτικής. Είναι γνωστό, ότι η τιμή ενός προϊόντος 

δεν βρίσκεται συνήθως σε συναρτησιακή σχέση προς το κόστος παραγωγής του σε 

συγκεκριμένη επιχείρηση, φυσικό η τεχνητό μονοπώλιο, αγαθά παγκόσμιας 

παραγωγής, είδη μόδας, πολυτελείας και τέχνης, περίπτωση dumping, κρατικών 

διατιμήσεων και πολλά άλλα.  Αλλά και στην περίπτωση αυτή η γνώση του κόστους 

δεν παύει να είναι απαραίτητη έστω και υπό αρνητική έννοια. Επιτρέπει στην 

διοίκηση της επιχείρησης να γνωρίζει κατά πόσο το κόστος των προϊόντων της 

βρίσκεται μέσα στα πλαίσια της αγοράς ή αποκλίνει έτσι ώστε να ληφθούν οι 

κατάλληλες αποφάσεις. Εξάλλου περισσότερο σημαντική, είναι η γνώση του κόστους 

στην περίπτωση που η τιμή βρίσκεται σε άμεση συναρτησιακή σχέση προς αυτό. Η 

γνώση του κόστους επιτρέπει τον καθορισμό της τιμής προσφοράς, σε περιπτώσεις 

ανάθεσης παραγγελιών ή συμμετοχής σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς. Καθορισμός της 

τιμής προσφοράς, χωρίς αναλυτικές πληροφορίες, σχετικά με την διαμόρφωση του 

κόστους μπορεί να οδηγήσει σε μία από τις δύο παρακάτω καταστάσεις. Απώλεια της 

παραγγελίας, λόγω του ότι η προσφερόμενη τιμή στον πελάτη είναι υψηλή ή ανάληψη 

της παραγγελίας αλλά εκτέλεση της με ζημία, εξαιτίας του γεγονότος ότι το 

πραγματικό κόστος της είναι μεγαλύτερο από την τιμή που έχει συμφωνηθεί. Οι δύο 

αυτές καταστάσεις, που είναι και οι δύο οπωσδήποτε επιζήμιες για την επιχείρηση, θα 

μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, αν υπήρχαν αναλυτικές καταστάσεις ως προς το 

κόστος. 

Τέλος, ο έλεγχος είναι δυνατόν να είναι διορθωτικός η προληπτικός. Ο 

διορθωτικός έλεγχος δεν έχει την έννοια ότι αποβλέπει στην διόρθωση του κόστους 

που πραγματοποιήθηκε σε ύψος μεγαλύτερο από αυτό που προβλέφθηκε, διότι αυτό 

είναι αδύνατο, όπως είναι φανερό. Ο όρος διορθωτικός έλεγχος αναφέρεται απλώς 

στις διαδικασίες που ακολουθούνται για την συνεχή ενημέρωση της διοίκησης, όσο 

αναφορά την διαμόρφωση του τρέχοντος κόστους σε σχέση με το προϋπολογισμένο ή 

πρότυπο κόστος και την διαπίστωση των αντίστοιχων αποκλίσεων αμέσως, ώστε να 



15 
 

είναι δυνατή η λήψη μέτρων για την αποτροπή επανεμφανίσεως των αποκλίσεων στο 

μέλλον. Ο διορθωτικός έλεγχος είναι ένας μηχανισμός συνεχής επαγρύπνησης της 

διοίκησης για την έγκαιρη επισήμανση περιοχών αποκλίσεων, έτσι ώστε να υπάρχει 

περιθώριο χρόνου για την λήψη διορθωτικών μέτρων, για την αποτροπή δυσμενών 

αποκλίσεων στο μέλλον. Όσο αναφορά τον προληπτικό έλεγχο η σύγχρονη τάση είναι 

να προτιμάται περισσότερο από τον διορθωτικό. Αυτό το είδος του ελέγχου 

συνιστάται στην καθιέρωση διαδικαστικών, ψυχολογικών και άλλων μέσων για την 

παρακίνηση των εργαζομένων να προσπαθήσουν να διατηρήσουν το κόστος στα όρια 

που ορίσθηκαν από το προκαθορισμένο κόστος  (Κέχρας, 2011). 

 

1.3. Κοστολόγηση-Συστήματα Κοστολόγησης 

Σύμφωνα με την Λιακοπούλου (2005, σελ 5), «Κοστολόγηση είναι μια 

κατάσταση λογιστική στην οποία καταχωρούνται, κατατάσσονται και απεικονίζονται 

οι δαπάνες κατ’ είδος που προσδιορίζουν το κόστος παραγωγής των προϊόντων ή των 

παραγωγικών διαδικασιών, ή των υπηρεσιών που υπάρχουν μέσα στην επιχείρηση». Η 

κοστολόγηση ως έννοια εστιάζεται στο σύνολο των συστηματικών εργασιών που 

υλοποιούνται στα πλαίσια της οικονομικής μονάδας με απώτερο σκοπό την 

συγκέντρωση, κατάταξη, καταγραφή και επιμερισμό των εταιρικών δαπανών έτσι 

ώστε να προσδιοριστεί μα αντικειμενικά κριτήρια το κόστος των υπηρεσιών, 

προϊόντων και διαδικασιών της επιχείρησης. 

Η κοστολόγηση έχει εξελιχθεί στα συστήματα κοστολόγησης, που είναι 

ολοκληρωμένα συστήματα, τα οποία χρησιμοποιούνται ώστε να περιγράψουν την 

διαδικασία που προκύπτει το κόστος παραγωγής των προϊόντων ή των παραγωγικών 

διαδικασιών, ή των υπηρεσιών της επιχείρησης, ώστε να προκύψουν τελικά τα 

ευαίσθητα σημεία του κόστους και να γίνει τελικά εξοικονόμηση οικονομικών πόρων 

από την επιχείρηση, χωρίς να θυσιαστεί η ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων ή 

υπηρεσιών. 

Σύμφωνα με τους Cooper και Kaplan (1991), ένα από τα βασικά 

χαρακτηριστικά ενός συστήματος κοστολόγησης είναι η δυνατότητα να μετρά το 

κόστος παραγωγής των τελικών προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρει η επιχείρηση. 

Το κοστολογικό σύστημα αποτελεί ένα πληροφοριακό σύστημα εσωτερικής 

κατανάλωσης μέσω του οποίου υλοποιείται η διαδικασία της κοστολόγησης σε μια 

επιχείρηση. Κατά τον σχεδιασμό ενός κοστολογικού συστήματος θα πρέπει αρχικά να 
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προσδιοριστούν τα αντικείμενα που φέρουν το κόστος καθώς και αυτές οι εσωτερικές 

σχέσεις που τα συνδέουν. Τα αντικείμενα αυτά μπορεί να είναι προϊόντα, υπηρεσίες, 

επιχειρησιακά τμήματα αλλά και δραστηριότητες της επιχείρησης. Η κοστολογική 

επιβάρυνση των αντικειμένων πραγματοποιείται μέσω διαδικασιών επιμερισμού, 

επαναεπιμερισμών και καταλογισμού των διαφόρων εταιρικών δαπανών με βάση τις 

διάφορες κλείδες επιμερισμού και τα φύλλα μερισμού που συντάσσει το αρμόδιο 

τμήμα. 

Σε συνδυασμό με την περιγραφή των διαδικασιών μέσω των οποίων προκύπτει 

το κόστος αυτό, τελικά υπάρχει ανατροφοδότηση οικονομικών στοιχείων σχετικά με 

τις διαδικασίες αυτές. Τα παραπάνω μπορούν να οδηγήσουν τους διευθυντές των 

επιχειρήσεων στην σωστή λήψη αποφάσεων που θα βοηθήσει στην αποδοτικότητα 

των εταιρειών. Τα παραπάνω αναφέρονται στην έννοια της διοικητικής λογιστικής 

που ασχολείται με την εσωτερική πληροφόρηση της διοίκησης σε σχέση με την 

ανάλυση του κόστους λειτουργίας της επιχείρησης, τον προγραμματισμό της 

εταιρικής δράσης, τον έλεγχο της υλοποίησης του προγραμματισμού αυτού και με την 

αξιολόγηση της απόδοσης των στελεχών και των δραστηριοτήτων της οικονομικής 

μονάδας. 

Η συλλογή των πληροφοριών από την διοικητική λογιστική αξιοποιούνται κυρίως για 

αποφάσεις καταμερισμού των επιχειρησιακών πόρων (υλικών και ανθρώπινων), για 

τιμολογιακούς σκοπούς, για την μέτρηση της απόδοσης των διαφόρων τμημάτων της, 

αλλά και εντέλει για την λήψη αποφάσεων στρατηγικής σημασίας. 

 

1.4. Ορισμοί εννοιών 

 

1.4.1. Στοιχεία Κόστους 

Ο ορισμός του στοιχείου κόστους δίνεται ως εξής: «Αντικείμενο του κόστους 

αποτελεί κάθε προϊόν, υπηρεσία ή έργο, των οποίων το κόστος μπορεί να μετρηθεί». . 

Όταν το αντικείμενο του κόστους είναι ένα βιομηχανικό προϊόν αυτό θα πρέπει να 

οριστεί με μεγάλη σαφήνεια έτσι ώστε να περιλαμβάνει όλα τα κόστη που 

αναφέρονται στην παραγωγική διαδικασία δηλαδή άμεσα υλικά, εργατικά και λοιπές 

βιομηχανικές δαπάνες. Σε μία βιομηχανική επιχείρηση το βασικό αντικείμενο του 

κόστους είναι τα προϊόντα χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα προϊόντα είναι το μοναδικό 

αντικείμενο κόστους που ενδιαφέρει τη διοίκηση. Πολλά διαφορετικά είδη κόστους 
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απαιτούνται για τη λήψη αποφάσεων και τα στελέχη χρειάζονται εκείνες τις 

πληροφορίες κόστους που είναι σχετικές με τις προσδοκίες της επιχείρησης. 

Το κόστος πρέπει να αναφέρεται σε όλη την παραγωγική διαδικασία, που 

περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία κόστους: άμεσα υλικά ή πρώτες ύλες, άμεση εργασία 

και γενικά βιομηχανικά έξοδα ή έμμεσα έξοδα» (Ντόγκα, 2010, σελ 13). Τα στοιχεία 

κόστους μπορεί να σχετίζονται με πόρους, πρώτες ύλες, ενέργεια, εργαζομένους, 

μηχανήματα, κτιριακό εξοπλισμό. 

 

1.4.2. Κέντρα Κόστους 

Ο ορισμός του κέντρου κόστους δίνεται ως εξής: «Κέντρο κόστους 

ονομάζεται η μικρότερη μονάδα δραστηριότητας ή περιο χή ευθύνης,  για την οπο ία 

πραγματοποιείται λογιστική συγκέντρωση του κόστους της με σκοπό τη μέτρηση της 

αποτελεσματικότητας της. Είναι λογικό οι επιβαρύνσεις κάθε κέντρου κόστους να 

γίνονται με δαπάνες σχετικές με το κέντρο αυτό. Παραδείγματα κέντρων κόστους 

είναι το τμήμα παραγωγής, διοίκησης, έρευνας και ανάπτυξης, δημόσιων σχέσεων» 

(Βενιέρης, Κοέν, Κωλέτση, 2003, σελ 25). 

 

1.4.3.Άμεσο κόστος 

Μια σημαντική διάκριση του κόστους είναι σε άμεσο κόστος (direct cost), 

έμμεσο κόστος (indirect cost) και κοινό κόστος (common cost) (Βερνιέρη, Κοέν, 

Κωλέτση, 2005). Άμεσο κόστος είναι το κόστος που δημιουργείται λόγω μιας 

συγκεκριμένης αιτίας και είναι δυνατό να ελεγχθεί από την επιχείρηση όταν 

μεταβληθεί η αιτία αυτή. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα άμεσου κόστους είναι η 

μισθοδοσία. Η προσφερόμενη εργασία είναι η αιτία του κόστους και όταν αυτή 

μεταβληθεί από την επιχείρηση, μεταβάλλεται και το κόστος. Το άμεσο κόστος 

γενικά μπορεί να είναι άμεσα υλικά (πρώτες ύλες) ή άμεση εργασία. Άμεσα Υλικά  

Άμεσα υλικά είναι εκείνα τα υλικά, που μορφοποιούνται και τελικά 

εξατομικεύονται σε ένα συγκεκριμένο προϊόν. Για πολλά προϊόντα τα Άμεσα Υλικά 

αποτελούν το μεγαλύτερο, από πλευράς συμμετοχής, στοιχείο κόστους σε ένα 

παραγόμενο προϊόν. Μερικά από τα υλικά αν και χρησιμοποιούνται στην παραγωγική 

διαδικασία, εντούτοις δεν κάνουν φανερή την παρουσία τους στο παραγόμενο προϊόν. 

Για παράδειγμα, η κόλλα η οποία χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση δύο μερών 
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είναι ένα τέτοιο υλικό. Τα υλικά αυτά ονομάζονται έμμεσα υλικά και για το λόγο 

αυτό μεταφέρονται στα Γ.Β.Ε.  

Άμεση εργασία είναι το κόστος της εργασίας που παρέχεται σε ένα 

συγκεκριμένο προϊόν και που μπορεί απευθείας να εξατομικευτεί το προϊόν αυτό. Το 

σύνολο του κόστους εργασίας όμως δεν είναι δυνατόν να εξατομικευτεί απευθείας 

στο κόστος ενός ορισμένου προϊόντος. Για παράδειγμα, οι εργαζόμενοι που 

μεταφέρουν τα υλικά από την αποθήκη στη παραγωγή και οι εργαζόμενοι οι οποίοι 

επισκευάζουν και συντηρούν το βιομηχανοστάσιο και τα μηχανήματα της 

παραγωγής, αν και αποτελούν μέρος της παραγωγικής διαδικασίας, εντούτοις, το 

κόστος της εργασίας τους δεν είναι όμοιο με το κόστος της Άμεσης Εργασίας, διότι 

δεν μπορεί να εξατομικευτεί στα προϊόντα. Αυτή η εργασία χαρακτηρίζεται ως 

Έμμεση Εργασία και μεταφέρεται στο κόστος του Γ.Β.Ε.. 

 

1.4.4. Γενικά Βιομηχανικά έξοδα (έμμεσο κόστος) 

Σε αντίθεση με το άμεσο κόστος, έμμεσο είναι το κόστος εκείνο, το οποίο δεν 

εξαρτάται από μια συγκεκριμένη αιτία η οποία το προκαλεί. Το κόστος αυτό είναι 

δύσκολο να ελεγθεί από την εταιρεία γιατί η αιτία που το προκαλεί δεν είναι 

ξεκάθαρη και συγκεκριμένη αλλά πολυδιάστατη. Παράδειγμα ενός τέτοιου κόστους 

αποτελεί το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας από τον πάροχο. Η αιτία που το προκαλεί 

είναι πολυδιάστατη μιας και η ηλεκτρική ενέργεια απαιτείται στην πλειοψηφία των 

λειτουργιών της επιχείρησης. Το έμμεσο κόστος ή αλλιώς τα Γενικά Βιομηχανικά 

Έξοδα (ΓΒΕ) αποτελούν πολλές φορές ένα κρίσιμο κόστος για τις εταιρείες και είναι 

σημαντική η δυνατότητα περιορισμού τους.  

Σύμφωνα με τον Πάγγειο (1993, σελ 41) «Γενικά βιομηχανικά έξοδα ή 

έμμεσα έξοδα χαρακτηρίζονται όλες οι δαπάνες της παραγωγικής διαδικασίας, 

κύριων και βοηθητικών υπηρεσιών. Με άλλα λόγια Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα 

ονομάζονται όλες οι δαπάνες της παραγωγικής λειτουργίας, εκτός των δαπανών που 

αναφέρονται στα άμεσα υλικά και την άμεση εργασία. Τα έξοδα ταξινομούνται 

σύμφωνα με τη φύση των προϊόντων και τον τύπο της παραγωγικής διαδικασίας. Δύο 

πιο συνηθισμένες ταξινομήσεις είναι, τα έμμεσα υλικά και η έμμεση εργασία.  Άλλα 

βιομηχανικά έξοδα είναι τα κόστη που συνδέονται με την παραγωγική διαδικασία. 

Αυτά ονομάζονται κόστη παραγωγικής λειτουργίας και περιλαμβάνουν: 
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1. Το ενοίκιο των κτηρίων και μηχανημάτων 

2. Αποσβέσεις κτηρίων και μηχανημάτων 

3. Συντηρήσεις 

4. Ασφάλιστρα 

5. Δημοτικά τέλη κα. 

Άλλα τυπικά βιομηχανικά κόστη που περιλαμβάνονται στα Γ.Β.Ε. είναι 

επίσης τα ασφάλιστρα ζωής, οι δαπάνες για κατασκηνώσεις του προσωπικού, το 

κόστος εποπτείας. Όλες αυτές οι βιομηχανικές δαπάνες που ενσωματώνονται στο 

λογαριασμό των Γ.Β.Ε. είναι έμμεσες δαπάνες διότι δεν εξατομικεύονται απευθείας 

στο κόστος των παραγόμενων προϊόντων όπως συμβαίνει με το κόστος των άμεσων 

υλικών και της άμεσης εργασίας. 

 

1.4.5. Δραστηριότητες 

Μια δραστηριότητα είναι μια εργασία που συμβαίνει σε μια εταιρεία 

χρησιμοποιώντας ανθρώπους, τεχνολογία, υλικά και τεχνογνωσία  ώστε να παραχθεί 

ένα προϊόν ή μια υπηρεσία. Το σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρείας 

περιγράφουν το σύνολο του αντικειμένου της. 

 Η δραστηριότητα χαρακτηρίζει ένα σύνολο από ενέργειες ώστε να επιτευχθεί 

κάποιος στόχος. Είναι προκαθορισμένες ενέργειες οι οποίες απορροφούν πόρους. 

Αποτελούν τη βάση του συστήματος και η σύνηθες διαδικασία εντοπισμού αυτών 

γίνεται με συνεντεύξεις από εργαζομένους ,όπου ζητείται να γίνει περιγραφή των 

σημαντικότερων δραστηριοτήτων. Όσο πιο πολύπλοκή είναι η λειτουργία μιας 

επιχείρησης, τόσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των δραστηριοτήτων που διαθέτει. 

Για την καλύτερη ακρίβεια οι δραστηριότητες ταξινομούνται σε πέντε επίπεδα 

(Αργύρης, 2012): 

1. Δραστηριότητες σε επίπεδο παραγόμενης μονάδας ,όπου εκτελούνται κάθε 

φορά που παράγεται μια μονάδα ( προϊόντος ή υπηρεσίας). Τα κόστος θα πρέπει να 

είναι ανάλογο με τον αριθμό των παραγόμενων μονάδων. 

2.Δραστηριότητες σε επίπεδο παρτίδας εκτελούνται όταν υπάρχει επεξεργασία 

μιας παρτίδας χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των μονάδων που βρίσκονται 

στην παρτίδα.   
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3. Δραστηριότητες σε επίπεδο προϊόντος εκτελούνται για την υποστήριξη του 

κάθε ξεχωριστού προϊόντος. Πχ η διαφήμιση προϊόντος. 

4. Δραστηριότητες σε επίπεδο πελάτη, δηλαδή όλες εκείνες οι δραστηριότητες 

που εκτελούνται για τον πελάτη.  

5. Δραστηριότητες σε επίπεδο εγκατάστασης, όπου αφορά όλες τις 

δραστηριότητες ώστε να συντηρούν την παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης. 

Δηλαδή δραστηριότητες που απορροφούν πχ το κόστος διοίκησης, ο καθαρισμός των 

γραφείων ,κλπ. 

 

1.4.6. Δεξαμενές Κόστους 

Με τον όρο δεξαμενές κόστους αναφερόμαστε σε κόστη τα οποία μπορούν να 

ομαδοποιηθούν λόγω συνάφειας ή για λόγους που αποφασίζει ο ενεργών της 

κοστολόγησης με στόχο την όσο δυνατόν πιο σωστή εφαρμογή της. 

 

1.4.7. Οδηγοί κέντρων κόστους 

Οι οδηγοί κέντρων κόστους αποτελούν συνδετικό κρίκο μεταξύ του έμμεσου 

κόστους και των δραστηριοτήτων. Βασίζονται σε οικονομικά στοιχεία και 

πληροφορίες που προκύπτουν από έσοδα πωλήσεων, από εργατοώρες υπαλλήλων, 

από συνεντεύξεις εργαζομένων και στελεχών, καταναλώσεις προϊόντων ή 

προσφερόμενων υπηρεσιών κλπ. 

 Σε ένα σύστημα ABC Η κατάλληλη επιλογή οδηγού κόστους καθορίζει 

αποφασίστηκα την συμπεριφορά του κόστους. Αντανακλά κάθε παράγοντα που 

ευθύνεται για τις μεταβολές στο κόστος μιας δραστηριότητας. Οι οδηγοί κόστους 

χρησιμοποιούνται για να καταλογιστεί το κόστος καταρχήν στις δραστηριότητες και 

στην συνέχεια στις υπηρεσίες. Για να δοθεί μια απάντηση στην ερώτηση του πόσα 

ξοδεύουμε για κάθε δραστηριότητα συσχετίζουμε ή κατανέμουμε τις επιμέρους 

δαπάνες ανά δραστηριότητα. Για τον σκοπό αυτό χρειαζόμαστε τους οδηγούς 

κόστους (Ντίνη, 2012). 

 Ειδικότερα για τα έμμεσα έξοδα για να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή 

κατανομή  τους στις δραστηριότητες  απαιτείται έγκυρος προσδιορισμός των οδηγών 

κόστους. Για τα παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης τα κριτήρια κατανομής του 
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έμμεσου κόστους προς τους κοστολογικούς φορείς στηρίζονται σε ποσοτικά μεγέθη 

και ελάχιστες φορές έχουν κάποια λογική σχέση. Όταν π.χ. η κατανομή του κόστους 

ενέργειας στις δραστηριότητες γίνεται με βάση τις ποσότητες των παραχθέντων 

προϊόντων, για τους κανόνες λειτουργίας ενός σύγχρονου συστήματος κοστολόγησης 

είναι αδιανόητο. Για την μέθοδο ABC οι οδηγοί κόστους πρέπει να παρουσιάζουν την 

υπάρχουσα αιτιώδη σχέση μεταξύ των δραστηριοτήτων και των κέντρων κόστους. 

 

1.4.8 Υπηρεσίες 

Ως υπηρεσίες αναφερόμαστε στις υπηρεσίες που προσφέρει μια εταιρεία 

στους πελάτες της με αμοιβή για να τους εξυπηρετεί σε σχέση με το αντικείμενο που 

πραγματεύεται. 

 

1.4.9. Οδηγοί δραστηριοτήτων 

Οι οδηγοί κέντρων κόστους αποτελούν συνδετικό κρίκο μεταξύ των 

δραστηριοτήτων και των προσφερόμενων υπηρεσιών ή προϊόντων. Με βάση τους 

οδηγούς δραστηριοτήτων γίνεται ο επιμερισμός του κόστους των δραστηριοτήτων, 

ώστε να προκύψει το κόστος των προσφερόμενων υπηρεσιών ή προϊόντων. Όπως και 

οι οδηγοί κέντρων κόστους, έτσι και οι οδηγοί δραστηριοτήτων μπορεί να βασίζονται 

σε στοιχεία που προκύπτουν και πάλι από έσοδα πωλήσεων, από εργατοώρες 

υπαλλήλων, από συνεντεύξεις εργαζομένων και στελεχών, καταναλώσεις προϊόντων 

ή προσφερόμενων υπηρεσιών κλπ. 

 

1.5. Οδηγοί κόστους 

Όπως ήδη αναφέραμε οι οδηγοί κόστους που εμφανίζονται είτε ως οδηγοί 

κέντρων κόστους ή ως οδηγοί δραστηριοτήτων είναι ιδιαίτερα κρίσιμοι μιας και από 

αυτούς εξαρτώνται οι επιμερισμοί πρώτου και δεύτερου επιπέδου και ως εκ τούτου 

και το τελικό αποτέλεσμα της κοστολόγησης. Η επιλογή ενός οδηγού κόστους 

εξαρτάται από την ακρίβεια που επιθυμούμε στην εκτίμηση του κόστους σε 

συνδυασμό με το κόστος της μέτρησης. Επειδή ο αριθμός των πιθανόν συνδέσμων 

των δραστηριοτήτων με τα αποτελέσματά τους είναι μεγάλος, η επιλογή των οδηγών 

κόστους πρέπει να είναι το δυνατόν πιο περιορισμένη ώστε να είναι αποτελεσματική. 
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Για παράδειγμα, για δραστηριότητες που προκαλούνται από το ίδιο γεγονός και δεν 

προκύπτουν από έμμεσα κόστη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο ίδιος οδηγός κόστους, 

όπως ο αριθμός των κύκλων παραγωγής ή των παραγόμενων ειδών. 

Με άλλα λόγια ένας οδηγός κόστους μπορεί να είναι κοινός για περισσότερες από μία 

δραστηριότητες. 

Συνήθως οι οδηγοί κόστους ταξινομούνται σε κατηγορίες  (Μουστάκης, 

2000), ως εξής: 

1. Οδηγοί συναλλαγών 

2. Οδηγοί διάρκειας 

3. Οδηγοί έντασης ή απευθείας χρέωσης 

Οι οδηγοί συναλλαγών, όπως ο αριθμός των προετοιμασιών, ο αριθμός των 

αφίξεων σε μια ξενοδοχειακή μονάδα, και ο αριθμός των διαφορετικών παρεχόμενων 

υπηρεσιών, μετρούν πόσο συχνά εκτελείται η δραστηριότητα. Οι οδηγοί αυτοί 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν όλα τα δυνατά αποτελέσματα έχουν τις ίδιες 

βασικές απαιτήσεις από την δραστηριότητα. Για παράδειγμα, ο σχεδιασμός μιας 

παρεχόμενης υπηρεσίας, η ολοκλήρωση μιας υπηρεσίας ή η διατήρηση του αριθμού 

των κρατήσεων απαιτεί τον ίδιο χρόνο και την ίδια προσπάθεια ανεξάρτητα της 

υπηρεσίας για την οποία γίνεται ο σχεδιασμός. Οι οδηγοί συναλλαγών είναι οι 

λιγότερο δαπανηροί αλλά ταυτόχρονα μπορούν να αποδειχθούν οι λιγότερο ακριβείς, 

καθώς υποθέτουν ότι απαιτείται η ίδια ποσότητα πόρων κάθε φορά που εκτελείται 

μια δραστηριότητα. Για πολλές δραστηριότητες, η διαφοροποίηση που προκύπτει από 

τα επιμέρους αντικείμενα κοστολόγησης είναι αρκετά μικρή ώστε ένας οδηγός 

συναλλαγής να είναι αρκετός για την απόδοση του κόστους της δραστηριότητας στο 

αντικείμενο κοστολόγησης. Εάν όμως η ποσότητα των πόρων που απαιτείται για την 

πραγματοποίηση της δραστηριότητας ποικίλει σημαντικά από προϊόν σε προϊόν, 

χρειαζόμαστε περισσότερο ακριβείς και δαπανηρούς παράγοντες κόστους 

(Μουστάκης, 2000). 

Οι οδηγοί διάρκειας εκφράζουν το χρόνο που απαιτείται για την εκτέλεση μιας 

δραστηριότητας. Πρέπει να χρησιμοποιούνται όταν υπάρχουν σημαντικές 

διαφοροποιήσεις στο βαθμό χρήσης της δραστηριότητας για κάθε επιδιωκόμενο 

αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, τα απλά προϊόντα ή υπηρεσίες μπορεί να χρειάζονται 

χρόνο προετοιμασίας 10 - 15 λεπτά, ενώ περισσότερο πολύπλοκα και υψηλής 
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ακρίβειας προϊόντα μπορεί να απαιτούν 6 ώρες προετοιμασίας. Η χρήση ενός οδηγού 

συναλλαγών, όπως ο αριθμός των προετοιμασιών, θα υπερτιμούσε τους πόρους που 

χρησιμοποιούνται στην προετοιμασία των απλών προϊόντων ενώ θα υποτιμούσε τους 

πόρους των σύνθετων προϊόντων. Για να αποφύγουμε αυτό το πρόβλημα, μπορούμε 

να χρησιμοποιήσουμε παράγοντες διάρκειας όπως οι ώρες προετοιμασίας, για να 

αποδώσουμε το κόστος προετοιμασίας στα προϊόντα. Παραδείγματα οδηγών 

διάρκειας περιλαμβάνουν ώρες προετοιμασίας, ώρες επιθεωρήσεων, καθαρές 

εργατοώρες. Όσον αφορά τη διακίνηση υλικών, η απόσταση μετακίνησης μπορεί να 

αντιμετωπιστεί ως παράγοντας διάρκειας : η απόσταση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

τον υπολογισμό του χρόνου που χρειάζεται για τη μεταφορά των υλικών από το ένα 

σημείο στο άλλο. 

 Γενικά, οι οδηγοί διάρκειας, είναι πιο ακριβείς από τους παράγοντες 

συναλλαγών, αλλά η εφαρμογή τους κοστίζει περισσότερο καθώς το μοντέλο απαιτεί 

υπολογισμούς χρόνου κάθε φορά που εκτελείται μια δραστηριότητα. Με ένα οδηγό 

συναλλαγής μόνο διαθέσιμο, (π.χ. αριθμός προετοιμασιών), ο σχεδιαστής θα 

χρειαζόταν να ξέρει μόνο πόσες φορές έγιναν ετοιμασίες για κάποιο προϊόν, 

πληροφορία η οποία είναι άμεσα ανακτήσιμη από το σύστημα σχεδιασμού της 

παραγωγής. Η γνώση του χρόνου προετοιμασίας για κάθε προϊόν ή υπηρεσία είναι 

ένα επιπρόσθετο και ακριβότερο πληροφοριακό στοιχείο. Η επιλογή μεταξύ των δύο 

τύπων οδηγών, είναι όπως πάντα, θέμα οικονομίας, και εξισορρόπησης των ωφελειών 

της αυξημένης ακρίβειας με το κόστος της αυξημένης μέτρησης. Παρόλα αυτά, για 

ορισμένες δραστηριότητες, ακόμα και οι οδηγοί διάρκειας μπορεί να μην είναι 

ακριβείς. Οι οδηγοί έντασης χρεώνουν άμεσα τα αντικείμενα κοστολόγησης για τους 

πόρους που χρησιμοποιεί κάθε δραστηριότητα. Συνεχίζοντας με το παράδειγμα 

δραστηριοτήτων προετοιμασίας, ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο προϊόν μπορεί να απαιτεί 

ειδική προετοιμασία, εξειδικευμένο προσωπικό, ειδικές μετρήσεις ακριβείας και 

εξοπλισμό ελέγχου κάθε φορά που μια μηχανή «στήνεται» για την παραγωγή του. 

Ένας οδηγός διάρκειας, όπως το κόστος προετοιμασίας ανά ώρα, υποθέτει ότι όλες οι 

ώρες είναι ισοδύναμες από άποψη κόστους, αλλά δεν αντανακλά το επιπλέον 

προσωπικό, το εξειδικευμένο προσωπικό, και τον ακριβό εξοπλισμό που μπορεί να 

απαιτείται σε ορισμένες διαδικασίες προετοιμασίας αλλά όχι σε άλλες. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις, το κόστος των δραστηριοτήτων ίσως θα πρέπει να αποδοθούν απευθείας 

στο αποτέλεσμα της δραστηριότητας, με βάση το φόρτο της εργασίας ή άλλα αρχεία 



24 
 

που συσσωρεύουν τα έξοδα των δραστηριοτήτων που απαιτήθηκαν για το 

συγκεκριμένο αποτέλεσμα. 

Οι οδηγοί έντασης είναι οι περισσότερο ακριβείς από όλους, αλλά και οι πιο 

δαπανηροί στην εφαρμογή τους. Πρακτικά απαιτούν άμεση χρέωση μέσω ενός 

συστήματος κοστολόγησης το οποίο ταξινομεί τις εργασίες έτσι ώστε να ανιχνεύονται 

όλοι οι απαιτούμενοι πόροι όταν εκτελείται μια δραστηριότητα. Πρέπει να 

χρησιμοποιούνται μόνο όταν οι πόροι που σχετίζονται με μια δραστηριότητα είναι  

ακριβοί και ταυτόχρονα μεταβαλλόμενοι. Η ανάγκη επιλογής ανάμεσα σε ένα οδηγό 

συναλλαγής, διάρκειας, ή άμεσης χρέωσης μπορεί να εμφανιστεί σχεδόν για 

οποιαδήποτε δραστηριότητα.  

Για παράδειγμα, για την υποστήριξη και την αναβάθμιση υπαρχόντων 

προϊόντων, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε: 

• το κόστος ανά ενέργεια αναβάθμισης ή υποστήριξης (υποθέτουμε ότι 

κάθε τέτοια ενέργεια καταναλώνει την ίδια ποσότητα πόρων και 

κοστίζει το ίδιο). 

• το κόστος ανά ώρα που καταναλώνεται για ενέργειες αναβάθμισης ή 

υποστήριξης ενός προϊόντος ή υπηρεσίας (εδώ υποθέτουμε ότι κάθε 

τέτοια ενέργεια χρειάζεται διαφορετικό χρόνο για να ολοκληρωθεί 

αλλά και ότι κάθε ώρα για αυτές τις ενέργειες κοστίζει το ίδιο). 

• το κόστος των πόρων που πραγματικά χρησιμοποιούν οι 

δραστηριότητες αναβάθμισης και υποστήριξης (αριθμός 

καταναλισκόμενων ωρών, κόστος για κάθε μηχανικό ανά ώρα 

απασχόλησης, και κόστος εξοπλισμού). 

Όμοια, για μια δραστηριότητα που σχετίζεται με τις πωλήσεις, όπως η 

υποστήριξη των πελατών, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οποιοδήποτε τύπο οδηγού 

κόστους: 

• κόστος ανά πελάτη (υποθέτουμε ότι όλοι οι πελάτες μας κοστίζουν το 

ίδιο) 

• κόστος ανά ώρα υποστήριξης πελάτη (υποθέτουμε ότι κάθε πελάτης 

χρειάζεται διαφορετικό χρόνο υποστήριξης, αλλά και ότι κάθε ώρα 

υποστήριξης κοστίζει το ίδιο) 
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• πραγματικό κόστος ανά πελάτη (πραγματικός ή εκτιμούμενος χρόνος 

και συγκεκριμένοι πόροι που δεσμεύονται για συγκεκριμένους 

πελάτες) 

Οι οδηγοί κόστους των δραστηριοτήτων είναι το θεμελιώδες συστατικό των 

συστημάτων ABC, αλλά επίσης το πιο δαπανηρό. Συχνά οι ομάδες ανάπτυξης των 

συστημάτων ABC ενθουσιάζονται με τη δυναμική που τους παρέχεται να εντοπίσουν 

με ακρίβεια τις οικονομικές διαστάσεις των λειτουργιών του οργανισμού. Οι ομάδες 

αυτές βλέποντας την ποικιλία και πολυπλοκότητα των λειτουργιών του οργανισμού, 

φτάνουν στο σημείο να σχεδιάζουν συστήματα με δραστηριότητες που μπορεί να 

πλησιάσουν τις πεντακόσιες. Αλλά όταν έρχεται η στιγμή της επιλογής και μέτρησης 

των οδηγών κόστους, αντιμετωπίζουν με περισσότερο ρεαλισμό την κατάσταση. 

(Μουστάκης, 2000). 

Για αυτούς τους λόγους, τα συστήματα ABC κατασκευάζονται με σκοπό την 

κοστολόγηση προϊόντων και πελατών χρησιμοποιώντας όχι περισσότερους από 30 – 

50 οδηγούς κόστους, η πλειοψηφία των οποίων μπορεί να ανιχνευθεί στα προϊόντα 

και τους πελάτες σχετικά απλά μέσα από το πληροφοριακό σύστημα του οργανισμού. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

2.1. Κοστολόγηση με την παραδοσιακή μέθοδο 

Τα παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης λειτουργούν με βάση την 

υπόθεση ότι η παραγωγή των προϊόντων και των υπηρεσιών είναι αυτή που προκαλεί 

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

άμεσα έξοδα εκχωρούνται στα προϊόντα, ενώ όλα τα άλλα έξοδα ομαδοποιούνται ως 

έμμεσα και  κατανέμονται στα προϊόντα, συνήθως με βάση κάποιο μέτρο του όγκου 

παραγωγής.  Υπάρχει μια σιωπηρή υπόθεση ότι τα έμμεσα έξοδα που πρέπει να 

κατανεμηθούν στα προϊόντα είναι απαραίτητα, διαφορετικά δε θα υπήρχαν. Επειδή τα 

έξοδα είναι απαραίτητα, κάθε μονάδα προϊόντος ή υπηρεσίας θα πρέπει να φέρει το 

μερίδιο των εξόδων που της αναλογεί.  

Πιο αναλυτικά αρχικά η κοστολόγηση ξεκίνησε παραδοσιακά με την χρήση 

μιας μοναδικής βάσης επιμερισμού του κόστους και κυρίως του έμμεσου κόστους. 

Ειδικότερα η βάση επιμερισμού ή αλλιώς ο οδηγός κόστους που χρησιμοποιούνταν 

ήταν συνήθως οι εργατοώρες ή η χρηματική αξία των πωλήσεων. Αυτό συνέβαινε 

μιας και την περίοδο που είχε άνθηση η παραδοσιακή κοστολόγηση η παραγωγική 

διαδικασία ήταν εντάσεως εργασίας, δεν υπήρχε ευρεία χρήση 

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και τα έμμεσα κόστη ήταν γενικά χαμηλά. Στην 

συνέχεια καθώς η παραγωγή εμπλουτίστηκε με την λειτουργία ολοένα και 

περισσότερο μηχανών, η παραγωγική διαδικασία έγινε πιο σύνθετη, ξεκίνησαν να 

χρησιμοποιούνται στην παραδοσιακή κοστολόγηση τα κέντρα κόστους και οι 

δεξαμενές κόστους, ενώ οι οδηγοί κόστους είχαν μεγαλύτερη ποικιλία αν και 

συνέχιζαν να είναι απλοϊκοί. Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιούνται οι μηχανοώρες, το 

βάρος των υλικών ή προϊόντων, μονάδες κατανάλωσης ενέργειας κτλ.  Τελικά όπως 

θα δούμε και στην επόμενη παράγραφο προκύπτει σύμφωνα και με τους Garrison και 

Noreen.(2008) ένα τρίτο επίπεδο εξέλιξης των συστημάτων κοστολόγησης. Αυτό 

αποτελεί η κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες. 
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2.2. Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες (Activity Based 

Costing) 

Το  ABC  αποτελεί μια σύγχρονη θεώρηση της κοστολογικής επιστήμης,  δεν 

δέχεται ότι το κόστος απλώς συμβαίνει. Θεωρεί ότι το κόστος είναι αποτέλεσμα των 

επιχειρησιακών δραστηριοτήτων. 

Η αυτοματοποίηση της παραγωγής των εταιρειών, η ολοένα πιο πολύπλοκη 

παραγωγική διαδικασία και η συνεχής αύξηση των προσφερόμενων υπηρεσιών  

έκανε την παραδοσιακή κοστολόγηση να μην είναι πλέον μια τόσο ακριβής μέθοδος 

για τις εταιρείες. Ένα από τα πιο διαδεδομένα τελευταία συστήματα κοστολόγησης 

είναι η Κοστολόγηση με βάση τις Δραστηριότητες (ABC). Όπως αναφέρει και η 

ονομασία της το σύστημα αυτό κοστολόγησης βασίζεται σε οριζόμενες 

δραστηριότητες της επιχείρησης, οι οποίες εκτελούνται με σκοπό να δημιουργηθούν 

τα προϊόντα ή οι παρεχόμενες υπηρεσίες που προσφέρει. Μάλιστα τα κόστη 

υπολογίζονται στις δραστηριότητες με βάση τις καταναλώσεις και την ζήτηση των 

προϊόντων ή των προφερόμενων υπηρεσιών. (Bras, Emblemsvag, 1995) 

Το ABC με αυτή τη θεώρηση επιτυγχάνει την αμεσότερη απεικόνιση των 

οικονομικών χαρακτηριστικών της μονάδας και βοηθάει και υποστηρίζει 

αποτελεσματικά τα στελέχη στη λήψη των αποφάσεων, όπως, στη τιμολόγηση των 

προϊόντων ή υπηρεσιών, στη διαχείριση  των πελατειακών σχέσεων, στο μείγμα των 

προϊόντων που πρέπει να παράγονται ώστε να είναι κερδοφόρα η επιχείρηση, στο 

σχεδιασμό των προϊόντων και υπηρεσιών  κ.α.. 

Η κοστολόγηση μέσω δραστηριοτήτων δεν αποτελεί ένα απλό σύστημα 

κοστολόγησης. Θα μπορούσε να αποτελεί το τμήμα της διοίκησης της επιχείρησης, 

το οποίο με βάση τις οικονομικές καταστάσεις που προκύπτουν από τα κέντρα 

κόστους, τις δραστηριότητες και τις προσφερόμενες υπηρεσίες, να αντλεί 

πληροφορίες χρήσιμες στην λήψη αποφάσεων. Η παραπάνω διαδικασία λήψης 

αποφάσεων μέσω των οικονομικών αυτών καταστάσεων είναι απαραίτητη για κάθε 

επιχείρηση.  

Η πρόκληση που έχουν ν’ αντιμετωπίσουν τα στελέχη της επιχείρησης είναι 

να προσδιορίσουν εκείνες τις δραστηριότητες που προκαλούν το κόστος, να 

υπολογίσουν τη σχέση που υπάρχει μεταξύ του κόστους και των αιτιών που το 
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προκαλούν και τέλος να διοικήσουν αποτελεσματικά και αποδοτικά τις εν λόγω 

δραστηριότητες με σκοπό τη μείωση του κόστους. Η διοίκηση του κόστους 

περιλαμβάνει την ενεργητική εμπλοκή της επιχείρησης και όχι απλά την παθητική 

καταγραφή. 

Τα βήματα που γενικά ακολουθούνται σύμφωνα με τον Πάγγειο (1993, σελ 

26) είναι τα εξής: 

• Καθορισμός – εντοπισμός του προβλήματος της επιχείρησης. 

• Αναγνώριση των εναλλακτικών λύσεων πάνω στο πρόβλημα. 

• Συγκέντρωση των σχετικών πληροφοριών σχετικές με το θέμα μελέτης. 

• Λήψη της απόφασης 

Εφαρμογή κοστολόγησης δραστηριοτήτων είναι απαραίτητη στο βαθμό που όλες 

οι επιχειρήσεις καταναλώνουν πόρους σε δραστηριότητες είτε άμεσα σχετιζόμενες με 

την παραγωγή (ή την παροχή υπηρεσιών) ή έμμεσες. Οι δραστηριότητες μιας τυπικής 

επιχείρησης περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, σχεδιασμό, τιμολόγηση, εξυπηρέτηση 

πελατών, βελτίωση προϊόντων, κλπ. Ακόμη έχουμε και άλλες διευκολύνσεις (η 

παροχή των οποίων οδηγεί στην κατανάλωση πόρων) όπως: πληροφόρηση, 

εξυπηρέτηση πελατών, κλπ.  Έτσι, το επίκεντρο έχει μετατοπιστεί από το πώς 

κατανέμεται το κόστος (ερώτημα των παραδοσιακών συστημάτων ), στο γιατί η 

επιχείρηση ξοδεύει χρήματα.  Καθώς η επιχείρηση προσπαθεί να απαντήσει σε αυτό 

το ερώτημα, καθορίζει το σύνολο των δραστηριοτήτων που διεξάγονται από τους 

έμμεσους και υποστηρικτικούς πόρους. Οι δραστηριότητες περιγράφονται υπό τη 

μορφή εντολών για την εκτέλεσή τους, όπως:   σχεδίασε την παραγωγή, μετέφερε τα 

υλικά, αγόρασε τα υλικά, επιθεώρησε τα κομμάτια,   απάντησε στους πελάτες, 

βελτίωσε τα προϊόντα, εισήγαγε νέα προϊόντα, κλπ.  (Μουστάκης , 2000) 

Στην πραγματικότητα η ABC δεν προσφέρει ένα νέο θεωρητικό πλαίσιο για την 

εκτίμηση του επιχειρησιακού κόστους. Η μέθοδος καινοτομεί διότι προσφέρει ένα 

νέο πλαίσιο προσανατολισμού στην εκτίμηση του κόστους. Η χρήση της προϋποθέτει 

βασικές γνώσεις λογιστικής (επίπεδο κατανόησης ισολογισμών και λογαριασμών 

αποτελεσμάτων χρήσεως και όχι επίπεδο προετοιμασίας) των καθώς και γνώσεις 

οικονομικής ανάλυσης ή τεχνολογικής οικονομικής (engineering economics) 
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Σύμφωνα με την Καρούμπαλου (2002) Το ABC συμβάλλει: 

• Στον ακριβέστερο προσδιορισμό του κόστους των προϊόντων (μέσω του 

καλύτερου μερισμού του έμμεσου κόστους) 

• Στη βελτίωση της τιμολογιακής πολιτικής της επιχείρησης 

• Στην ανάπτυξη εναλλακτικών σεναρίων “what-if” για 

αποτελεσματικότερες στρατηγικές επιχειρηματικές αποφάσεις 

• Στον εντοπισμό των δραστηριοτήτων που προσθέτουν αξία στο προϊόν και 

όσων δεν προσθέτουν αξία  

Παρά τα οφέλη που προσφέρει η συγκεκριμένη μέθοδος ώστε οι managers να 

έχουν μια πιο ξεκάθαρη εικόνα σχετικά με το κόστος, προκύπτουν και κάποιοι 

Περιορισμοί-μειονεκτήματα  (Αργύρης 2012): 

• Όλα τα κόστη δεν μπορούν καταλογιστούν σε μία δραστηριότητα και ο 

καταμερισμός γίνεται αυθαίρετα. Κάποια κόστη απαιτούν καταμερισμό σε 

τμήματα όπως τα πληροφοριακά συστήματα, οι μισθοί των managers κλπ. 

• Στο εργατικό προσωπικό δημιουργείται η εντύπωση ότι υπάρχει συνεχής έλεγχος 

από τους ανωτέρους και δεν συμβάλουν στην ανάπτυξη του συστήματος. Θα 

πρέπει να τους γίνει κατανοητό το πόσο σημαντικοί είναι ώστε να νιώσουν ότι 

συμβάλουν στο τελικό αποτέλεσμα και να συμμετάσχουν στην δημιουργία 

διαδικασιών.  

• Η ανάπτυξη και η εφαρμογή του συστήματος απαιτεί αρκετό χρόνο και χρήμα. 

Οι επιχειρήσεις δύσκολα θα δαπανήσουν χρήματα για κάτι το οποίο δεν θα έχει 

άμεσα αποτελέσματα. Η συλλογή πληροφοριών θα πρέπει θα υποστηρίζεται από 

το ERP ώστε να μην απαιτείται υπερβολικός χρόνος. Η ανάπτυξη ενός 

πληροφοριακού συστήματος ABC θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη. 

 

2.3. Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Time Driven 

Οι Kaplan και Anderson (2004) πρότειναν την Time Driven ABC. Πιστεύουν πως 

η κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων είναι δύσκολο να εφαρμοστεί στην πράξη 

μιας και το κόστος εφαρμογής της είναι αυξημένο, ενώ αρνητική είναι και η 

αντίδραση των εργαζομένων. Οι δυσκολίες αυτές πιστεύουν πως μπορούν να 

παρακαμφθούν με την Time Driven ABC μιας και θεωρείται απλούστερη. Η διαφορά 
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της έγκειται στο πως προκύπτουν οι οδηγοί κόστους. Πιο συγκεκριμένα οι οδηγοί 

κόστους υπολογίζονται με βάση το γινόμενο δύο μεταβλητών. Η πρώτη μεταβλητή 

όπως αναφέρει η Σκαρλάτου (2009, 56) περιγράφει «πόσο κοστίζει η χωρητικότητα 

ανά μονάδα χρόνου για την παροχή πόρων στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, 

δηλαδή τα συνολικά γενικά έσοδα του τμήματος δια τον συνολικό αριθμό λεπτών του 

χρόνου για παράδειγμα του εργαζομένου που είναι προς διάθεση», ενώ η δεύτερη 

μεταβλητή περιγράφει «μια εκτίμηση του μοναδιαίου χρόνου των δραστηριοτήτων, 

δηλαδή πόσος χρόνος απαιτείται για την διεξαγωγή μιας μονάδας κάθε είδος 

δραστηριότητας, έτσι όπως εκτιμάται ή παρατηρείται από το στέλεχος». Η 

συγκεκριμένη παραλλαγή της μεθόδου ABC δεν θα εφαρμοστεί στην υπό μελέτη 

ξενοδοχειακή μονάδα, μιας και δεν περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της εργασίας. 

Γενικά η μέθοδος Time Driven είναι πιο απλή , έχει μικρότερο κόστος και η νέα 

εκδοχή χρησιμοποιεί εξισώσεις χρόνου αντί για οδηγούς κόστους για κάθε 

δραστηριότητα που χρησιμοποιείται, όπου εκφράζει τον χρόνο εκτέλεσης της 

δραστηριότητας. 

 

2.4. Η διοικητική διάσταση της κοστολόγησης μέσω 

δραστηριοτήτων (ABM) 

Σύμφωνα με τους Gunasekaran, Marri και Yusuf (2009) ενώ η μέθοδος ABC 

χρησιμοποιεί την κοστολόγηση για να αντλήσει πληροφορίες για τις δαπάνες των 

προϊόντων ή υπηρεσιών της εταιρείας, η μέθοδος ABM χρησιμοποιεί τα 

αποτελέσματα τις  ABC για να κάνει μια επιπλέον διοικητική ανάλυση, με βάση την 

οποία διαχειρίζεται καταλληλότερα τις δραστηριότητες και προβαίνει σε λήψη 

αποφάσεων σε διοικητικό επίπεδο. Ουσιαστικά η ABM χρησιμοποιεί τα δεδομένα 

της ABC και τα οργανώνει ώστε να μπορέσει να τα χρησιμοποιήσει το διοικητικό 

τμήμα της επιχείρησης. Τελικός στόχος της μεθόδου είναι μέσω του προσδιορισμού 

των κατηγοριών δαπανών, να βελτιωθούν οι διευθυντικές αποφάσεις. Άλλωστε και 

σύμφωνα με τον Narong (2009) μέσω της μεθόδου ABM η διαχείριση των 

δραστηριοτήτων από την επιχείρηση είναι πιο συνολική και πειθαρχημένη. Στην 

παρούσα εργασία χρησιμοποιείται η μέθοδος της ABM στο πέμπτο κεφάλαιο, όπου 

γίνεται χρήση των δεδομένων τις ABC που έχουν προκύψει στο τέταρτο κεφάλαιο, 

για να γίνει μια περαιτέρω ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων και να 

προκύψουν τελικά συγκεκριμένα συμπεράσματα, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει 
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η διοίκηση στην λήψη αποφάσεων. Η μέθοδος ABM έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες 

για ακόμη περαιτέρω και εξειδικευμένη διοικητική ανάλυση πάντα σύμφωνα με τις 

προτιμήσεις της διοίκησης. 

H ανάλυση του κόστους των δραστηριοτήτων παρέχει οικονομικές και μη- 

οικονομικές πληροφορίες που θα πρέπει να διαχειριστούν, αυτό το ρόλο τον 

αναλαμβάνει η ΑΒΜ (Αργύρης, 2012). Συμβάλει στη δημιουργία πλαισίου 

μετάβασης από την παραδοσιακή κοστολόγηση στην ABC αλλά και στη διαρκής 

βελτίωση της. Δεν θα μειώσει το άμεσο κόστος αλλά έμμεσα, θα βοηθήσει τους 

συμβαλλόμενους 

να καταλάβουν το κόστος και τι θα πρέπει να διορθώσουν. Η ABC παρέχει 

την πληροφορία και η ABM χρησιμοποιεί την πληροφορία για τον έλεγχο των 

δραστηριοτήτων. Πιο συγκεκριμένα ο κύριος σκοπός της ABM είναι να αναλύει τις 

δραστηριότητες. 

 

2.5. Σύγκριση μεθόδων κοστολόγησης με την παραδοσιακή μέθοδο 

και την μέθοδο βάσει δραστηριοτήτων 

Ο Γκίνογλου (2002) υποστηρίζει ότι τα παραδοσιακά συστήματα 

κοστολόγησης είτε αυτά που καταγράφουν τις υπερυψωμένες δαπάνες με βάση τις 

εργατοώρες ή την χρηματική αξία των πωλήσεων, είτε αυτά που δεν λαμβάνουν 

καθόλου τις υπερυψωμένες δαπάνες για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες θεωρήθηκαν ήδη 

ως παλιά.  

Σύμφωνα με τον Narong (2009), η κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων 

διαφέρει από την παραδοσιακή κοστολόγηση επειδή μοντελοποιεί την χρήση όλων 

των επιχειρησιακών πόρων πάνω στις δραστηριότητες και στην συνέχεια συνδέει το 

κόστος αυτών των δραστηριοτήτων με προϊόντα, υπηρεσίες, πελάτες, έργα 

χρησιμοποιώντας περισσότερα και διαφορετικά αίτια κόστους ανά είδος 

δραστηριότητας. Με αυτόν τον τρόπο καταμετρείται το κόστος των δραστηριοτήτων 

χωρίς να είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον όγκο της παραγωγής. Μάλιστα ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζει η ιχνηλασιμότητα του κόστους των προσφερόμενων 

υπηρεσιών, δηλαδή η παρακολούθηση του κόστους από τα κέντρα κόστους μέσω των 

δραστηριοτήτων στις υπηρεσίες τελικά. Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα 

σύμφωνα και με τους Geri και Ronen (2005) η διεύθυνση των εταιριών να κατανοούν 
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την σημασία και σπουδαιότητα των δεδομένων που προκύπτουν από την 

κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων και μάλιστα τα θεωρούν πιο ακριβή και 

αξιόπιστα σε σχέση με την παραδοσιακή αξιολόγηση. Για τον λόγο αυτό είναι 

πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν τα αποτελέσματα της μεθόδου στην λήψη αποφάσεων 

και στην αξιολόγηση της απόδοσης.  

 

2.6. Πότε χρησιμοποιούμε την μέθοδο ABC 

Η εφαρμογή ABC στην πράξη προϋποθέτει κατάλληλη προετοιμασία και 

σχεδιασμό επιχειρησιακής δράσης. Ένα κεντρικό ερώτημα που προκύπτει είναι πότε 

μια επιχείρηση παρουσιάζει τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή ABC.  

Παρουσιάζονται δύο κανόνες  (Kaplan, 1997): 

• ο κανόνας του Sutton  

• ο παράγοντας της διαφοροποίησης. 

Σύμφωνα με τον κανόνα του Willie Sutton προσπαθούμε να εντοπίσουμε 

περιοχές όπου τα έξοδα για έμμεσους και υποστηρικτικούς πόρους είναι μεγάλα, 

ειδικά εκεί όπου τέτοιου είδους έξοδα διαρκώς αυξάνουν. Λειτουργίες όπου σχεδόν 

όλα τα έξοδα αφορούν εργατικές δαπάνες και κόστος υλικών, τα οποία μπορούν 

απευθείας να ανιχνευθούν στα προϊόντα από τα παραδοσιακά συστήματα 

κοστολόγησης, είναι λιγότερο χρήσιμα για τα συστήματα ABC. Στην πράξη, εάν όλες 

οι δραστηριότητες του οργανισμού είναι μοναδιαίες, δηλαδή δεν υπάρχουν 

δραστηριότητες που αφορούν παρτίδες ή υποστήριξη προϊόντων, τα συστήματα ABC 

θα δώσουν περίπου όμοια αποτελέσματα με τα παραδοσιακά συστήματα 

κοστολόγησης όμως η εφαρμογή τους μπορεί να συμβάλλει στον εντοπισμό 

δραστηριοτήτων που ενώ θα έπρεπε να εκτελούνται δεν εκτελούνται.   

Σύμφωνα με τον κανόνα της διαφοροποίησης προσπαθούμε να εντοπίσουμε 

καταστάσεις όπου υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση στα προϊόντα, τους πελάτες, ή τις 

διαδικασίες: για παράδειγμα, ένα εργοστάσιο μπορεί να παράγει καθιερωμένα και 

καινοτομικά προϊόντα, τυποποιημένα και κατά παραγγελία προϊόντα, προϊόντα σε 

μεγάλες και προϊόντα σε μικρές ποσότητες, ενώ όσον αφορά τα έξοδα μάρκετινγκ και 

πωλήσεων, μπορεί να έχουμε ένα μείγμα πελατών που παραγγέλνουν μεγάλου όγκου, 

τυποποιημένα προϊόντα με λίγες ιδιαίτερες απαιτήσεις, και πελάτες που 

παραγγέλνουν σε μικρές ποσότητες ειδικά προϊόντα οι οποίοι απαιτούν τεχνική 
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υποστήριξη πριν και μετά την πώληση. Υψηλή διαφοροποίηση υποδηλώνει 

πρόσφορο έδαφος για την αποτελεσματική εφαρμογή της ABC.  

Από την άλλη μεριά η παραβίαση της αρχής του Sutton θα μπορούσε να γίνει 

σε μια περίπτωση, πχ., παραγωγής υπολογιστικών μηχανημάτων όπου το εργοστάσιο 

κάνει μόνο τις τελικές λειτουργίες συναρμολόγησης, δηλαδή δεν κατασκευάζει 

εξαρτήματα, ούτε πραγματοποιεί βοηθητικές λειτουργίες συναρμολόγησης. Ως 

αποτέλεσμα, το 90% των εξόδων του εργοστασίου θα αφορά αγορά κομματιών, τον 

εξοπλισμό, και κατά ένα μικρό μέρος την απασχόληση προσωπικού. Σε αυτήν την 

περίπτωση, η διαδικασία απευθείας χρέωσης για τα εργατικά, τα υλικά, και τις ώρες 

λειτουργίας των μηχανών, μπορεί να γίνει καλά από τα παραδοσιακά συστήματα 

κοστολόγησης. Τα έμμεσα και υποστηρικτικά έξοδα είναι πολύ λίγα. Ακόμα και σε 

εργοστάσια όπου η κοστολόγηση των προϊόντων δεν είναι από τις βασικές επιδιώξεις, 

κάποιοι οργανισμοί επωφελούνται από την κατασκευή μοντέλων ABC τα οποία τους 

διαφωτίζουν σχετικά με το κόστος των βασικών διαδικασιών.  

Για παράδειγμα, το σύστημα ABC θα εφαρμοζόταν σε ένα εργοστάσιο 

παραγωγής ενός αμυντικού οπλικού συστήματος. Το οπλικό σύστημα είναι 

πολύπλοκο και το αποτελούν δεκάδες χιλιάδες εξαρτήματα. Η δομή του κόστους 

είναι συσχετισμένη με την παραγωγή αυτού του μοναδικού αμυντικού συστήματος. Η 

διοίκηση του οργανισμού θέλει ένα μοντέλο ABC για να κατανοεί καλύτερα τα 

κόστος των εμπλεκόμενων δραστηριοτήτων και διαδικασιών στην παραγωγή του 

οπλικού συστήματος. Η πολυπλοκότητα των διαδικασιών είναι αρκετή ώστε να 

προκύψει η απαίτηση για μεγαλύτερη ακρίβεια στην απόδοση του κόστους, εν 

προκειμένω στις δραστηριότητες και τις διαδικασίες, την οποία μπορεί να παρέχει 

ένα μοντέλο ABC. Κάτι αντίστοιχο θα συνέβαινε και σε μια περίπτωση υπολογισμού 

του κόστους των υπηρεσιών που παρέχονται μέσα από ένα πληροφοριακό σύστημα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΩΝ 

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

 

3.1. Διάρθρωση υπό μελέτης ξενοδοχειακής μονάδας 

Η περίπτωση της επιχείρησης που μελετάται αφορά μία μεγάλη ξενοδοχειακή 

μονάδα στο νομό Κυκλάδων. Το ξενοδοχείο αποτελεί ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων 

με υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Η χρονική διάρκεια λειτουργίας της ξενοδοχειακής 

μονάδας είναι από Ιούνιο έως Σεπτέμβριο. Ο μεγαλύτερος όγκος τουριστών 

εμφανίζεται το χρονικό διάστημα των μηνών Ιούλιο και Αύγουστο. Στον ίδιο χώρο 

του ξενοδοχείου διακρίνονται δύο χωριστές μονάδες, η Α και η Β. Η κάθε μια από τις 

ξεχωριστές μανάδες έχει τη δική του ξεχωριστή διαμόρφωση, διαφορετικό αριθμό 

δωματίων και τιμές. Συνολικά το ξενοδοχείο διαθέτει 80 δωμάτια, από τα οποία τα 60 

δωμάτια είναι στην Μονάδα Α και τα 20 στην Μονάδα Β. Τα δωμάτια είναι από απλά 

δίκλινα με θέα στον κήπο ή στη θάλασσα, μέχρι και σουίτες. Η μονάδα Α διαθέτει 

κοινόχρηστη πισίνα, μπαρ και εστιατόριο, ενώ η Μονάδα Β διαθέτει πισίνα και μπαρ, 

το οποίο βρίσκεται δίπλα στην παραλία και εκμεταλλεύεται και την περιοχή της πλαζ 

με τις ομπρέλες και ξαπλώστρες που χρεώνονται ξεχωριστά στους πελάτες. Οι τιμές 

προκύπτουν από τις παροχές που προσφέρει το ξενοδοχείο, την τοποθεσία του και 

από αιτίες όπως η περίοδος διαμο νής,  ο ι ημέρες διαμο νής και η διατρο φή με το 

πρωινό. Ενδεικτικά, η τιμή ενός απλού δωματίου για την περίοδο Ιούλιος – 

Αύγουστος κυμαίνεται στα 100 – 450€. Τα δωμάτια, κυμαίνονται από 25 έως 60 τ.μ.  

ικανοποιούν τις επιθυμίες των επισκεπτών. Τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε 

δωματίου είναι κλιματισμός, επίπεδη τηλεόραση, σεσουάρ, ψυγείο, συσκευές και 

εξοπλισμούς για καφέ και τσάι, χρηματοκιβώτιο, τηλεφωνική γραμμή, ντουζιέρα, 

καλλυντικά και κρέμες γνωστής ελληνικής εταιρίας και μπαλκόνι. Παράλληλα, στους 

κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου δίνεται δωρεάν σύνδεση στο ιντερνέτ. 

Επιπλέον υπάρχει γήπεδο τένις το οποίο προσφέρεται με την αντίστοιχη χρέωση ανά 

ώρα ως υπηρεσία στους πελάτες. Το ξενοδοχείο και ο χώρος του εστιατορίου και τις 

πισίνας της Μονάδας Α προσφέρεται για ιδιωτικές εκδηλώσεις, όπως γάμοι και 

δεξιώσεις. Το ξενοδοχείο διαθέτει χώρο spa, που με τις αντίστοιχες παροχές του 

προσφέρουν την ηρεμία που αναζητούν οι επισκέπτες. Επιπλέον υπάρχει υπηρεσία 
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πλυντηρίου για τα ρούχα των πελατών, η οποία και αυτή προσφέρεται με την 

αντίστοιχη χρέωση. 

Από την λειτουργία της επιχείρησης έσοδα προκύπτουν από τα δωμάτια, το 

εστιατόριο, τα δύο μπαρ, τις ξαπλώστρες-ομπρέλες, την υπηρεσία του τένις, του spa 

και του πλυντηρίου. Στόχος της διοίκησης του ξενοδοχείου είναι η καλύτερη δυνατή 

παροχή των υπηρεσιών της.  

 

3.2. Προσαρμογή παραδοσιακής μεθόδου Κοστολόγησης στην 

Ξενοδοχειακή Μονάδα 

Αρχικά θα κάνουμε μια προσπάθεια να προσαρμόσουμε την παραδοσιακή 

μέθοδο κοστολόγησης όπως περιγράφηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο στην 

λειτουργία της ξενοδοχειακής μονάδας ώστε να μπορέσουμε να την εφαρμόσουμε σε 

αυτήν. Η μαθηματική λογική της παραδοσιακής κοστολόγησης βασίζεται στον 

προσδιορισμό αρχικά του κόστους λειτουργίας ολόκληρης της εταιρείας παροχής 

υπηρεσιών (στην περίπτωσή μας της ξενοδοχειακής μονάδας) που προκύπτει από τα 

στοιχεία κόστους που συλλέγονται (συνολικό κέντρο κόστους) και το επιμερισμό του 

κόστους αυτού στις υπηρεσίες  του ξενοδοχείου μέσω απλοϊκών οδηγών κέντρου 

κόστους. Τελικά προκύπτουν τα κόστη για την παροχή της κάθε υπηρεσίας που 

προσφέρει το ξενοδοχείο. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει στην παραδοσιακή μέθοδο 

κοστολόγησης ο οδηγός κόστους που χρησιμοποιείται είναι συνήθως οι εργατοώρες ή 

το κόστος πωληθέντων προϊόντων. Στην δική μας περίπτωση θα χρησιμοποιήσουμε 

ως οδηγό κόστους τα έσοδα που προκύπτουν από την κάθε υπηρεσία που προσφέρει 

το ξενοδοχείο. 

 

3.3. Προσαρμογή μεθόδου Κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων 

στην Ξενοδοχειακή Μονάδα 

  

3.3.1. Πλαίσιο εφαρμογής 

Σύμφωνα με τον Kock (1995), η κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων ABC 

μπορεί να εφαρμοστεί και σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Με τον τρόπο αυτό 
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θα μπορούν να αναλύσουν σε μεγαλύτερο βάθος το κόστος των παρεχόμενων 

υπηρεσιών που παρέχουν με σκοπό να λαμβάνουν μια πιο δίκαιη εικόνα των δαπανών 

και με κατάλληλες αποφάσεις να προβούν σε μείωση του κόστους λειτουργίας τους 

χωρίς να θυσιάσουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Εισάγεται η έννοια 

της δραστηριότητας και των δεξαμενών κόστους κατά τέτοιο τρόπο ώστε να γίνουν 

πιο αντικειμενικά οι επιμερισμοί του κόστους στις υπηρεσίες μέσω των 

δραστηριοτήτων αυτών. Ο δίκαιος προσδιορισμός του κόστους των υπηρεσιών που 

θα προκύψει εξασφαλίζεται χρησιμοποιώντας κατά την κατανομή του κόστους τόσο 

από τα κέντρα κόστους στις δραστηριότητες (πρώτο στάδιο διαδικασίας κατανομής) 

όσο και από τις δραστηριότητες στις υπηρεσίες (δεύτερο στάδιο διαδικασίας 

κατανομής), οδηγούς κόστους πρώτου και δευτέρου επιπέδου αντίστοιχα. Οι οδηγοί 

κόστους είναι πιο πολύπλοκοι και δεν βασίζονται μονάχα στα έσοδα των υπηρεσιών 

αλλά και σε άλλες πληροφορίες που προκύπτουν από συνεντεύξεις της διοίκησης και 

εργαζομένων, εργατοώρες που εκτιμούνται για τις διάφορες εργασίες, στοιχεία 

μισθοδοσίας, στοιχεία φόρτου εργασίας που προκύπτουν από την δυναμικότητα του 

ξενοδοχείου σε κλίνες την κάθε περίοδο κλπ. Τα στοιχεία κόστους που τελικά 

προκύπτουν μπορούν αφενός να συγκριθούν με την παραδοσιακή μέθοδο 

κοστολόγησης και αφετέρου να χρησιμοποιηθούν ως κριτήρια για την λήψη 

αποφάσεων και την βελτιστοποίηση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών και την 

αύξηση του κέρδους της επιχείρησης. 

 

3.3.2. Παραδοχές-διευκρινήσεις 

 

Για την ομαλή προσαρμογή της εφαρμογής της κοστολόγησης μέσω 

δραστηριοτήτων στην ξενοδοχειακή μονάδα κρίθηκε αναγκαίο να γίνουν κάποιες 

παραδοχές και να δοθούν διευκρινήσεις που παρουσιάζονται παρακάτω. 

1) Θεωρούμε ότι το Bar της Μονάδας Β θεωρείται ως beach bar και περιλαμβάνει και 

την εκμετάλλευση της πλαζ που βρίσκεται μπροστά από το μπαρ με τις ομπρέλες 

και ξαπλώστρες. 

2) Οι κούνιες, τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι πελάτες που έχουν μωρά 

δεν χρεώνονται οπότε δεν προκύπτουν έσοδα από την υπηρεσία αυτή. 
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3) Τα έσοδα που προκύπτουν από την χρήση του τηλεφώνου των δωματίων, λόγω του 

μικρού ποσού δεν θεωρούνται ως ξεχωριστή υπηρεσία, αλλά προσαρτώνται στα 

έσοδα της υπηρεσίας των δωματίων. 

4) Τα είδη δωματίων είναι έξι. Τα διαφορετικά είδη των δωματίων σχετίζονται με τα 

τετραγωνικά τους μέτρα, την θέα και την εσωτερική διακόσμηση. Τα είδη των 

δωματίων παρουσιάζονται στον πίνακα 4.3.. Το κάθε είδος δωμάτιο έχει και 

διαφορετική τιμή ενοικίασης, αναλόγως και την περίοδο της σεζόν. 

5) Η σεζόν χωρίζεται σε τρείς περιόδους 27 Μάιου έως 30 Ιουνίου (χαμηλή σεζόν), 1 

Ιουλίου έως 31 Ιουλίου (μεσαία σεζόν), 22 Αυγούστου έως 14 Σεπτεμβρίου (μεσαία 

2 σεζόν), 1 Αυγούστου έως 21 Αυγούστου (υψηλή σεζόν). Αναλόγως τις περιόδους 

προκύπτουν και αντίστοιχες τιμές στις προσφερόμενες υπηρεσίες όπως φαίνεται 

και στον πίνακα 4.3.. 

6) Θεωρείται ότι λόγω χαμηλού κόστους της γραφικής ύλης που χρησιμοποιείται από 

το τμήμα των κρατήσεων και της ρεσεψιόν, το κόστος προσαρτάται στην 

μισθοδοσία των υπαλλήλων των κρατήσεων. 

7) Η υπηρεσία τένις έχει μονάχα το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος για τον φωτισμό. 

Δεν περιλαμβάνει ούτε εργασία προσωπικού, ούτε λειτουργικά έξοδα. 

8) Τα κέντρα κόστους ΔΕΗ, ΟΤΕ, ύδρευση (νερό), καύσιμα, άλλα πάγια έπιπλα, 

λειτουργικά έξοδα δωματίων, εξωτερικά συνεργεία συντηρητών αποτελούν έμμεσα 

κέντρα κόστους, δεν αντιστοιχούν σε κάποια δραστηριότητα και επιμερίζονται 

απευθείας στα προϊόντα. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι ότι θεωρείται πιο 

σωστός ο επιμερισμός τους σε ένα στάδιο με έναν οδηγό κέντρου κόστους για το 

καθένα απευθείας στις υπηρεσίες. 

9) Το τμήμα της διεύθυνση χρησιμοποιεί τα γραφικά υλικά του τμήματος της 

ρεσεψιόν. Το κόστος των υλικών αυτών θεωρούνται έξοδα του τμήματος της 

ρεσεψιόν. 

10) Η υπηρεσία του Room service έχει συγχωνευθεί με την υπηρεσία του πρωινού. Το 

πρωινό αποτελεί ξεχωριστή υπηρεσία μιας και χρεώνεται ξεχωριστά του πελάτες 

και έχει τα δικά του έσοδα. 

11) Τα λειτουργικά έξοδα των δύο μπαρ της Μονάδας Α και της Μονάδας Β 

επιμερίζονται σε ποσοστό 50%.   

12) Οι αποσβέσεις δεν θα ληφθούν υπόψη στους υπολογισμούς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΣΤΗΝ  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

 

4.1. Εφαρμογή παραδοσιακής μεθόδου κοστολόγησης 

 

4.1.1. Μαθηματικό μοντέλο παραδοσιακής μεθόδου 

Αρχικά θα πρέπει να αναφέρουμε πως η κοστολόγηση θα αναφέρεται στην 

σεζόν λειτουργίας του ξενοδοχείου για το καλοκαίρι του έτους 2012. Το πρώτο βήμα 

που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι η συλλογή όλων των οικονομικών στοιχείων και 

πληροφοριών που σχετίζονται με την κοστολόγηση που θα διεξάγουμε. Τα 

οικονομικά αυτά στοιχεία όπως έχουμε ήδη αναφέρει τα ονομάζουμε στοιχεία 

κόστους και από αυτά προκύπτουν οι τιμές των κέντρων κόστους, τα οποία 

προσδιορίζονται τελικά στην παράγραφο 4.1.2. Τα κέντρα κόστους χωρίζονται σε 

κέντρα άμεσου κόστους και κέντρα έμμεσου κόστους. Το δεύτερο βήμα είναι να 

προσθέσουμε όλα τα επιμέρους κέντρα κόστους ώστε να προκύψει ένα και μοναδικό 

κέντρο κόστους ή συνολική δραστηριότητα, το οποίο θα αναφέρεται στην συνολική 

λειτουργία της ξενοδοχειακής μονάδας. Η παραπάνω διαδικασία υπολογισμού του 

συνολικού κέντρου κόστους λειτουργίας του ξενοδοχείου (πρώτο στάδιο διαδικασίας 

κατανομής) θα μπορούσε να αποφευχθεί, αλλά είναι χρήσιμό από την μια στην 

παραδοσιακή κοστολόγηση για να αντιληφθούμε πως προκύπτει το συνολικό κόστος 

λειτουργίας και απαραίτητο από την άλλη στην κοστολόγηση μέσω δραστηριοτήτων 

που θα ακολουθήσει στην συνέχεια. Το ουσιαστικό τρίτο βήμα της παραδοσιακής 

κοστολόγησης είναι το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας κατανομής που είναι ο 

επιμερισμός του συνολικού κέντρου κόστους στις υπηρεσίες. Ο προσδιορισμός των 

υπηρεσιών περιγράφεται με πιο πολλές λεπτομέρειες στην παράγραφο 4.1.3.. Το 

μόνο που θα αναφέρουμε είναι πως ο επιμερισμός έχει ως οδηγό κέντρου κόστους τα 

έσοδα που έχει η ξενοδοχειακή μονάδα από την κάθε υπηρεσία. Τελικά λοιπόν 

προκύπτουν οι τιμές που προσδιορίζουν το κόστος για την λειτουργία της κάθε μιας 

υπηρεσίας ξεχωριστά. Η παραπάνω διαδικασία κατανομής παρουσιάζεται στο 

παρακάτω διάγραμμα 4.1..
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Διάγραμμα 4.1. Μαθηματικό μοντέλο παραδοσιακής κοστολόγησης ξενοδοχειακής μονάδας 
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4.1.2.Προσδιορισμός κέντρων κόστος 

 

Αρχικά θα επιχειρήσουμε να κάνουμε μια διάκριση των κέντρων κόστους σε 

άμεσα και έμμεσα (γενικά βιομηχανικά έξοδα) με βάση και τον ορισμό τους που 

δόθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Λόγω της φύσης της λειτουργίας του 

ξενοδοχείου θα λέγαμε πως ως άμεσα κέντρα κόστους αποτελούν όλες οι μισθοδοσίες 

τις διεύθυνσης και των υπαλλήλων του ξενοδοχείου, ενώ ως έμμεσα είναι όλα τα 

υπόλοιπα κέντρα κόστους. Τα παραπάνω απεικονίζονται στον πίνακα 4.1.. 

4.1.2.1. Περιγραφή κέντρων κόστους 

 

Πίνακας 4.1. Ταξινόμηση άμεσων και έμμεσων κέντρων κόστους 

ΑΜΕΣΑ ΚΕΝΤΡA 
ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΜΜΕΣΑ ΚΕΝΤΡA ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΕΡΙΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 
ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

ΕΞΟΔΑ ΜΠΑΡ 
ΜΟΝΑΔΑΣ Β 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΡΕΣΕΨΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
ΜΚΤ ΕΞΟΔΑ ΣΠΑ 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-

ΡΕΣΕΨΙΟΝ-
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

ΔΕΗ 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΝΕΡΟ 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΜΑΡΙΕΡΩΝ ΕΞΟΔΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ-
ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 
ΥΛΙΚΑ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
(ΕΚΤΟΣ ΚΑΜΑΡ) 

ΑΛΛΑ ΠΑΓΙΑ -
ΕΠΙΠΛΑ 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΠΑΡ 
ΜΟΝΑΔΑΣ Α 

ΥΛΙΚΑ 
ΚΑΜΑΡΙΕΡΩΝ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 
ΕΞΟΔΑ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΕΞΟΔΑ ΜΠΑΡ 
ΜΟΝΑΔΑΣ Α 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΠΑΡ 

ΜΟΝΑΔΑΣ Β 
ΕΞΟΔΑ ΠΡΩΙΝΟΥ-

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 
 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΠΑ  
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Στην συνέχεια θα περιγράψουμε τα κέντρα κόστους. Τα κέντρα κόστους είναι 

30 στον αριθμό και αυτά στην συνέχεια θα επιμεριστούν στις δραστηριότητες. Τα 11 

από αυτά είναι κόστη μισθοδοσίας ενώ τα υπόλοιπα 19 έμμεσα κέντρα κόστους, τα 

οποία και θα περιγράψουμε παρακάτω. Να σημειώσουμε πως τα κέντρα κόστους 

είναι τα κόστη που αφορούν την λειτουργία του ξενοδοχείου τόσο στην θερινή σεζόν 

όσο και στην υπόλοιπη διάρκεια του χρόνου. 

1.Κόστος Βενζίνης

2. 

: Το κέντρο κόστους της βενζίνης αφορά την βενζίνη που 

καταναλώθηκε από την υπηρεσία της διοίκησης και την υπηρεσία της συντήρησης. Η 

υπηρεσία της διοίκησης χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο της επιχείρησης για διάφορες 

εξωτερικές δουλειές όπως λογιστήριο, εφορία και διάφορες μικροπαραγγελίες που 

είναι αδύνατο να τις μεταφέρουν οι προμηθευτές. Η υπηρεσία της συντήρησης 

καταναλώνει την βενζίνη για μεταφορά των λινών στο πλυντήριο, για αγορά και 

μεταφορά διαφόρων υλικών που αφορούν το τμήμα τους. 

Κόστος μίσθωσης εταιρίας συμβούλου διοίκησης ξενοδοχείων

3. 

:  Το  κέντρο 

κόστους εταιρείας αυτής αφορά τα τιμολόγια για την ανεξάρτητη εταιρεία που 

εξειδικεύεται στην διαχείριση και ανάπτυξη ξενοδοχειακών μονάδων καθώς και στην 

παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 

Κόστος Πωλήσεων-Μάρκετινγκ

4. 

: Τα κέντρα κόστους των πωλήσεων και του 

μάρκετινγκ αφορούν κόστη που αναλώθηκαν σε διαφημίσεις, σε περιοδικά μαζί με το 

αγγελιόσημο, διαφήμιση σε οδηγούς και σε μπροσούρες πρακτορείων, οι μπροσούρες 

του ξενοδοχείου και έξοδα τουριστικών οδηγών. Ακόμα εδώ καταχωρείται η δαπάνη 

για τα υλικά προώθησης όπως ο σχεδιασμό, παραγωγή και εκτύπωση folders, τα 

συνολικά έξοδα δημιουργίας μενού, λίστες κρασιών καθώς και τιμολόγια για 

διαφημιστικό υλικό όπως στυλό. 

Έξοδα Διοίκησης-Ρεσεψιόν-Κρατήσεις

5. 

: Το κέντρο κόστους της διοίκησης-

ρεσεψιον και κρατήσεις αφορούν την γραφική και χαρτικά ύλη, διάφορα ταχυδρομικά 

έξοδα και κούριερ, τις μεταφορικές εταιρείες, κόστη τηλεπικοινωνίας καθώς και 

κόστη για την υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος που χρησιμοποιεί. 

Κόστος Λογιστικών Υπηρεσιών:

6. 

 Αφορά το κόστος των λογιστών που παρέχουν 

λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες όπως η τήρηση βιβλίων και στοιχείων, 

μισθοδοσία και υπολογισμός και σύνταξη δηλώσεων ΦΠΑ,  ΦΜΥ και εισοδήματος . 

Έξοδα Συντήρησης: Αυτό το κέντρο κόστους αναφέρεται στα έξοδα που έχουν 

σχέση με την συντήρηση όπως επισκευές και αντικατάσταση βαριού εξοπλισμού. Πιο 

συγκεκριμένα βάψιμο, διακόσμηση, ξυλουργικές εργασίες, καλλωπιστικά φυτά και 
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διαρρύθμιση εξωτερικού χώρου, ανταλλακτικά ηλεκτρολογικού, υδραυλικού 

εξοπλισμού και αμοιβές αυτών. Επίσης αφορά στην επισκευή, αντικατάσταση των 

κλιματιστικών, τις απεντομώσεις και τα έξοδα συντήρησης του αυτοκινήτου. 

7. Υλικά καθαριότητας (εκτός καμαριέρων)

8. 

: Το κέντρο κόστους αυτό αφορά το 

κό στο ς υλικών πο υ έχο υν σχέση με την καθαριό τητα ων χώρων το υ ξενοδοχείου 

εξαιρώντας όμως την καθαριότητα των δωματίων (καμαριέρες) και την λειτουργία 

του πλυντηρίου. 

Υλικά καμαριέρων-πλυντηρίου: Το κέντρο κόστους αυτό αφορά έξοδα που έχουν 

σχέση με τα υλικά καθαριότητας αυστηρά των δωματίων που χρησιμοποιούν οι 

καμαριέρες και του πλυντηρίου όπως είναι τα απορρυπαντικά και τα υγρά   

μαλακτικά. 

9. Έξοδα Μπαρ Μονάδας Α: Σε αυτήν την κατηγορία παρουσιάζονται όλα τα έξοδα 

που πραγματοποιήθηκαν για αγορά ποτά και τρόφιμα καθώς και έξοδα που αφορούν 

την λειτουργία του μπαρ όπως αντικατάσταση μικρού εξοπλισμού (καφετιέρες, 

blender, αποχυμωτές) και τιμολόγια μουσικών συγκροτημάτων και cds. Εδώ 

καταχωρούνται και τα τιμολόγια για τα μουσικά δικαιώματα. 

10. Έξοδα πρωινού-εστιατορίου: Σε αυτήν την κατηγορία παρουσιάζονται όλα τα 

έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για αγορά ποτά και τρόφιμα καθώς και έξοδα που 

αφορούν την λειτουργία του πρωινού-εστιατορίου όπως η αντικατάσταση εξοπλισμού 

(δίσκοι σερβιρίσματος, ρεσώ, πιατέλες σερβιρίσματος) και τιμολόγια μουσικών 

συγκροτημάτων και cds. Εδώ καταχωρούνται και τα τιμολόγια για τα μουσικά 

δικαιώματα. 

11. Αέριο κουζίνας: Αυτό το έξοδο αφορά το αέριο που κατανάλωσε η κουζίνα για 

την παρασκευή του πρωινού αλλά και την προετοιμασία και την ολοκλήρωση του 

μενού του εστιατορίου. Αυτό το έξοδο διαφοροποιείται ανάλογα την περίοδο, την 

πληρότητα αλλά και την κατανάλωση του τμήματος πρωινό-εστιατόριο. 

12. Έξοδα Μπαρ Μονάδας Β: Το κέντρο κόστος αυτό περιλαμβάνει ότι και το κέντρο 

κόστους που αφορούν το μπαρ Μονάδας Α. Τα διαθέσιμα στοιχειά κόστους που 

υπάρχουν είναι συνολικά για τα έξοδα πρωινό-εστιατόριο, μπαρ Μονάδας Α και μπαρ 

Μονάδας Β και στο επόμενο κεφάλαιο θα αναλύσουμε τον επιμερισμό αυτών των 

εξόδων.  

13. Έξοδα Spa: Στο κέντρο κόστους αυτό περιλαμβάνονται τα τιμολόγια αγοράς που 

πραγματοποιήθηκαν για τα προϊόντα του Spa όπως κρέμες και λάδια. Επίσης εδώ 
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καταχωρούνται και κάποια αναλώσιμα προϊόντα και υλικά που χρειάζονται για την 

σωστή λειτουργία του Spa. 

14. Δ.Ε.Η.: Το κέντρο κόστους της Δ.Ε.Η αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που 

καταναλώθηκε για όλες τις λειτουργίες του ξενοδοχείου όπως τα δωμάτια, το 

εστιατόριο, η ρεσεψιόν, το Spa, το πλυντήριο, τα μπαρ Μονάδας Α και Μονάδας Β. 

15. Ύδρευση: Αφορά τα τιμολόγια της ύδρευσης που έγιναν για τις λειτουργίες του 

ξενοδοχείου που αναφέραμε πιο πάνω. 

16. Πετρέλαιο - Καυστήρας: Αυτό το κέντρο κόστους αναφέρεται στο πετρέλαιο που 

καταναλώθηκε για την παροχή ζεστού νερού στα δωμάτια και το spa κατά την 

λειτουργία του ξενοδοχείου. 

17. Λειτουργικά Έξοδα Δωματίων:

18. 

 Σε αυτό το κέντρο κόστους παρουσιάζονται όλα 

τα έξοδα που έγιναν και αφορούν μόνο τα δωμάτια. Είναι όλα τα toiletries πελατών 

(σαπούνια, αφρόλουτρα κ.α.), παντόφλες και τα είδη ραφής. Ακόμα αφορούν τις 

στολές για την ρεσεψιόν, τις καμαριέρες και το προσωπικό του πλυντηρίου. 

Παράλληλα με αυτά τα έξοδα, το κέντρο κόστους αυτό περιλαμβάνει προμήθειες για 

τουριστικά πρακτορεία, προμήθεια των Tour Operators καθώς και τα ιντερνετικά 

πρακτορεία όπως η booking, expedia καθώς και την εταιρεία που διαχειρίζεται την 

πλατφόρμα του site του ξενοδοχείου. Εδώ ακόμα θα βρούμε το κόστος για την 

αντικατάσταση των λινών των δωματίων όπως σεντόνια και μαξιλαροθήκες, την 

αντικατάσταση μικρού εξοπλισμού των δωματίων και της ρεσεψιόν όπως οι 

τηλεφωνικές συσκευές και φυσικά διάφορα άλλα έξοδα που αφορούν τα δωμάτια 

όπως τα έξοδα για φάρμακα. 

Άλλα Πάγια-Έπιπλα:

19. 

 Το κέντρο κόστους αυτό αφορά πάγιες δαπάνες όπως η 

αντικατάσταση παγίων που μπορεί να είναι έπιπλα, εξοπλισμός κ.α. που γίνονται 

κατά την ετήσια συντήρηση. 

Εξωτερικά συνεργεία συντηρητών

 

: Εργασίες, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να 

γίνουν από το προσωπικό των συντηρητών του ξενοδοχείου, γίνονται από 

εξωτερικούς συνεργάτες και εξειδικευμένους τεχνίτες. Το κόστος των εργασιών και 

υλικών περιλαμβάνονται σε αυτό το κέντρο κόστους. 
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Στον πίνακα 4.2. παρουσιάζονται όλα τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία όπως 

δόθηκαν από την ξενοδοχειακή μονάδα. Αποτελούν τα στοιχεία κόστους, από τα 

οποία θα προκύψουν τα στοιχεία για τα κέντρα κόστους που περιγράφηκαν 

προηγουμένως. Επιπλέον εμφανίζονται και στοιχεία διαθέσιμων εσόδων. Για τον 

υπολογισμό των κέντρων κόστους όπου χρειαστεί θα γίνουν κατάλληλοι επιμερισμοί 

με οδηγούς κόστους. 

4.1.2.2.Διαθέσιμα στοιχεία κόστους 
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Πίνακας 4.2. Διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία ξενοδοχειακής μονάδας 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 

ΕΞΟΔΑ 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 

ΣΠΑ 9.710,57 0,00 245,79 3.600,00 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 12.262,14 0,00 0,00 0,00 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ+ΡΕΣΕΨΙΟΝ+ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 0,00 0,00 4.524,76 33.950,00 

ΠΡΩΙΝΟ 22.199,88 

37.765,57 

0,00 
21.000,00 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 26.815,31 828,72 

ΜΟΝΑΔΑΣ Α ΜΠΑΡ 20.765,00 287,82 6.800,00 

ΜΟΝΑΔΑΣ Β ΜΠΑΡ 33.932,13 287,82 10.800,00 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-MARKETING 0,00 3.238,60 0,00 0,00 
ΔΩΜΑΤΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΣΕΖΟΝ 23.417,13 0,00 

9.656,19 

0,00 
ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕΣΑΙΑ ΣΕΖΟΝ 145.047,66 0,00 0,00 

ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕΣΑΙΑ ΣΕΖΟΝ 2 63.367,92 0,00 0,00 
ΔΩΜΑΤΙΑ ΥΨΗΛΗ ΣΕΖΟΝ 190.494,38 0,00 0,00 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 490,53 0,00 
6214,87 

26.400,00 ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ 0,00 0,00 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 0,00 0,00 2718,56 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 0,00 20.984,07 0,00 20.800,00 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΔΕΗ 0,00 0,00 8.689,41 0,00 

ΝΕΡΟ 0,00 0,00 975,31 0,00 

ΑΕΡΙΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 0,00 0,00 628,50 0,00 

ΒΕΝΖΙΝΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 0,00 0,00 2.633,46 0,00 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 0,00 0,00 4.613,74 0,00 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 0,00 12.300,00 0,00 0,00 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ 0,00 6.520,38 0,00 0,00 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0,00 1.500,00 0,00 0,00 

ΑΛΛΑ ΠΑΓΙΑ-ΕΠΙΠΛΑ 0,00 28.415,07 0,00 0,00 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ 

ΕΣΟΔΑ 12.262,14 0,00 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 560.764,79 110.723,69 42.304,95 123.350,00 
 

Μπορούμε σε αυτή την φάση να υπολογίσουμε από τώρα το συνολικό κέντρο 

κόστους του ξενοδοχείου. Το κόστος αυτό προκύπτει από το άθροισμα των στηλών 



 

46 
 

Εξοδα+Λειτουργικά έξοδα+Εξοδα Μισθοδοσίας. Η τιμή του είναι τελικά 276.378,64 

ευρώ. Τα συνολικά έξοδα του ξενοδοχείου ανέρχονται στα 560.764,79 ευρώ. Από το 

σημείο αυτό μπορούμε να δούμε μια πρώτη εικόνα της κερδοφορίας του ξενοδοχείου. 

Υπενθυμίζουμε πως τα παραπάνω είναι χωρίς  τις αποσβέσεις της κατασκευής της 

ξενοδοχειακής μονάδας. 

Στον πίνακα 4.3. παρουσιάζονται τα οικονομικά στοιχεία για τους τύπους 

δωματίων ανά περίοδο της σεζόν. Παρέχονται επιπλέον και πληροφορίες για τους 

τύπους των δωματίων. 

 

Πίνακας 4.3. Οικονομικά στοιχεία τύπων δωματίων ξενοδοχείου 

ΤΥΠΟΙ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 

(euro) 
ΔΥΝΑΜ. 

ΧΑΜΗΛΗ 

ΣΕΖΟΝ  

(27/5-30/6)  

ΜΕΣΑΙΑ 

ΣΕΖΟΝ  

(01/07-31/07)  

ΜΕΣΑΙΑ 2 

ΣΕΖΟΝ  

(22/8-14/9)  

ΥΨΗΛΗ 

ΣΕΖΟΝ 

(01/08-21/08)  

Double (θέα στην 

παραλία ή στον κήπο) 
2-3 105 130 130 185 

Superior Double (Θέα 

στην παραλία) 
2-3 125 165 165 220 

Deluxe Double (Θέα 

στην παραλία) 
2-3 160 200 200 255 

Suite (Θέα στην 

παραλία) 
2-4 170 230 230 300 

Superior Suite (Θέα 

στην παραλία) 
2-4 210 295 295 390 

Deluxe Suite (Θέα στην 

παραλία) 
3-4 285 355 355 460 

Παιδιά 3 έως 12 ετών  20 25 25 35 
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Στον πίνακα 4.4. δίδονται τα οικονομικά στοιχεία της μισθοδοσίας των 

υπαλλήλων και στελεχών της ξενοδοχειακής μονάδας. 

Πίνακας 4.4. Οικονομικά στοιχεία μισθοδοσίας ξενοδοχείου. 

TMHMATA ΕΞΟΔΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (ευρώ) 
ΣΠΑ 3.600,00 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ+ΡΕΣΕΨΙΟΝ+ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 33.950,00 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 21.000,00 

ΜΟΝΑΔΑΣ Α ΜΠΑΡ 6.800,00 
ΜΟΝΑΔΑΣ Β ΜΠΑΡ 10.800,00 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 3.432,00 
ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ 20.592,00 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 2.376,00 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 20.800,00 

ΣΥΝΟΛΟ 123.350,00 

 

 

4.1.2. 3. Επιμερισμοί στοιχείων κόστους σε κέντρα κόστους 

Όπως αναφέραμε και προηγουμένως τα διαθέσιμα στοιχεία κόστους δεν 

ταυτίζονται πάντα με τα κέντρα κόστους που έχουμε ορίσει. Θα πρέπει να γίνουν 

λοιπόν επιμερισμοί κάποιον στοιχείων κόστους σε κέντρα κόστους, χρησιμοποιώντας 

συγκεκριμένους οδηγούς κόστους. Δύο είναι οι περιπτώσεις, όπου απαιτείται ο 

επιμερισμός αυτός. Η πρώτη είναι ο επιμερισμός του κέντρου κόστους Food and 

Beverage στα Κ.Κ. έξοδα μπαρ Μονάδας Α, έξοδα πρωινού-εστιατορίου και έξοδα 

μπαρ Μονάδας Β και η δεύτερη ο επιμερισμός της μισθοδοσίας των υπαλλήλων 

καθαριότητας στα κέντρα κόστους της μισθοδοσίας καθαριστριών (εκτός 

καθαριότητας δωματίων και απασχόλησης στο πλυντήριο), μισθοδοσίας καμαριέρων 

και μισθοδοσίας πλυντηρίου.  

 

Επειδή τα διαθέσιμα στοιχεία του κόστους Food and Beverage είναι διαθέσιμα 

μονάχα συνολικά (ο μόνος διαχωρισμός που υπάρχει είναι σε τρόφιμα και ποτά), θα 

πρέπει να τα επιμερίσουμε στα κέντρα κόστους. έξοδα μπαρ Μονάδας Α, έξοδα 

πρωινού-εστιατορίου και έξοδα μπαρ Μονάδας Β. Τα λειτουργικά έξοδα των 

Α. Επιμερισμός του κέντρου κόστους Food and Beverage στα Κ.Κ. έξοδα μπαρ Μονάδας Α, 

έξοδα πρωινού-εστιατορίου και έξοδα μπαρ Μονάδας Β 
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παραπάνω τμημάτων είναι ήδη διαχωρισμένα από τα στοιχεία που διαθέτουμε. Ο 

οδηγός κέντρου κόστους που θα χρησιμοποιήσουμε για αυτόν τον επιμερισμό είναι τα 

έσοδα των πωλήσεων των τμημάτων. 

Ο επιμερισμός στα τρία κέντρα κόστους θα γίνει με βάση τις πωλήσεις της 

σεζόν ξεχωριστά για τα τρόφιμα και τα ποτά, οπότε και προκύπτουν τα αντίστοιχα 

ποσοστά όπως φαίνεται στον πίνακα 4.5.. 

Πίνακας 4.5. Επιμερισμός Food and Beverage βάσει των πωλήσεων των τμημάτων 

  ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΤΑ 
ΦΑΓΗΤΑ 

% 
ΠΟΤΑ 

% 
ΠΡΩΙΝΟ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 22.415,54 6.826,37 75 13 

ΜΟΝΑΔΑΣ Α ΜΠΑΡ 1.606,48 19.139,18 5 35 
ΜΟΝΑΔΑΣ Β ΜΠΑΡ 5.906,86 28.007,21 20 52 

ΣΥΝΟΛΟ 29.928,88 53.972,76 100 100 
 

Τα έξοδα του Food and Beverage είναι συνολικά 37.765,57 ευρώ, από τα 

οποία 23136 ευρώ στα τρόφιμα και 14630 ευρώ στα ποτά. Τελικά χρησιμοποιώντας 

τα ποσοστά που προέκυψαν γίνεται ο επιμερισμός στα παραπάνω ποσά όπως φαίνεται 

στον πίνακα 4.6.. 

Πίνακας 4.6. Κόστος υλικών Food and Beverage ανά τμήμα. 

  ΦΑΓΗΤΑ% ΠΟΤΑ% ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΩΙΝΟ-

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 75 13 17328 1850 19178 
ΜΟΝΑΔΑΣ Α ΜΠΑΡ 5 35 1242 5188 6430 
ΜΟΝΑΔΑΣ Β ΜΠΑΡ 20 52 4566 7591 12158 

  100 100 23136 14630 37766 
 

Τελικά αφού προσθέσουμε και τα λειτουργικά έξοδα του κάθε κέντρου 

κόστους που είναι διαθέσιμα προκύπτει στον πίνακα 4.7. η συνολική τιμή για τα 

κέντρα κόστους έξοδα μπαρ Μονάδας Α, έξοδα πρωινού-εστιατορίου και έξοδα μπαρ 

Μονάδας Β. 
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Πίνακας 4.7. Κέντρα κόστους υλικών τμημάτων food and beverage. 

ΚΕΝΤΡΑ 
ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΟΛ 

ΠΡΩΙΝΟ-
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 26.815,31 19178,26 828,72 20.006,98 
ΜΟΝΑΔΑΣ Α 

ΜΠΑΡ 20.765,00 6429,63 287,82 6.717,45 
ΜΟΝΑΔΑΣ Β 

ΜΠΑΡ 33.932,13 12157,68 287,82 12.445,50 
ΣΥΝΟΛΟ 81.512,44 37.765,57 1.404,36 39.169,93 

 
 

Επειδή τα διαθέσιμα στοιχεία του κόστους της μισθοδοσίας των υπαλλήλων 

που ασχολούνται με την καθαριότητα είναι διαθέσιμα μονάχα συνολικά, θα πρέπει να 

τα επιμερίσουμε στα κέντρα κόστους της μισθοδοσίας καθαριστριών (εκτός 

καθαριότητας δωματίων και απασχόλησης στο πλυντήριο), μισθοδοσίας καμαριέρων 

και μισθοδοσίας πλυντηρίου. 

Β. Επιμερισμός του κέντρου κόστους συνολική Housekeeping στα Κ.Κ. μισθοδοσία 
καμαριέρων και μισθοδοσία καθαριστριών 

Ο οδηγός κέντρου κόστους που θα χρησιμοποιήσουμε για αυτόν τον επιμερισμό είναι οι 

εργατοώρες των υπαλλήλων του Housekeeping στα διάφορα τμήματα. 

Στον πίνακα 4.8. προκύπτουν τα ποσοστά επιμερισμού με βάση τις 

εργατοώρες, οι οποίες προέκυψαν κατόπιν συνέντευξης με τους υπαλλήλους του 

ξενοδοχείου και της διοίκησης.  

 

Πίνακας 4.8. Οδηγός κόστους Housekeeping με βάση εργατοώρες. 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
HOUSEKEEPING 

ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ 
% 

ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ 
% 

ΔΩΜΑΤΙΑ 56 78 78 
ΣΠΑ 1,5 2 

9 
ΜΠΑΡ ΜΟΝΑΔΑΣ Β 1,5 2 
ΜΠΑΡ ΜΟΝΑΔΑΣ Α 1,5 2 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 2,5 3 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 9 13 13 

ΣΥΝΟΛΟ 72 100 100 
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Στον πίνακα 4.9. τα παραπάνω ποσοστά χρησιμοποιούνται για τον επιμερισμό 

του συνολικού κόστους μισθοδοσίας, οποίος ανέρχεται στα 26.400 ευρώ. 

Πίνακας 4.9. Επιμερισμός κόστους μισθοδοσίας Housekeeping με βάση τον οδηγό 

κόστους 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 
9% 78% 13% 100% 

2376 20592 3432 26400 

 

Με βάση τα παραπάνω τελικά προκύπτει ο τελικός πίνακας 4.10. με τις τιμές 

των κέντρων κόστους. 

4.1.2.4. Τελικός Πίνακας με τα οικονομικά στοιχεία των Κέντρων Κόστους 
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Πίνακας 4.10. Οικονομικά στοιχειά κέντρων κόστους 

Α/Α ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΤΙΜΗ 
Κ.Κ. Α/Α ΚΕΝΤΡΟ 

ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΤΙΜΗ 
Κ.Κ. 

1 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 7.500,00 16 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 
ΜΠΑΡ 

ΜΟΝΑΔΑΣ Α 
6.800,00 

2 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 16.250,00 17 ΕΞΟΔΑ ΜΠΑΡ 

ΜΟΝΑΔΑΣ Α 6.717,45 

3 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 
ΡΕΣΕΨΙΟΝ 10.200,00 18 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 21.000,00 

4 ΚΟΣΤΟΣ 
ΒΕΝΖΙΝΗΣ 2.633,46 19 

ΕΞΟΔΑ 
ΠΡΩΙΝΟΥ-

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 
20.006,98 

5 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

12.300,00 20 ΑΕΡΙΟ 
ΚΟΥΖΙΝΑΣ 628,50 

6 ΚΟΣΤΟΣ 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΚΤ 3.238,60 21 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 
ΜΠΑΡ 

ΜΟΝΑΔΑΣ Β 
10.800,00 

7 

ΕΞΟΔΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-
ΡΕΣΕΨΙΟΝ-
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

4.524,76 22 ΕΞΟΔΑ ΜΠΑΡ 
ΜΟΝΑΔΑΣ Β 12.445,50 

8 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1.500,00 23 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 
ΣΠΑ 3.600,00 

9 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 20.800,00 24 ΕΞΟΔΑ ΣΠΑ 245,79 

10 ΕΞΟΔΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 20.984,07 25 ΔΕΗ 8.689,41 

11 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2.376,00 26 ΝΕΡΟ 975,31 

12 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 
ΚΑΜΑΡΙΕΡΩΝ 20.592,00 27 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ-

ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ 4.613,74 

13 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 3.432,00 28 ΑΛΛΑ ΠΑΓΙΑ -

ΕΠΙΠΛΑ 28.415,07 

14 
ΥΛΙΚΑ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
(ΕΚΤΟΣ ΚΑΜΑΡ) 

2.718,56 29 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 

ΕΞΟΔΑ 
ΔΩΜΑΤΙΩΝ 

9.656,19 

15 
ΥΛΙΚΑ 

ΚΑΜΑΡΙΕΡΩΝ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 

6214,87 30 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ 
6.520,38 

    ΣΥΝΟΛΟ 276.378,64 
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4.1.3.Προσδιορισμός υπηρεσιών 

 

Μετά τον προσδιορισμό των κέντρων κόστους και του συνολικού κόστους του 

ξενοδοχείου, θα πρέπει να προχωρήσουμε στον προσδιορισμό του κόστους των 

υπηρεσιών που παρέχει το ξενοδοχείο. Με άλλα λόγια θα προχωρήσουμε στο δεύτερο 

στάδιο της διαδικασίας κατανομής. Αρχικά σε αυτήν την παράγραφο θα ορίσουμε και 

θα περιγράψουμε τις υπηρεσίες του ξενοδοχείου: 

4.1.3.1. Περιγραφή υπηρεσιών 

1. Δωμάτια χαμηλή σεζόν  

Σύμφωνα και με τον πίνακα 4.3., η σεζόν λειτουργίας του ξενοδοχείου 

χωρίζεται σε τέσσερις περιόδους. Η υπηρεσία δωμάτια χαμηλής σεζόν 

αναφέρεται στην υπηρεσία ενοικίασης των δωματίων του ξενοδοχείου, τόσο 

της μονάδας Α, όσο και της μονάδας Β κατά την περίοδο από 27 Μάιου έως 

30 Ιουνίου. Δηλαδή στο κόστος διαμονής στα δωμάτια με βάση την 

τιμολογιακή πολιτική της επιχείρησης. 

2. Δωμάτια μεσαίας σεζόν 

Αντιστοίχως η υπηρεσία δωμάτια χαμηλής σεζόν αναφέρεται στην υπηρεσία 

ενοικίασης των δωματίων του ξενοδοχείου κατά την περίοδο από 1 Ιουλίου 

έως 31 Ιουλίου. 

3. Δωμάτια μεσαίας 2 σεζόν  

Αντιστοίχως η υπηρεσία δωμάτια χαμηλής σεζόν αναφέρεται στην υπηρεσία 

ενοικίασης των δωματίων του ξενοδοχείου κατά την περίοδο από 22 

Αυγούστου έως 14 Σεπτεμβρίου. 

4. Δωμάτια υψηλής σεζόν  

Αντιστοίχως η υπηρεσία δωμάτια χαμηλής σεζόν αναφέρεται στην υπηρεσία 

ενοικίασης των δωματίων του ξενοδοχείου κατά την περίοδο από 1 

Αυγούστου έως 21 Αυγούστου. 

5. Υπηρεσίες πλυντηρίου πελατών 
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Το ξενοδοχείο διαθέτει υπηρεσία πλυντηρίου, η οποία σχετίζεται με την 

παραγγελία των πελατών για πλύσιμο προσωπικών ρούχων. Η υπηρεσία 

χρεώνεται ξεχωριστά στους πελάτες. Στην υπηρεσία δεν συμπεριλαμβάνεται η 

συνολική δραστηριότητα του πλυντηρίου (σεντόνια, τραπεζομάντηλα, 

πετσέτες κλπ) παρά μόνο ότι έχει σχέση με τα προσωπικά είδη των πελατών. 

6. Υπηρεσίες μπαρ μονάδας Α 

Οι υπηρεσίες μπαρ της Μονάδας Α περιλαμβάνουν την προσφορά των 

προϊόντων που διαθέτει το συγκεκριμένο μπαρ στους πελάτες με την 

αντίστοιχη χρέωση. Το μπαρ στις περιπτώσεις διοργάνωσης δεξιώσεων στον 

χώρο της πισίνας αναλαμβάνει την μουσική επιμέλεια. Τα έσοδά του σε 

τέτοιες περιπτώσεις προέρχονται μονάχα από τις καταναλώσεις στο μπαρ από 

τους συμμετέχοντες της δεξίωσης. 

7. Υπηρεσίες εστιατορίου 

Στις υπηρεσίες του εστιατορίου συμπεριλαμβάνονται τα πάσας φύσης 

γεύματα που προσφέρονται στους πελάτες ή επισκέπτες του ξενοδοχείου τόσο 

στον εσωτερικό χώρο του εστιατορίου, όσο και στον εξωτερικό χώρο της 

πισίνας. Η υπηρεσία δεν προσδίδεται ως πακέτο στους πελάτες με την 

ενοικίαση των δωματίων, αλλά χρεώνεται ξεχωριστά. 

8. Υπηρεσίες πρωινού 

Η υπηρεσία πρωινού περιλαμβάνει την προσφορά πρωινού στους πελάτες που 

έχουν διανυκτερεύσει στο ξενοδοχείο. Αποτελεί ξεχωριστή υπηρεσία μιας και 

η πολιτική του ξενοδοχείου για την χρονιά 2012, είναι η ξεχωριστή 

τιμολογιακή πολιτική για τις ενοικιάσεις των δωματίων και οι ξεχωριστές 

χρεώσεις για το πρωινό προαιρετικά. 

9. Υπηρεσίες μπαρ Μονάδας Β 

Οι υπηρεσίες μπαρ της Μονάδας Β περιλαμβάνουν την προσφορά των 

προϊόντων που διαθέτει το συγκεκριμένο μπαρ στους πελάτες με την 

αντίστοιχη χρέωση. Το μπαρ διοργανώνει επίσης party και τα έσοδά του σε 

τέτοιες περιπτώσεις προέρχονται από τις επιπλέον καταναλώσεις στο μπαρ. Η 

εκμετάλλευση του χώρου της πλαζ με τις ομπρέλες και ξαπλώστρες αποτελεί 

ξεχωριστή υπηρεσία (υπάρχει χρέωση ανά ομπρέλα και ξαπλώστρα). Όμως η 
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προσφορά προϊόντων στον χώρο της πλαζ συμπεριλαμβάνεται στην υπηρεσία 

μπαρ της Μονάδας Β. 

10. Υπηρεσίες ομπρέλες-ξαπλώστρες 

Όπως ήδη αναφέραμε, η εκμετάλλευση του χώρου της πλαζ με τις ομπρέλες 

και ξαπλώστρες αποτελεί ξεχωριστή υπηρεσία μιας και υπάρχει ξεχωριστή 

χρέωση ανά ομπρέλα και ξαπλώστρα για την χρήση της πλαζ. 

11. Υπηρεσίες Σπα 

Στις υπηρεσίες Σπα περιλαμβάνονται όλες οι υπηρεσίες που προσφέρονται 

από το τμήμα του Σπα σε πελάτες που διανυκτερεύουν ή όχι στο ξενοδοχείο. 

Οι χρεώσεις είναι ξεχωριστές ανά υπηρεσία, ενώ υπάρχουν και 

ολοκληρωμένα προγράμματα. 

12. Υπηρεσίες Τένις 

Το ξενοδοχειακό συγκρότημα διαθέτει ανοιχτό γήπεδο τένις περιφραγμένο με 

συρματόπλεγμα. Η υπηρεσία Τένις χρεώνεται ξεχωριστά σε πελάτες που 

διανυκτερεύουν ή όχι στο ξενοδοχείο. 

13. Ενοικιάσεις χώρων και λοιπά 

Όπως έχουμε αναφέρει στο ξενοδοχείο διοργανώνονται δεξιώσεις και 

ενοικιάζονται οι χώροι του για πάσης φύσεως δρώμενα. Η υπηρεσία αυτή 

προκύπτει με ξεχωριστή χρέωση με συνεννόηση με τον πελάτη, οπότε 

ορίζεται και ως ξεχωριστή υπηρεσία.   

 

Το συνολικό κέντρο κόστους που προέκυψε όπως είπαμε από το σύνολο των 

κέντρων κόστους πρέπει να επιμεριστεί στις υπηρεσίες και να προκύψουν τα κόστη 

τους. Ο επιμερισμός αυτό στην παραδοσιακή κοστολόγηση που χρησιμοποιούμε, 

αποφασίζουμε να γίνει βάσει ενός οδηγού κόστους, ο οποίος βασίζεται στα έσοδα 

των υπηρεσιών. Η από φαση αυτή προ έκυψε θεωρώντας την ώς μια απλή 

αντικειμενική λύση για τον επιμερισμό στα πλαίσια της παραδοσιακής 

κοστολόγησης. Οι οδηγοί κόστους λοιπόν υπολογίζονται τελικά όπως φαίνεται στον 

πίνακα 4.11. 

4.1.3.2. Επιμερισμοί του συνολικού κέντρου κόστους στις υπηρεσίες 
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Πίνακας 4.11. Οδηγοί κόστους παραδοσιακής κοστολόγησης. 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΟΔΑ 
% ΕΣΟΔΩΝ 
(ΟΔΗΓΟΣ 

ΚΟΣΤΟΥΣ) 
1 ΔΩΜΑΤΙΑ ΧΑΜΗΛΗ 

ΣΕΖΟΝ 23.417,13 4,2 

2 ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ 
ΣΕΖΟΝ 145.047,66 25,9 

3 ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ 
2ΣΕΖΟΝ 63.367,92 11,3 

4 ΔΩΜΑΤΙΑ ΥΨΗΛΗ 
ΣΕΖΟΝ 190.494,38 34,0 

5 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 
ΠΕΛΑΤΩΝ 

490,53 0,1 

6 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΠΑΡ 
ΜΟΝΑΔΑΣ Α 20.765,00 3,7 

7 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 26.815,31 4,8 

8 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΙΝΟΥ 22.199,88 4,0 
9 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΠΑΡ 

ΜΟΝΑΔΑΣ Β 33.932,13 6,1 

10 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΟΜΠΡΕΛΕΣ-

ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ 
12.171,63 2,2 

11 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΠΑ 9.710,57 1,7 
12 ΤΕΝΝΙΣ 90,51 0,02 
13 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ 

ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 12.262,14 2,2 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ 560.764,79 100,0 

 

Τελικά αφού έγινε και ο επιμερισμός του συνολικού κέντρου κόστους στις 

υπηρεσίες προκύπτουν οι συνολικές τιμές της κάθε υπηρεσίας με την παραδοσιακή 

μεθόδο και φαίνονται στον πίνακα 4.12. 

4.1.3.3. Τελικός Πίνακας με τα οικονομικά στοιχεία των υπηρεσιών 
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Πίνακας 4.12. Τιμές υπηρεσιών με βάση την παραδοσιακή μέθοδο. 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ 
ΜΕΘΟΔΟΣ 

1 ΔΩΜΑΤΙΑ ΧΑΜΗΛΗ 
ΣΕΖΟΝ 11.541,37 

2 ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ 
ΣΕΖΟΝ 71.488,22 

3 ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ 
2ΣΕΖΟΝ 31.231,52 

4 ΔΩΜΑΤΙΑ ΥΨΗΛΗ 
ΣΕΖΟΝ 93.887,10 

5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΕΛΑΤΩΝ 241,76 

6 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΠΑΡ 
ΜΟΝΑΔΑΣ Α 10.234,24 

7 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 13.216,20 

8 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΙΝΟΥ 10.941,44 
9 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΠΑΡ 

ΜΟΝΑΔΑΣ Β 16.723,80 

10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ-
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ 5.998,91 

11 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΠΑ 4.785,95 
12 ΤΕΝΝΙΣ 44,61 
13 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ 

ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 6.043,52 

 

4.1.4.Τελικοί πίνακες παραδοσιακής μεθόδου κοστολόγησης 

Όλη η παραπάνω διαδικασία παριστάνεται στους πίνακες 4.13 και 4.14. Στον 

πίνακα 4.13  προκύπτει το συνολικό κέντρο κόστους από τα επιμέρους και στον 

πίνακα 4.14 τα κόστη των υπηρεσιών από τον επιμερισμό του συνολικού κέντρου 

κόστους. 
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Πίνακας 4.13. Τελικός πίνακας κέντρων κόστους παραδοσιακής μεθόδου. 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΙΜΗ Κ.Κ. 
ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 

ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΤΙΜΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΕΥΡΩ 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 7.500,00 

ΞΕ
Ν

Ο
ΔΟ

Χ
ΕΙ

Α
Κ

Η
 Μ

Ο
Ν

Α
ΔΑ

 

27
6.

37
8,

64
 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 16.250,00 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΡΕΣΕΨΙΟΝ 10.200,00 

ΚΟΣΤΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 2.633,46 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 12.300,00 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΚΤ 3.238,60 
ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΡΕΣΕΨΙΟΝ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 4.524,76 

ΚΟΣΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.500,00 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 20.800,00 

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 20.984,07 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2.376,00 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΜΑΡΙΕΡΩΝ 20.592,00 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 3.432,00 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΚΤΟΣ ΚΑΜΑΡ) 2.718,56 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΜΑΡΙΕΡΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 6214,87 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΠΑΡ ΜΟΝΑΔΑΣ Α 6.800,00 
ΕΞΟΔΑ ΜΠΑΡ ΜΟΝΑΔΑΣ Α 6.717,45 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 21.000,00 

ΕΞΟΔΑ ΠΡΩΙΝΟΥ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 20.006,98 

ΑΕΡΙΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 628,50 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΠΑΡ ΜΟΝΑΔΑΣ Β 10.800,00 

ΕΞΟΔΑ ΜΠΑΡ ΜΟΝΑΔΑΣ Β 12.445,50 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΠΑ 3.600,00 

ΕΞΟΔΑ ΣΠΑ 245,79 
ΔΕΗ 8.689,41 

ΝΕΡΟ 975,31 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ-ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ 4.613,74 

ΑΛΛΑ ΠΑΓΙΑ -ΕΠΙΠΛΑ 28.415,07 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 9.656,19 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ 6.520,38 

ΣΥΝΟΛΟ 276.378,64  276.378,64 
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Πίνακας 4.14. Τελικός πίνακας υπηρεσιών παραδοσιακής μεθόδου. 

Α/Α ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ
ΤΗΤΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤ
ΗΤΑΣ 

% 
ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

1 

ΞΕ
Ν

Ο
ΔΟ

Χ
ΕΙ

Α
Κ

Η
 Μ

Ο
Ν

Α
ΔΑ

 

276.378,64 

4,18 ΔΩΜΑΤΙΑ ΧΑΜΗΛΗ 
ΣΕΖΟΝ 11.541,37 

25,87 ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ 
ΣΕΖΟΝ 71.488,22 

11,30 ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ 
2ΣΕΖΟΝ 31.231,52 

33,97 ΔΩΜΑΤΙΑ ΥΨΗΛΗ 
ΣΕΖΟΝ 93.887,10 

0,09 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 
ΠΕΛΑΤΩΝ 

241,76 

3,70 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΠΑΡ 
ΜΟΝΑΔΑΣ Α 10.234,24 

4,78 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 13.216,20 

3,96 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΙΝΟΥ 10.941,44 

6,05 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΠΑΡ 
ΜΟΝΑΔΑΣ Β 16.723,80 

2,17 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΟΜΠΡΕΛΕΣ-

ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ 
5.998,91 

1,73 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΠΑ 4.785,95 
0,02 ΤΕΝΝΙΣ 44,61 

2,19 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 6.043,52 

  ΣΥΝΟΛΟ 276.378,64 100,00 ΣΥΝΟΛΟ 276.378,64 
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4.2. Εφαρμογή μεθόδου κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων 

 

4.2.1. Μαθηματικό μοντέλου κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων 

Το πρώτο βήμα όπως και στην μέθοδο της παραδοσιακής κοστολόγησης είναι 

η συλλογή όλων των οικονομικών στοιχείων και πληροφοριών που σχετίζονται με 

την κοστολόγηση που θα διεξάγουμε. Τα οικονομικά αυτά στοιχεία όπως έχουμε ήδη 

αναφέρει τα ονομάζουμε στοιχεία κόστους και από αυτά προκύπτουν οι τιμές των 

κέντρων κόστους. Το δεύτερο βήμα της κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων είναι ο 

ορισμός δραστηριοτήτων που θα γίνει στην παράγραφο 4.2.3.1. και στην συνέχεια ο 

προσδιορισμός του κόστους των δραστηριοτήτων που προκύπτει μέσω κατάλληλων 

οδηγών κόστους Το πρώτο αυτό στάδιο της διαδικασίας κατανομής όπως λέγεται 

παρουσιάζεται στην παράγραφο 4.2.3.2.. Είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε πως 

κάποια από τα έμμεσα κέντρα κόστους αποφασίστηκε να επιμεριστούν απευθείας 

στις υπηρεσίες χωρίς να μεσολαβούν οι δραστηριότητες. Η παραπάνω απόφαση 

πάρθηκε ώστε να είναι πιο αντικειμενικός για τα συγκεκριμένα κόστη ο επιμερισμός. 

Το τρίτο βήμα της κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων είναι το δεύτερο στάδιο της 

διαδικασίας κατανομής που είναι ο επιμερισμός των κέντρων κόστους στις υπηρεσίες. 

Ο προσδιορισμός των υπηρεσιών έχει ήδη περιγραφεί με πιο πολλές λεπτομέρειες 

στην παράγραφο 4.1.3.1.. Ο επιμερισμός των δραστηριοτήτων στις υπηρεσίες 

περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 4.2.4.2.. Μπορούμε να πούμε πως οι οδηγοί 

κόστους που χρησιμοποιούνται στην κοστολόγηση μέσω δραστηριοτήτων είναι πολύ 

πιο πολύπλοκοι και αντικειμενικοί σε σχέση με την παραδοσιακή κοστολόγηση. 

Τελικά λοιπόν προκύπτουν οι τιμές που προσδιορίζουν το κόστος για την λειτουργία 

της κάθε μιας υπηρεσίας ξεχωριστά. Η παραπάνω διαδικασία κατανομής 

παρουσιάζεται στο διάγραμμα 4.2.
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Διάγραμμα 4.2. Μαθηματικό μοντέλο κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων ξενοδοχειακής μονάδας 
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4.2.2.Προσδιορισμός κέντρων κόστος 

Τα κέντρα κόστους είναι τα ίδια που χρησιμοποιήθηκαν και στην 

παραδοσιακή κοστολόγηση, όπου έγινε και η αναλυτική περιγραφή τους και 

προκύπτουν από τα διαθέσιμα στοιχεία κόστους, που είναι επίσης όμοια με την 

μέθοδο της παραδοσιακής κοστολόγησης, μέσω των αντίστοιχων επιμερισμών. 

 

4.2.3. Προσδιορισμός δραστηριοτήτων 

 

Στην συνέχεια θα ορίσουμε και θα περιγράψουμε τις δραστηριότητες που 

συμβαίνουν στην υπό μελέτη ξενοδοχειακή μονάδα. 

4.2.3.1. Περιγραφή δραστηριοτήτων 

Η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει τα τμήματα και τις αντίστοιχες δραστηριότητες 

που σχετίζονται με διοίκηση, κρατήσεις, ρεσεψιόν, πωλήσεις-μάρκετινγκ λογιστικές 

υπηρεσίες. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ-ΡΕΣΕΨΙΟΝ 

Η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει το τμήμα της συντήρησης του ξενοδοχείου και 

ότι εργασίες αναλαμβάνει. Δεν συμπεριλαμβάνονται οι εξωτερικοί συνεργάτες 

συντηρητές με τα εξωτερικά συνεργεία 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Στην δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνεται η καθαριότητα όλου του χώρου του 

ξενοδοχείου εκτός των δωματίων. Δεν περιλαμβάνεται επίσης το πλυντήριο 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ(ΕΚΤΟΣ ΚΑΜΑΡ) 

Στην δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνεται η καθαριότητα μόνο των δωματίων του 

ξενοδοχείου. Δεν περιλαμβάνεται επίσης το πλυντήριο 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΜΑΡΙΕΡΩΝ 

Στην δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνεται οποιαδήποτε εργασία πλυσίματος στα 

πλυντήρια του ξενοδοχείου. Μπορεί να είναι είτε προσωπικά ρούχα πελατών που 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ  
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σχετίζονται με την υπηρεσία πλυντηρίου πελατών, είτε με ανάγκες για πλύσιμο του 

ξενοδοχείου (σεντόνια, τραπεζομάντηλα κτλ) 

Στην δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνεται οποιαδήποτε υπηρεσία προσφέρεται στους 

πελάτες στον χώρο του μπαρ Μονάδας Α 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΠΑΡ ΜΟΝΑΔΑΣ Α 

Στην δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνεται οποιαδήποτε υπηρεσία προσφέρεται στους 

πελάτες στον χώρο του εστιατορίου. Δεν συμπεριλαμβάνεται δραστηριότητα που 

σχετίζεται με το πρωινό. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 

Στην δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνεται οποιαδήποτε υπηρεσία προσφέρεται στους 

πελάτες στον χώρο του μπαρ Μονάδας Β. Δεν συμπεριλαμβάνεται η ενοικίαση 

ομπρελών και ξαπλώστρων στον χώρο της πλαζ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΠΑΡ ΜΟΝΑΔΑΣ Β 

Στην δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνεται μόνο η ενοικίαση ομπρελών και 

ξαπλώστρων στον χώρο της πλαζ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΟΜΠΡΕΛΕΣ-ΞΑΠΛΩΣΤΕΣ 

Στην δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνεται οποιαδήποτε υπηρεσία προσφέρεται στους 

πελάτες στον χώρο του spa. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΠΑ 

 

 

4.2.3.2. Επιμερισμοί κέντρων κόστους σε δραστηριότητες 

Επιμερισμός Κ.Κ. βενζίνης οχημάτων στις δραστηριότητες 

Ο οδηγός κέντρου κόστους που θα χρησιμοποιήσουμε για αυτόν τον επιμερισμό είναι τα 

km που διανύθηκαν με τα οχήματα του ξενοδοχείου από το κάθε τμήμα 

Ο επιμερισμός του κέντρου κόστους βενζίνης στην δραστηριότητα διοίκησης-

κρατήσεων-ρεσεψιόν και στην δραστηριότητα συντήρησης έγινε με βάση τον βαθμό 

χρήσης των αυτοκινήτων από το προσωπικό των αντίστοιχων υπηρεσιών. Τα 

δεδομένα είναι εμπειρικά και αντλήθηκαν μέσω προσωπικής επαφής με το 

προσωπικό. Ο υπολογισμός έγινε κατ’ εκτίμηση. 



 

63 
 

Επιμερισμός Υλικά Καμαριέρων-Πλυντηρίου στις δραστηριότητες 

Ο οδηγός κέντρου κόστους που θα χρησιμοποιήσουμε για αυτόν τον επιμερισμό είναι τα 

υλικά που χρησιμοποίησε το κάθε τμήμα για τα διαθέσιμα στοιχεία του έτους 2011. 

Το κέντρου κόστους Υλικά καμαριέρων-πλυντηρίου επιμερίζεται στην 

δραστηριότητα καμαριέρων και στην δραστηριότητα πλυντηρίου. Τα διαθέσιμα 

στοιχεία λίστας των χρησιμοποιούμενων υλικών είναι της σεζόν 2011. Παρ΄όλ' αυτά 

σύμφωνα με πληροφορίες από συνεντεύξεις του προσωπικού, υπάρχει αντιστοιχία της 

χρονιάς 2012 με την χρονιά 2011. Ως εκ τούτου ο προσδιορισμός του οδηγού 

κόστους δίνεται στον πίνακα 4.15. 

Πίνακας 4.15. Επιμερισμός υλικών καθαριότητας με βάση στοιχεία αγορών τους. 

ΥΛΙΚΑ 
ΚΑΜΑΡΙΕΡΩΝ 

(ΕΥΡΩ) 

ΥΛΙΚΑ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 

(ΕΥΡΩ) 

ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ 
(ΕΥΡΩ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΥΛΙΚΩΝ (ΕΥΡΩ) 

2.120,01 1.499,27 565,46 4.184,74 
51% 36% 13% 100% 
59% 41%  100% 

 

Επιμερισμός Κ.Κ. μισθοδοσία εστιατορίου στις δραστηριότητες 

Ο επιμερισμός του κέντρου κόστους μισθοδοσία εστιατορίου στην 

δραστηριότητα εστιατορίου και στην δραστηριότητα πρωινού έγινε με βάση τις 

εργατοώρες που απαιτούνται για την λειτουργία των αντίστοιχων τμημάτων. Τα 

δεδομένα είναι εμπειρικά και αντλήθηκαν μέσω προσωπικής επαφής με το 

προσωπικό. Ο οδηγός κέντρου κόστους που θα χρησιμοποιήσουμε για αυτόν τον 

επιμερισμό λοιπόν είναι οι εργατοώρες των υπαλλήλων. 

Στους παρακάτω πίνακες 4.16 και 4.17 παρουσιάζονται οι ημερήσιες 

εργατοώρες και ο επιμερισμός τους στα δύο τμήματα. 

Πίνακας 4.16. Εργατοώρες υπαλλήλων εστιατορίου. 

ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜ 5 

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΩΡΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 9 

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ 
ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ 45 

 



 

64 
 

Πίνακας 4.17. Επιμερισμός μισθοδοσίας  εστιατορίου με βάσει εργατοωρών. 

ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
ΕΡΓΑΤΟΩΡΩΝ 

ΠΡΩΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 

ΕΡΓΑΖΟΜ 1 9 4 5 
ΕΡΓΑΖΟΜ 2 9 4 5 
ΕΡΓΑΖΟΜ 3 9 1 8 
ΕΡΓΑΖΟΜ 4 9 0 9 
ΕΡΓΑΖΟΜ 5 9 4 5 

ΣΥΝΟΛΟ 45 13 32 
ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ % 100 29 71 

 

Επιμερισμός Αέριο κουζίνας στις δραστηριότητες 

Ο οδηγός κέντρου κόστους που θα χρησιμοποιήσουμε για αυτόν τον επιμερισμό είναι οι 

ώρες λειτουργίας της κουζίνας για λογαριασμό του πρωινού και του εστιατορίου. 

Το κέντρου κόστους Αέριο κουζίνας επιμερίζεται στην δραστηριότητα 

εστιατορίου και στην δραστηριότητα πρωινού. Τα δεδομένα είναι εμπειρικά και 

αντλήθηκαν μέσω προσωπικής επαφής με το προσωπικό. Ως εκ τούτου ο 

προσδιορισμός του οδηγού κόστους δίνεται στον παρακάτω πίνακα 4.18. 

Πίνακας 4.18. Επιμερισμός Αέριο κουζίνας στις δραστηριότητες. 

ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΠΡΩΙΝΟΥ 

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 

13 3 10 
100% 23% 77% 

 

Επιμερισμός μισθοδοσία μπαρ Μονάδας Β στις δραστηριότητες 

Ο επιμερισμός του κέντρου κόστους μισθοδοσία μπαρ Μονάδας Β στην 

δραστηριότητα ομπρέλες-ξαπλώστρες και στην δραστηριότητα μπαρ Μονάδας Β 

έγινε με βάση τις εργατοώρες που απαιτούνται για την λειτουργία των αντίστοιχων 

τμημάτων. Τα δεδομένα είναι εμπειρικά και αντλήθηκαν μέσω προσωπικής επαφής 

με το προσωπικό. Ο οδηγός κέντρου κόστους που θα χρησιμοποιήσουμε για αυτόν τον 

επιμερισμό λοιπόν είναι οι εργατοώρες των υπαλλήλων. 

Στον πίνακα 4.19 παρουσιάζονται οι ημερήσιες εργατοώρες και ο επιμερισμός 

τους στα δύο τμήματα. 
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Πίνακας 4.19. Επιμερισμός μισθοδοσίας τμήματος μπαρ Μονάδας Β με βάση τις 

εργατοώρες. 

 ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΡΓΑΤΟΩΡΩΝ ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΜΠΑΡ 
ΕΡΓΑΖΟΜ 1 9 0 9 
ΕΡΓΑΖΟΜ 2 9 2 7 
ΕΡΓΑΖΟΜ 3 9 2 7 

ΣΥΝΟΛΟ 27 4 23 
ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ % 100 15 85 

 

Τελικά και με βάση τους παραπάνω προσδιορισμούς προκύπτουν τα κόστη 

για την κάθε δραστηριότητα όπως φαίνονται και στον πίνακα 4.20. 

4.2.3.3. Τελικός Πίνακας με τα οικονομικά στοιχεία των 

Δραστηριοτήτων 

Πίνακας 4.20. Κόστη δραστηριοτήτων μεθόδου κοστολόγησης ABC. 

Α/Α ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ-ΡΕΣΕΨΙΟΝ 56.830,09 
2 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 43.100,80 
3 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΜΑΡΙΕΡΩΝ 24.258,77 
4 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ(ΕΚΤΟΣ ΚΑΜΑΡ) 5.094,56 
5 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 5.980,10 
6 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΠΑΡ ΜΟΝΑΔΑΣ Α 13.517,45 
7 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 29.398,83 
8 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΩΙΝΟΥ 12.236,65 
9 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΠΑΡ ΜΟΝΑΔΑΣ Β 21.625,50 

10 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΟΜΠΡΕΛΕΣ-ΞΑΠΛΩΣΤΕΣ 1.620,00 
11 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΠΑ 3.845,79 
12 ΔΕΗ 8.689,41 
13 ΝΕΡΟ 975,31 
14 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ-ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ 4.613,74 
15 ΑΛΛΑ ΠΑΓΙΑ -ΕΠΙΠΛΑ 28.415,07 
16 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 9.656,19 
17 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ 6.520,38 

 ΣΥΝΟΛΟ 276.378,64 
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4.2.4. Προσδιορισμός υπηρεσιών 

 

Οι υπηρεσίες που θα χρησιμοποιηθούν στην μέθοδο κοστολόγησης με 

δραστηριότητες είναι ακριβώς οι ίδιες που χρησιμοποιήθηκαν στην μέθοδο της 

παραδοσιακής κοστολόγησης και έχουν ήδη περιγραφεί. 

4.2.4.1. Περιγραφή υπηρεσιών  

 

 

4.2.4.2. Επιμερισμοί δραστηριοτήτων σε υπηρεσίες 

Επιμερισμός δραστηριότητας Διοίκησης-Κρατήσεων-Ρεσεψιόν στις Υπηρεσίες 

Αρχικά θα εκτιμήσουμε το ποσοστό % των εξόδων της δραστηριότητας 

Διοίκηση-Κρατήσεις-Ρεσεψιόν που ανήκει στις Διοίκηση-Κρατήσεις και πιο στην 

Ρεσεψιόν. Είναι διαθέσιμη από τα στοιχεία του ξενοδοχείου η ανάλυση εξόδων της 

δραστηριότητας Διοίκηση-Κρατήσεις-Ρεσεψιόν, όπως φαίνεται στην πρώτη στήλη 

του παρακάτω πίνακα. Γίνεται λοιπόν επιμερισμός του κάθε εξόδου ξεχωριστά για 

την Διοίκηση-Κρατήσεις και για την Ρεσεψιόν. Τελικά προκύπτουν τα ποσοστά 80% 

και 20% αντίστοιχα, όπως φαίνονται και στον πίνακα 4.21. Οι οδηγοί δραστηριοτήτων 

που θα χρησιμοποιηθούν για τον επιμερισμό αυτόν είναι ο αριθμός των κατειλημμένων 

νυκτών των δωματίων στην κάθε σεζόν και τα ποσά των εσόδων στις διάφορες 

υπηρεσίες.  

Πίνακας 4.21. Επιμερισμός Διοίκηση-κρατήσεις και ρεσεψιόν με βάση ανάλυση 

εξόδων. 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ-
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΡΕΣΕΨΙΟΝ 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 7500 7500 0 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 16250 16250 0 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΡΕΣΕΨΙΟΝ 10200 0 10200 
ΒΕΝΖΙΝΗ 50% 1316,73 1316,73 0 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 12300 12300 0 
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΚΤ 3238,6 3238,6 0 

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΡΕΣΕΨΙΟΝ-
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ(ΕΠΙΜΕΡ ΜΕ ΜΙΣΘΟΔ) 4524,76 3165,332842 1359,4272 

ΚΟΣΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1500 1500 0 
ΣΥΝΟΛΟ 56830,09 45270,66 11559,43 

% ΣΥΝΤ ΒΑΡΥΤ 100 80 20 
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Στην συνέχεια μπορούμε να κάνουμε τον επιμερισμό της δραστηριότητας στις 

υπηρεσίες ξεχωριστά για την Διοίκηση-Κρατήσεις και για την Ρεσεψιόν. 

 

Όσον αφορά την δραστηριότητα της ρεσεψιόν (20%) οι υπηρεσίες που 

σχετίζονται είναι μόνο αυτές των δωματίων. Ως εκ τούτου θα γίνει επιμερισμός με 

βάση τις νύχτες (είναι ανάλογες με τον φόρτο εργασίας) για την κάθε σεζόν όπως 

δίνονται στον πίνακα 4.22. 

Ρεσεψιόν 

Πίνακας 4.22. Κατειλημμένες νύκτες δωματίων ανά σεζόν 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΝΥΧΤΕΣ % 
ΔΩΜΑΤΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΣΕΖΟΝ 455 13 
ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΕΖΟΝ 1218 34 

ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ 2ΣΕΖΟΝ 812 22 
ΔΩΜΑΤΙΑ ΥΨΗΛΗ ΣΕΖΟΝ 1147 32 

ΣΥΝΟΛΟ 3632 100 
 

Ο επιμερισμός της δραστηριότητας της ρεσεψιόν φαίνεται στον πίνακα 4.23. 

Πίνακας 4.23. Επιμερισμός δραστηριότητας ρεσεψιόν στα δωμάτια ανά σεζόν.  

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΝΥΧΤΕΣ ΡΕΣΕΨΙΟΝ 
(%) 

ΔΩΜΑΤΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΣΕΖΟΝ 13 2,5 
ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΕΖΟΝ 34 6,7 
ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ 2ΣΕΖΟΝ 22 4,5 

ΔΩΜΑΤΙΑ ΥΨΗΛΗ ΣΕΖΟΝ 32 6,3 
ΣΥΝΟΛΟ 100 20 

 

Ο επιμερισμός αυτού του τμήματος της δραστηριότητας (80%) θα γίνει όπως 

φαίνεται στον πίνακα 4.24. με βάση τα έσοδα των υπηρεσιών με τις οποίες σχετίζεται 

μια και είναι αναλογικά με τον φόρτο εργασίας των τμημάτων. 

Διοίκηση-Κρατήσεις 
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Πίνακας 4.24. Επιμερισμός δραστηριότητας διοίκησης-κρατήσεις στις υπηρεσίες 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ % 
ΕΣΟΔΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ-
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ(%) 

ΔΩΜΑΤΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΣΕΖΟΝ 4,2 3,3 
ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΕΖΟΝ 25,9 20,7 

ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ 2ΣΕΖΟΝ 11,3 9,0 
ΔΩΜΑΤΙΑ ΥΨΗΛΗ ΣΕΖΟΝ 34,0 27,2 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 0,1 0,1 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΠΑΡ ΜΟΝΑΔΑΣ Α 3,7 3,0 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 4,8 3,8 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΙΝΟΥ 4,0 3,2 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΠΑΡ ΜΟΝΑΔΑΣ Β 6,1 4,8 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ-
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ 2,2 1,7 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΠΑ 1,7 1,4 
ΤΕΝΝΙΣ 0,02 0,0 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2,2 1,7 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0 80 
 

Τελικά αθροίζοντας τα ποσοστά της Ρεσεψιόν της Διοίκησης-Κρατήσεων 

προκύπτουν τα τελικά αποτελέσματα επιμερισμού της δραστηριότητας στις 

υπηρεσίες που φαίνονται στον πίνακα 4.25. 

Πίνακας 4.25. Οδηγός κόστους δραστηριότητας διοίκησηςκρατήσεις-ρεσεψιόν 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ-

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ-
ΡΕΣΕΨΙΟΝ % 

ΔΩΜΑΤΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΣΕΖΟΝ 5,85 
ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΕΖΟΝ 27,40 

ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ 2ΣΕΖΟΝ 13,51 
ΔΩΜΑΤΙΑ ΥΨΗΛΗ ΣΕΖΟΝ 33,49 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΕΛΑΤΩΝ 0,07 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΠΑΡ ΜΟΝΑΔΑΣ Α 2,96 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 3,83 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΙΝΟΥ 3,17 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΠΑΡ ΜΟΝΑΔΑΣ Β 4,84 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ-ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ 1,74 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΠΑ 1,39 
ΤΕΝΝΙΣ 0,01 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1,75 

ΣΥΝΟΛΟ 100,00 
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Επιμερισμός δραστηριότητας Συντήρησης στις Υπηρεσίες 

Ο επιμερισμός της δραστηριότητας Συντήρησης λόγω της πολυπλοκότητας 

της λειτουργίας του τμήματος θα γίνει ξεχωριστά για την μισθοδοσία των 

συντηρητών και ξεχωριστά για τα έξοδα των υλικών συντήρησης. Στον πίνακα 4.26 

φαίνονται τα ποσοστά του καθενός από τα παραπάνω κόστη της συνολικής 

δραστηριότητας. 

Πίνακας 4.26. Επιμερισμός δραστηριότητας Συντήρησης στις Υπηρεσίες 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΣ % 

ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ 20800 49,8 

ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ 20984 50,2 
ΣΥΝΟΛΟ 41784 100 

 

Ο επιμερισμός του τμήματος «μισθοδοσία συντηρητών» (49,8%) της 

δραστηριότητας συντήρησης στις υπηρεσίες θα γίνει με συνδυασμό του οδηγού 

δραστηριότητας της εκτίμησης των εργατοωρών των συντηρητών και του αριθμού των 

κατειλημμένων νυκτών των δωματίων ανά σεζόν (για τον επιμερισμό στις υπηρεσίες 

δωματίων), όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Τα δεδομένα των εργατοωρών 

είναι εμπειρικά, υπολογίστηκαν κατ’ εκτίμηση και αντλήθηκαν μέσω προσωπικής 

επαφής με το προσωπικό. Ο επιμερισμός της μισθοδοσίας των συντηρητών 

παρουσιάζεται στον πίνακα 4.26.. 

Μισθοδοσία συντηρητών 
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Πίνακας 4.26. Επιμερισμός της μισθοδοσίας των συντηρητών στις υπηρεσίες. 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
% 

ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ 

ΝΥΧΤΕΣ 
% ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ 

ΔΩΜΑΤΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΣΕΖΟΝ 

84 

455 10,5 
ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΕΖΟΝ 1218 28,2 

ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ 2ΣΕΖΟΝ 812 18,8 
ΔΩΜΑΤΙΑ ΥΨΗΛΗ ΣΕΖΟΝ 1147 26,5 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 

ΠΕΛΑΤΩΝ 0,2  0,2 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΠΑΡ ΜΟΝΑΔΑΣ Α 2  2,0 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 2  2,0 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΠΑΡ ΜΟΝΑΔΑΣ Β 2  2,0 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ-

ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ 4  4,0 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΠΑ 2,8  2,8 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ 

ΕΣΟΔΑ 3  3,0 

ΣΥΝΟΛΟ 100 3632 100 
 

Τα έξοδα των υλικών συντήρησης ταξινομήθηκαν σε δύο ομάδες, στα υλικά 

συντήρησης που σχετίζονται μόνο με τις υπηρεσίες δωματίων και στα υλικά γενική 

συντήρησης που σχετίζονται το σύνολο των υπηρεσιών. Στοιχεία της ανάλυσης 

εξόδων της δραστηριότητας είναι διαθέσιμα από το ξενοδοχείο. Τα παραπάνω 

απεικονίζονται στον πίνακα 4.27. 

Υλικά συντήρησης 

Πίνακας 4.27. Ταξινόμηση υλικών συντήρησης ξενοδοχείου 

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΟΔΑ ΥΛΙΚΩΝ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ 

ΔΩΜΑΤΙΑ 

ΑΛΛΑ ΠΑΓΙΑ-ΕΠΙΠΛΑ 5414,14 

9535,94 
ΒΑΦΗ-ΔΙΑΚΟΣΜΙΣΗ 2928,96 

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ 119,52 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 843,32 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 230 

ΓΕΝΙΚΗ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ-ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 1291,96 

11448,13 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 8066,16 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 528,65 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ 168,95 

ΛΟΙΠΑ 1392,41 
 ΣΥΝΟΛΟ 20984,07 20984,07 
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Μετά την ομαδοποίηση των υλικών συντήρησης θα κάνουμε ξεχωριστά τον 

επιμερισμό για τα δωμάτια και ξεχωριστά για την γενική συντήρηση. Στα δωμάτια 

όπως είναι κατανοητό και από την ανάλυση εξόδων το κόστος δεν εξαρτάται από την 

πληρότητα των δωματίων και ως εκ τούτου θα κάνουμε τον επιμερισμό με 25% για 

κάθε μια από  τις 4  σεζό ν στις υπηρεσίες δωματίων.  Όσο ν αφο ρά την γενική 

συντήρηση ο επιμερισμός (% βαρύτητα) θα γίνει με τους ίδιους συντελεστές που 

έγινε και ο επιμερισμός της μισθοδοσίας των συντηρητών (παραπάνω πίνακας). Θα 

γίνει δηλαδή με συνδυασμό του οδηγού δραστηριότητας της εκτίμησης των 

εργατοωρών των συντηρητών και του αριθμού των κατειλημμένων νυκτών των 

δωματίων ανά σεζόν (για τον επιμερισμό στις υπηρεσίες δωματίων. Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται στον πίνακα 4.28. 

 

Πίνακας 4.28. Κόστος υλικών συντήρησης  

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΟΔΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

% 
ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΩΜΑΤΙΑ 9535,94 

25 ΔΩΜΑΤΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΣΕΖΟΝ 2383,985 
25 ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΕΖΟΝ 2383,985 
25 ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ 2ΣΕΖΟΝ 2383,985 
25 ΔΩΜΑΤΙΑ ΥΨΗΛΗ ΣΕΖΟΝ 2383,985 

ΓΕΝΙΚΗ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 11448,13 

11 ΔΩΜΑΤΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΣΕΖΟΝ 1204,701 
28 ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΕΖΟΝ 3224,893 
19 ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ 2ΣΕΖΟΝ 2149,929 
27 ΔΩΜΑΤΙΑ ΥΨΗΛΗ ΣΕΖΟΝ 3036,906 
0 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 22,89626 

2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΠΑΡ 
ΜΟΝΑΔΑΣ Α 228,9626 

2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 228,9626 

2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΠΑΡ 
ΜΟΝΑΔΑΣ Β 228,9626 

4 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ-
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ 457,9252 

3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΠΑ 320,5476 

3 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 343,4439 

ΣΥΝΟΛΟ 20984,07 200 ΣΥΝΟΛΟ 20984,07 
 

Ο συνολικός επιμερισμός για το τμήμα των υλικών συντήρησης 
παρουσιάζεται τελικά στον πίνακα 4.29. 
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Πίνακας 4.29. Επιμερισμός υλικών συντήρησης στις υπηρεσίες. 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

% ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΝΤΗΡ 

ΔΩΜΑΤΙΑ ΧΑΜΗΛΗ 
ΣΕΖΟΝ 3588,6863 17,1 

ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ 
ΣΕΖΟΝ 5608,8778 26,7 

ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ 
2ΣΕΖΟΝ 4533,9136 21,6 

ΔΩΜΑΤΙΑ ΥΨΗΛΗ 
ΣΕΖΟΝ 5420,8915 25,8 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 22,89626 0,1 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΠΑΡ 
ΜΟΝΑΔΑΣ Α 228,9626 1,1 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 228,9626 1,1 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΠΑΡ 

ΜΟΝΑΔΑΣ Β 228,9626 1,1 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ-

ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ 457,9252 2,2 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΠΑ 320,54764 1,5 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ 

ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 343,4439 1,6 

ΣΥΝΟΛΟ 20984,07 100,0 
 

Τελικά λαμβάνοντας υπόψη και την επιμερισμένη μισθοδοσία των 

συντηρητών (49,8%) και τα επιμερισμένα έξοδα των υλικών συντήρησης (50,2%) 

προκύπτουν οι συνολικοί συντελεστές επιμερισμού της δραστηριότητας συντήρησης 

στις υπηρεσίες όπως φαίνεται στον πίνακα 4.30 

Πίνακας 4.30. Επιμερισμός συντήρησης στις υπηρεσίες. 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΕΠΙΜ % 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΔΩΜΑΤΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΣΕΖΟΝ 13,8 
ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΕΖΟΝ 27,4 

ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ 2ΣΕΖΟΝ 20,2 
ΔΩΜΑΤΙΑ ΥΨΗΛΗ ΣΕΖΟΝ 26,2 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΕΛΑΤΩΝ 0,2 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΠΑΡ ΜΟΝΑΔΑΣ Α 1,5 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 1,5 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΠΑΡ ΜΟΝΑΔΑΣ Β 1,5 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ-ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ 3,1 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΠΑ 2,2 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 2,3 
ΣΥΝΟΛΟ 100,0 
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Επιμερισμός δραστηριότητας Καμαριέρων στις Υπηρεσίες 

Ο οδηγός δραστηριότητας για τον επιμερισμό αυτό είναι ο αριθμός των κατειλημμένων 

νυκτών των δωματίων στην κάθε σεζόν. Ο προσδιορισμός του οδηγού κόστους δίνεται 

στον πίνακα 4.31 

Πίνακας 4.31. Επιμερισμός δραστηριότητας Καμαριέρων στις Υπηρεσίες 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΝΥΧΤΕΣ 
ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ 
ΚΑΜΑΡΙΕΡΩΝ 

% 
ΔΩΜΑΤΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΣΕΖΟΝ 455 13 
ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΕΖΟΝ 1218 34 

ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ 2ΣΕΖΟΝ 812 22 
ΔΩΜΑΤΙΑ ΥΨΗΛΗ ΣΕΖΟΝ 1147 32 

ΣΥΝΟΛΟ 3632 100 
 

Επιμερισμός δραστηριότητας Καθαριότητας (εκτός καμαριέρων) στις 
Υπηρεσίες 

Ο επιμερισμός της δραστηριότητας καθαριότητας (εκτός καμαριέρων) στις 

υπηρεσίες έγινε με βάση τις εργατοώρες που απαιτούνται για την λειτουργία των 

αντίστοιχων τμημάτων που σχετίζονται με την δραστηριότητα. Τα δεδομένα είναι 

εμπειρικά και αντλήθηκαν μέσω προσωπικής επαφής με το προσωπικό. Ο οδηγός 

κέντρου κόστους που θα χρησιμοποιήσουμε για αυτόν τον επιμερισμό λοιπόν είναι οι 

εργατοώρες των υπαλλήλων. 

Στον πίνακα 4.32 παρουσιάζονται ο αριθμός των απασχολούμενων 

υπαλλήλων, οι ημερήσιες εργατοώρες και ο επιμερισμός τους μετά από βασική 

στρογγυλοποίηση (λόγω έλλειψης μεγάλης ακρίβειας) στα τμήματα. 

Πίνακας 4.32. Επιμερισμός δραστηριότητας Καθαριότητας (εκτός καμαριέρων) στις 
Υπηρεσίες 

ΕΠΙΜΕΡ ΥΠΗΡ 
ΚΑΘΑΡ ΣΕ 
ΤΜΗΜΑΤΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΙ 

% 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

(ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΙ %) 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΠΑΡ 

ΜΟΝΑΔΑΣ Α 3 1,5 17 15 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 2 

2 22 25 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΙΝΟΥ 1,5 17 15 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΠΑΡ 

ΜΟΝΑΔΑΣ Β 2 1,5 17 15 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΠΑ 2 2,5 28 30 
ΣΥΝΟΛΟ 9 9 100 100 
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Επιμερισμός δραστηριότητας Πλυντηρίου στις Υπηρεσίες 

Ο επιμερισμός της δραστηριότητας του πλυντηρίου στις υπηρεσίες των 

δωματίων και των υπόλοιπων τμημάτων του ξενοδοχείου έγινε με βάση πληροφορίες 

από συνεντεύξεις σχετικά με την λειτουργία των αντίστοιχων τμημάτων. Πιο 

συγκεκριμένα για τον επιμερισμό στα δωμάτια χρησιμοποιήθηκαν ο αριθμός νυκτών 

ενοικίασης. Τα δεδομένα της δεύτερης στήλης λοιπόν του πίνακα 4.33 είναι 

εμπειρικά και αντλήθηκαν μέσω προσωπικής επαφής με το προσωπικό. Ο οδηγός 

κέντρου κόστους που θα χρησιμοποιήσουμε για αυτόν τον επιμερισμό λοιπόν είναι 

πληροφορίες συνεντεύξεων των υπαλλήλων και ο αριθμός νυκτών ενοικίασης. Στον 

πίνακα 4.33 παρουσιάζεται ο προσδιορισμός του οδηγού κόστους. 

 

Πίνακας 4.33. Επιμερισμός δραστηριότητας Πλυντηρίου στις Υπηρεσίες 

ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΝΥΧΤΕΣ % ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΙ 
ΔΩΜΑΤΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΣΕΖΟΝ 

67 

455 8 
ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΕΖΟΝ 1218 22 

ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ 2ΣΕΖΟΝ 812 15 
ΔΩΜΑΤΙΑ ΥΨΗΛΗ ΣΕΖΟΝ 1147 21 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΕΛΑΤΩΝ 5  5 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΠΑΡ ΜΟΝΑΔΑΣ Α 5  5 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 10  10 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ-ΞΑΠΛΩΣΤΕΣ 3  3 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΠΑ 10  10 
ΣΥΝΟΛΟ 100 3632 100 

 
 
Επιμερισμός ΔΕΗ στις Υπηρεσίες 

 

Ο επιμερισμός της δραστηριότητας της ΔΕΗ  στις υπηρεσίες  έγινε με βάση 

πληροφορίες από συνεντεύξεις σχετικά με την λειτουργία των συσκευών των 

αντίστοιχων τμημάτων. Πιο συγκεκριμένα λήφθηκαν υπόψη οι ώρες λειτουργίας των 

κλιματιστικών στα δωμάτια. Για τον επιμερισμό στα δωμάτια χρησιμοποιήθηκαν και 

ο αριθμός νυκτών ενοικίασης. Ο οδηγός κόστους δραστηριότητας λοιπόν προέκυψε με 

βάση συνδυασμό των παραπάνω δεδομένων. 
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Στον παρακάτω 4.34 παρουσιάζεται ένας εμπειρικός υπολογισμός των kWh 

από την χρήση των κλιματιστικών στα δωμάτια και το πλυντήριο. 

Πίνακας 4.34. Υπολογισμός kWh από κλιματιστικά 

kWh ΩΡΕΣ 
ΛΕΙΤ/ ΗΜ ΝΥΚΤΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΛΕΙΤ/ 

ΣΕΖΟΝ 
kW kWh ΕΠΙΜ 

% 
ΔΩΜΑΤΙΑ ΧΑΜΗΛΗ 

ΣΕΖΟΝ 6 455 2730 3 8190 10 
ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ 

ΣΕΖΟΝ 8 1218 9744 3 29232 35 
ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ 

2ΣΕΖΟΝ 8 812 6496 3 19488 23 

ΔΩΜΑΤΙΑ ΥΨΗΛΗ ΣΕΖΟΝ 8 1147 9176 3 27528 33 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 

ΠΕΛΑΤΩΝ 0,5  40 1 40 0 

 

Στον πίνακα 4.35 προκύπτει ο οδηγός κόστους δραστηριότητας. Τα ποσοστά 

στην στήλη λειτουργία είναι εμπειρικά και προέκυψαν από την εκτίμηση λειτουργίας 

των τμημάτων μέσω συνεντεύξεων. 

Πίνακας 4.35. Επιμερισμός ΔΕΗ σε υπηρεσίες 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ 
ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕ 

ΒΑΣΗ ΝΥΚΤΕΣ 

% 
ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ

Σ 
ΔΩΜΑΤΙΑ ΧΑΜΗΛΗ 

ΣΕΖΟΝ 

71,5 

10 7 
ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ 

ΣΕΖΟΝ 35 25 
ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ 

2ΣΕΖΟΝ 23 16 
ΔΩΜΑΤΙΑ ΥΨΗΛΗ 

ΣΕΖΟΝ 33 23 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΕΛΑΤΩΝ 0 0 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΠΑΡ 

ΜΟΝΑΔΑΣ Α 4,00  4 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 10,00  10 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΙΝΟΥ 4,50  5 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΠΑΡ 

ΜΟΝΑΔΑΣ Β 4,00  4 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΠΑ 3,00  3 
ΤΕΝΝΙΣ 1,00  1 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 2,00  2 

ΣΥΝΟΛΟ 100,00  100,00 
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Επιμερισμός νερού στις Υπηρεσίες 

Οι οδηγοί δραστηριότητας για τον επιμερισμό αυτό είναι η εκτίμηση των λίτρων νερού 

πο υ κατανάλωσε η κάθε υπηρεσία σε συνδυασμό με τον αριθμό των κατειλημμένων 

νυκτών των δωματίων στην κάθε σεζόν. Τα αποτελέσματα δίνονται στον πίνακα 4.36. 

Πίνακας 4.36. Επιμερισμός ΔΕΗ σε υπηρεσίες 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ % 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΝΥΧΤΕΣ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ 

ΝΕΡΟΥ %  
ΔΩΜΑΤΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΣΕΖΟΝ 
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455 9 
ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΕΖΟΝ 1218 24 
ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ 2ΣΕΖΟΝ 812 16 

ΔΩΜΑΤΙΑ ΥΨΗΛΗ ΣΕΖΟΝ 1147 23 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 

ΠΕΛΑΤΩΝ 1   1 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΠΑΡ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Α 3   3 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 10   10 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΙΝΟΥ 5   5 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΠΑΡ ΜΟΝΑΔΑΣ Β 4   4 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΠΑ 5   5 

ΣΥΝΟΛΟ 100 3632 100,0 
 

 

Επιμερισμός Πετρέλαιο-Καυστήρας στις Υπηρεσίες 

Το πετρέλαιο του καυστήρα χρησιμοποιείται για την παραγωγή ζεστού νερού 

στα δωμάτια και στο spa. Ο οδηγός δραστηριότητας για τον επιμερισμό αυτό είναι ο 

αριθμός των κατειλημμένων νυκτών των δωματίων στην κάθε σεζόν. Οσον αφορά το 

σπά λόγω μεγαλύτερη κατανάλωσης σε ζεστό νερό υπολογίζεται ως δύο δωμάτια με 

ημέρες λειτουργίας 50.  Ο προσδιορισμός του οδηγού κόστους δίνεται στον πίνακα 

4.37. 

Πίνακας 4.37. Επιμερισμός Πετρέλαιο-Καυστήρας στις Υπηρεσίες 

ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΝΥΧΤΕΣ % 

ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ 
ΔΩΜΑΤΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΣΕΖΟΝ 455 12 
ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΕΖΟΝ 1218 33 

ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ 2ΣΕΖΟΝ 812 22 
ΔΩΜΑΤΙΑ ΥΨΗΛΗ ΣΕΖΟΝ 1147 31 

ΣΠΑ(ΣΑΝ 2 ΔΩΜΑΤΙΑ) 100 3 
ΣΥΝΟΛΟ 3732 100 
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Επιμερισμός Άλλα πάγια έπιπλα στις Υπηρεσίες 

Τα άλλα πάγια-έπιπλα σχετίζονται με τα δωμάτια και λειτουργούν με την 

μορφή απόσβεσης. Ο οδηγός δραστηριότητας για τον επιμερισμό αυτό είναι ο αριθμός 

των κατειλημμένων νυκτών των δωματίων στην κάθε σεζόν. Ο προσδιορισμός του 

οδηγού κόστους δίνεται στον πίνακα 4.38. 

Πίνακας 4.38. Επιμερισμός Άλλα πάγια έπιπλα στις Υπηρεσίες 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΝΥΧΤΕΣ 
ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ 
ΑΛΛΑ ΠΑΓΙΑ-

ΕΠΙΠΛΑ % 
ΔΩΜΑΤΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΣΕΖΟΝ 455 13 
ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΕΖΟΝ 1218 34 

ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ 2ΣΕΖΟΝ 812 22 
ΔΩΜΑΤΙΑ ΥΨΗΛΗ ΣΕΖΟΝ 1147 32 

ΣΥΝΟΛΟ 3632 100 

 

Επιμερισμός Λειτουργικά εξάδα δωματίων στις Υπηρεσίες 

Τα λειτουργικά έξοδα δωματίων σχετίζονται με τα δωμάτια. Ο οδηγός 

δραστηριότητας για τον επιμερισμό αυτό είναι ο αριθμός των κατειλημμένων νυκτών 

των δωματίων στην κάθε σεζόν. Ο προσδιορισμός του οδηγού κόστους δίνεται στον 

πίνακα 4.39.. 

Πίνακας 4.39. Επιμερισμός Λειτουργικά έξοδα δωματίων στις Υπηρεσίες 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΝΥΧΤΕΣ 

ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 

ΕΞΟΔΑ 
ΔΩΜΑΤΙΩΝ % 

ΔΩΜΑΤΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΣΕΖΟΝ 455 13 
ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΕΖΟΝ 1218 34 

ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ 2ΣΕΖΟΝ 812 22 
ΔΩΜΑΤΙΑ ΥΨΗΛΗ ΣΕΖΟΝ 1147 32 

ΣΥΝΟΛΟ 3632 100 
 

Επιμερισμός Εξωτερικά συνεργεία συντηρητών στις Υπηρεσίες 

Τα λειτουργικά έξοδα δωματίων σχετίζονται κυρίως με τα δωμάτια και την 

επισκευή των κλιματιστικών. Ο οδηγός δραστηριότητας για τον επιμερισμό αυτό είναι 

ο αριθμός των κατειλημμένων νυκτών των δωματίων στην κάθε σεζόν. Ο 

προσδιορισμός του οδηγού κόστους δίνεται στον πίνακα 4.40. 
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Πίνακας 4.40. Επιμερισμός Εξωτερικά συνεργεία συντηρητών στις Υπηρεσίες 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΝΥΧΤΕΣ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ % 

ΔΩΜΑΤΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΣΕΖΟΝ 455 13 
ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΕΖΟΝ 1218 34 
ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ 2ΣΕΖΟΝ 812 22 

ΔΩΜΑΤΙΑ ΥΨΗΛΗ ΣΕΖΟΝ 1147 32 
ΣΥΝΟΛΟ 3632 100 

 

Τελικά και με βάση τους παραπάνω προσδιορισμούς προκύπτουν τα κόστη 

για την κάθε υπηρεσία όπως φαίνονται και στον πίνακα. 

4.2.4.3. Τελικός Πίνακας με τα οικονομικά στοιχεία των Υπηρεσιών 

Πίνακας 4.41. Τελικά κόστη υπηρεσιών με την μέθοδο ABC 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

1 ΔΩΜΑΤΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΣΕΖΟΝ 23.206,05 
2 ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΕΖΟΝ 53.299,56 
3 ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ 2ΣΕΖΟΝ 36.018,39 
4 ΔΩΜΑΤΙΑ ΥΨΗΛΗ ΣΕΖΟΝ 55.120,15 
5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΕΛΑΤΩΝ 418,00 
6 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΠΑΡ ΜΟΝΑΔΑΣ Α 17.306,29 
7 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 35.076,29 
8 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΙΝΟΥ 15.240,48 
9 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΠΑΡ ΜΟΝΑΔΑΣ Β 26.192,61 

10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ-ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ 4.116,79 
11 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΠΑ 8.123,93 
12 ΤΕΝΝΙΣ 94,23 
13 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 2.165,87 

 ΣΥΝΟΛΟ 276.378,64 
 
4.2.5. Τελικοί πίνακες μεθόδου κοστολόγησης ABC 
 

Στους παρακάτω πίνακες 4.42 και 4.43 παρουσιάζεται το πρώτο στάδιο της 

διαδικασίας κατανομής με επιμερισμό των κέντρων κόστους στις δραστηριότητες και 

το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας κατανομής με επιμερισμό των δραστηριοτήτων 

στις υπηρεσίες.



 

79 
 

Πίνακας 4.42. Συνολικός πίνακας επιμερισμού κέντρων κόστους στις δραστηριότητες με την μέθοδο ABC 

Α/Α ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΙΜΗ Κ.Κ. 
ΕΥΡΩ 

% 
ΕΠΙΜΕΡ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΤΙΜΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΕΥΡΩ 
1 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 7.500,00 100,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ-ΡΕΣΕΨΙΟΝ 7.500,00 

2 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 16.250,00 100,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ-ΡΕΣΕΨΙΟΝ 16.250,00 

3 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΡΕΣΕΨΙΟΝ 10.200,00 100,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ-ΡΕΣΕΨΙΟΝ 10.200,00 

4 ΚΟΣΤΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 2.633,46 50,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ-ΡΕΣΕΨΙΟΝ 1.316,73 
50,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 1.316,73 

5 ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 12.300,00 100,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ-ΡΕΣΕΨΙΟΝ 12.300,00 

6 ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΚΤ 3.238,60 100,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ-ΡΕΣΕΨΙΟΝ 3.238,60 
7 ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΡΕΣΕΨΙΟΝ-

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 4.524,76 100,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ-ΡΕΣΕΨΙΟΝ 4.524,76 

8 ΚΟΣΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.500,00 100,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ-ΡΕΣΕΨΙΟΝ 1.500,00 

9 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 20.800,00 100,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 20.800,00 

10 ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 20.984,07 100,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 20.984,07 

11 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2.376,00 100,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ(ΕΚΤΟΣ ΚΑΜΑΡ) 2.376,00 

12 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΜΑΡΙΕΡΩΝ 20.592,00 100,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΜΑΡΙΕΡΩΝ 20.592,00 
13 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 3.432,00 100,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 3.432,00 
14 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΚΤΟΣ 

ΚΑΜΑΡ) 2.718,56 100,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΚΤΟΣ ΚΑΜΑΡ) 2.718,56 

15 ΥΛΙΚΑ ΚΑΜΑΡΙΕΡΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 6214,87 
41,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 2.548,10 
59,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΜΑΡΙΕΡΩΝ 3.666,77 
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Α/Α ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΙΜΗ Κ.Κ. 
ΕΥΡΩ 

% 
ΕΠΙΜΕΡ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΤΙΜΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΕΥΡΩ 

16 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΠΑΡ ΜΟΝΑΔΑΣ Α 6.800,00 100,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΠΑΡ ΜΟΝΑΔΑΣ Α 6.800,00 

17 ΕΞΟΔΑ ΜΠΑΡ ΜΟΝΑΔΑΣ Α 6.717,45 100,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΠΑΡ ΜΟΝΑΔΑΣ Α 6.717,45 

18 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 21.000,00 71,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 14.910,00 
29,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΙΝΟΥ 6.090,00 

19 ΕΞΟΔΑ ΠΡΩΙΝΟΥ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 20.006,98 70,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 14.004,89 
30,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΙΝΟΥ 6.002,09 

20 ΑΕΡΙΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 628,50 77,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 483,95 
23,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΙΝΟΥ 144,56 

21 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΠΑΡ ΜΟΝΑΔΑΣ Β 10.800,00 85,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΠΑΡ ΜΟΝΑΔΑΣ Β 9.180,00 
15,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ 1.620,00 

22 ΕΞΟΔΑ ΜΠΑΡ ΜΟΝΑΔΑΣ Β 12.445,50 100,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΠΑΡ ΜΟΝΑΔΑΣ Β 12.445,50 
23 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΠΑ 3.600,00 100,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΠΑ 3.600,00 
24 ΕΞΟΔΑ ΣΠΑ 245,79 100,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΠΑ 245,79 
25 ΔΕΗ 8.689,41 100,00 
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8.689,41 
26 ΝΕΡΟ 975,31 100,00 975,31 
27 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ-ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ 4.613,74 100,00 4.613,74 

28 ΑΛΛΑ ΠΑΓΙΑ -ΕΠΙΠΛΑ 28.415,07 100,00 28.415,07 

29 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 9.656,19 100,00 9.656,19 

30 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ 6.520,38 100,00 6.520,38 

 ΣΥΝΟΛΟ 276.378,64   276.378,64 
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Πίνακας 4.43. Συνολικός πίνακας επιμερισμού δραστηριοτήτων στις υπηρεσίες με την μέθοδο ABC 

Α/Α ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ % ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ-ΡΕΣΕΨΙΟΝ 56.830,09 

5,85 ΔΩΜΑΤΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΣΕΖΟΝ 3.322,43 
27,40 ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΕΖΟΝ 15.571,38 
13,51 ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ 2ΣΕΖΟΝ 7.678,64 
33,49 ΔΩΜΑΤΙΑ ΥΨΗΛΗ ΣΕΖΟΝ 19.033,79 
0,07 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΕΛΑΤΩΝ 39,77 
2,96 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΠΑΡ ΜΟΝΑΔΑΣ Α 1.683,52 
3,83 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 2.174,05 
3,17 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΙΝΟΥ 1.799,86 
4,84 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΠΑΡ ΜΟΝΑΔΑΣ Β 2.751,05 
1,74 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ-ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ 986,82 
1,39 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΠΑ 787,29 
0,01 ΤΕΝΝΙΣ 7,34 
1,75 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 994,15 

2 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 43.100,80 

13,83 ΔΩΜΑΤΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΣΕΖΟΝ 5.959,56 
27,45 ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΕΖΟΝ 11.829,55 
20,20 ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ 2ΣΕΖΟΝ 8.706,07 
26,18 ΔΩΜΑΤΙΑ ΥΨΗΛΗ ΣΕΖΟΝ 11.283,32 
0,15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΕΛΑΤΩΝ 66,53 
1,54 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΠΑΡ ΜΟΝΑΔΑΣ Α 665,29 
1,54 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 665,29 
1,54 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΠΑΡ ΜΟΝΑΔΑΣ Β 665,29 
3,09 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ-ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ 1.330,57 
2,16 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΠΑ 931,40 
2,32 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 997,93 
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Α/Α ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ % ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

3 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΜΑΡΙΕΡΩΝ 24.258,77 

12,53 ΔΩΜΑΤΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΣΕΖΟΝ 3.039,03 
33,54 ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΕΖΟΝ 8.135,24 
22,36 ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ 2ΣΕΖΟΝ 5.423,49 
31,58 ΔΩΜΑΤΙΑ ΥΨΗΛΗ ΣΕΖΟΝ 7.661,02 

4 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ(ΕΚΤΟΣ ΚΑΜΑΡ) 5.094,56 

15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΠΑΡ ΜΟΝΑΔΑΣ Α 764,18 
25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 1.273,64 
15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΙΝΟΥ 764,18 
15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΠΑΡ ΜΟΝΑΔΑΣ Β 764,18 
30 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΠΑ 1.528,37 

5 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 5.980,10 

8 ΔΩΜΑΤΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΣΕΖΟΝ 501,94 
22 ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΕΖΟΝ 1.343,64 
15 ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ 2ΣΕΖΟΝ 895,76 
21 ΔΩΜΑΤΙΑ ΥΨΗΛΗ ΣΕΖΟΝ 1.265,32 
5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΕΛΑΤΩΝ 299,00 
5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΠΑΡ ΜΟΝΑΔΑΣ Α 299,00 
10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 598,01 
3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ-ΞΑΠΛΩΣΤΕΣ 179,40 
10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΠΑ 598,01 

6 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΠΑΡ 
ΜΟΝΑΔΑΣ Α 13.517,45 100,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΠΑΡ ΜΟΝΑΔΑΣ Α 13.517,45 

7 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 29.398,83 100,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 29.398,83 
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Α/Α ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ % ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

8 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΩΙΝΟΥ 12.236,65 100,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΙΝΟΥ 12.236,65 

9 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΠΑΡ 
ΜΟΝΑΔΑΣ Β 21.625,50 100,00 ΥΠΗΡΕΣΕΙΣ ΜΠΑΡ ΜΟΝΑΔΑΣ Β 21.625,50 

10 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΟΜΠΡΕΛΕΣ-
ΞΑΠΛΩΣΤΕΣ 1.620,00 100,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ-ΞΑΠΛΩΣΤΕΣ 1.620,00 

11 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΠΑ 3.845,79 100,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΠΑ 3.845,79 

12 ΔΕΗ 8.689,41 

7 ΔΩΜΑΤΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΣΕΖΟΝ 602,33 

25 ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΕΖΟΝ 2.149,87 
16 ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ 2ΣΕΖΟΝ 1.433,24 
23 ΔΩΜΑΤΙΑ ΥΨΗΛΗ ΣΕΖΟΝ 2.024,54 

0 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΕΛΑΤΩΝ 2,94 

4 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΠΑΡ ΜΟΝΑΔΑΣ Α 347,58 

10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 868,94 

5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΙΝΟΥ 391,02 
4 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΠΑΡ ΜΟΝΑΔΑΣ Β 347,58 
3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΠΑ 260,68 
1 ΤΕΝΝΙΣ 86,89 
2 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 173,79 
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Α/Α ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ % ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

13 ΝΕΡΟ 975,31 

9 ΔΩΜΑΤΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΣΕΖΟΝ 87,97 
24 ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΕΖΟΝ 235,49 
16 ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ 2ΣΕΖΟΝ 156,99 
23 ΔΩΜΑΤΙΑ ΥΨΗΛΗ ΣΕΖΟΝ 221,76 
1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΕΛΑΤΩΝ 9,75 
3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΠΑΡ ΜΟΝΑΔΑΣ Α 29,26 
10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 97,53 
5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΙΝΟΥ 48,77 
4 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΠΑΡ ΜΟΝΑΔΑΣ Β 39,01 
5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΠΑ 48,77 

14 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ-ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ 4.613,74 

12 ΔΩΜΑΤΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΣΕΖΟΝ 562,50 
33 ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΕΖΟΝ 1.505,77 
22 ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ 2ΣΕΖΟΝ 1.003,85 
31 ΔΩΜΑΤΙΑ ΥΨΗΛΗ ΣΕΖΟΝ 1.418,00 
3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΠΑ 123,63 

15 ΑΛΛΑ ΠΑΓΙΑ -ΕΠΙΠΛΑ 28.415,07 

25,00 ΔΩΜΑΤΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΣΕΖΟΝ 7.103,77 
25,00 ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΕΖΟΝ 7.103,77 
25,00 ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ 2ΣΕΖΟΝ 7.103,77 
25,00 ΔΩΜΑΤΙΑ ΥΨΗΛΗ ΣΕΖΟΝ 7.103,77 

16 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 9.656,19 

12,53 ΔΩΜΑΤΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΣΕΖΟΝ 1.209,68 
33,54 ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΕΖΟΝ 3.238,23 
22,36 ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ 2ΣΕΖΟΝ 2.158,82 
31,58 ΔΩΜΑΤΙΑ ΥΨΗΛΗ ΣΕΖΟΝ 3.049,46 

17 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ 6.520,38 

12,53 ΔΩΜΑΤΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΣΕΖΟΝ 816,84 
33,54 ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΕΖΟΝ 2.186,63 
22,36 ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ 2ΣΕΖΟΝ 1.457,75 
31,58 ΔΩΜΑΤΙΑ ΥΨΗΛΗ ΣΕΖΟΝ 2.059,16 

 ΣΥΝΟΛΟ 276.378,64  ΣΥΝΟΛΟ 276.378,64 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ  

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

 

5.1. Αποτελέσματα παραδοσιακής μεθόδου κοστολόγησης 

Στον πίνακα 4.44 δίδονται τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει 

χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή κοστολόγηση. Στην στήλη «κόστος υπηρεσίας» 

υπολογίζεται ουσιαστικά το κόστος για την λειτουργία της κάθε υπηρεσίας του 

ξενοδοχείου, ενώ στην στήλη «έσοδα» τα έσοδα που προκύπτουν από αυτή. Στην 

στήλη «συνολικό κέρδος» υπολογίζεται η διαφορά κόστους εσόδων ενώ στην 

τελευταία στήλη παρουσιάζεται το κέρδος ως ποσοστό επί του συνολικού κέρδους. 

Παρατηρούμε πως με βάση αυτήν την μέθοδο κοστολόγησης, όλες οι υπηρεσίες 

παρουσιάζουν κέρδος. Το συνολικό κέρδος που προκύπτει είναι 284.386,15 ευρώ, 

ενώ σαν ποσοστό ανέρχεται σε (284.386,15/276.378,64)*100 = 103%. 

Υπενθυμίζουμε ότι δεν λαμβάνονται υπόψη οι αποσβέσεις του κτιριακού και 

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. 
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Πίνακας 5.1. Αποτελέσματα παραδοσιακής κοστολόγησης. 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΚΕΡΔΟΥΣ 

1 ΔΩΜΑΤΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΣΕΖΟΝ 11.541,37 23.417,13 11.875,76 4,18 
2 ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΕΖΟΝ 71.488,22 145.047,66 73.559,44 25,87 
3 ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ 2ΣΕΖΟΝ 31.231,52 63.367,92 32.136,40 11,30 
4 ΔΩΜΑΤΙΑ ΥΨΗΛΗ ΣΕΖΟΝ 93.887,10 190.494,38 96.607,28 33,97 
5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΕΛΑΤΩΝ 241,76 490,53 248,77 0,09 
6 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΠΑΡ ΜΟΝΑΔΑΣ Α 10.234,24 20.765,00 10.530,76 3,70 
7 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 13.216,20 26.815,31 13.599,11 4,78 
8 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΙΝΟΥ 10.941,44 22.199,88 11.258,44 3,96 
9 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΠΑΡ ΜΟΝΑΔΑΣ Β 16.723,80 33.932,13 17.208,33 6,05 

10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ-ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ 5.998,91 12.171,63 6.172,72 2,17 
11 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΠΑ 4.785,95 9.710,57 4.924,62 1,73 
12 ΤΕΝΝΙΣ 44,61 90,51 45,90 0,02 
13 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 6.043,52 12.262,14 6.218,62 2,19 
 ΣΥΝΟΛΟ 276.378,64 560.764,79 284.386,15 100 
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Στο διάγραμμα 5.1 εμφανίζεται το κόστος των υπηρεσιών ως ποσοστό επί του 

συνολικού κόστους του ξενοδοχείου. Παρατηρούμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό της 

πίτας καλύπτουν οι υπηρεσίες της ενοικίασης των δωματίων για τις τέσσερις σεζόν με 

συνολικό ποσοστό 75%. Μάλιστα για τα δωμάτια που αναφέρονται στην υψηλή 

σεζόν το ποσοστό ανέρχεται στο 34%. Αξιοσημείωτα είναι και τα ποσοστά των 

υπηρεσιών των μπάρ της Μονάδας Α και Β (4% και 6% αντιστοιχώς), καθώς και οι 

υπηρεσίες εστιατορίου και πρωϊνού με 5% και 4% αντιστοίχως.  

 

 

Διάγραμμα 5.1. Συνολικό κόστος υπηρεσιών % παραδοσιακής μεθόδου 

κοστολόγησης. 

 

Στο διάγραμμα 5.2 εμφανίζονται τα κέρδη που προκύπτουν για την κάθε 

υπηρεσία σε ευρώ. Η εικόνα είναι και εδώ η ίδια με την ενοικίαση των δωματίων να 

είναι το πολύ μεγαλύτερο ποσοστό. Ενδεικτικά αναφέρουμε πως το κέρδος μόνο της 

υπηρεσίας δωματίων υψηλής σεζόν ανέρχεται σε 96.607,28, ενώ το άθροισμα του 

κέρδους όλων των υπολοίπων υπηρεσιών πλην αυτών που σχετίζονται με την ενοικίαση 

δωματίων ανέρχεται σε 70.207,27 ευρώ. 
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Διάγραμμα 5.2. Συνολικό κέρδος υπηρεσιών 

 

5.2. Αποτελέσματα κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων  

 

5.2.1. Αποτελέσματα με επίκεντρο τις δραστηριότητες 

Θα ξεκινήσουμε την ανάλυσή μας σχολιάζοντας τα στοιχεία που προκύπτουν 

αρχικά από την κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων για τις ίδιες τις δραστηριότητες 

του ξενοδοχείο που έχουν οριστεί. Στο διάγραμμα 5.3 παριστάνεται η πίτα του 

κόστους των δραστηριοτήτων που προκύπτουν από τον επιμερισμό των κέντρων 

κόστους ως ποσοστά του συνολικού κόστους. Παρατηρούμε πως οι δραστηριότητες 

με το μεγαλύτερο κόστος είναι κατά σειρά η δραστηριότητα διοίκησης-κρατήσεις-

ρεσεψιόν με 56830,09 ευρώ, η δραστηριότητα της συντήρησης με 43.100,80 ευρώ, η 

δραστηριότητα του εστιατορίου με 29.398,83 ευρώ και η δραστηριότητα των 
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καμαριέρων με 24.258,77 ευρώ. Σημαντική είναι επίσης το κόστος «άλλα πάγια-

έπιπλα» με 28.415,07 ευρώ που σχετίζεται με την ετήσια ανακαίνιση του 

ξενοδοχείου. Αρκετά μεγάλο κόστος έχουν και οι δραστηριότητες του μπαρ της 

μονάδας Β και η δραστηριότητα του πρωινού. Είναι σημαντικό λοιπόν να δούμε πως 

έχουν προκύψει τα παραπάνω σημαντικά κόστη των δραστηριοτήτων μέσω των 

κέντρων κόστους 

 

 

Διάγραμμα 5.3. Συνολικό κόστος % δραστηριότητας 

 
 

Στο διάγραμμα 5.4 παρουσιάζεται η πίτα της δραστηριότητας διοίκηση-

κρατήσεις-ρεσεψιόν ως ποσοστά των κέντρων κόστους που συνεισφέρουν στο κόστος 

της. Παρατηρούμε ότι ως προς το κόστος της δραστηριότητας προκύπτει κυρίως από 

την μισθοδοσία των τμημάτων με συνολικό ποσοστό 59% και κατά δεύτερο λόγο από 

την εταιρεία συμβούλου που διαχειρίζεται ένα τμήμα του management του 

ξενοδοχείου ως σύμβουλος. Τα ποσοστά των υπόλοιπων κέντρων κόστους είναι 

αρκετά μικρότερα. 
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Διάγραμμα 5.4 Δραστηριότητα διοίκησης-κρατήσεις-ρεσεψιον από κέντρα κόστους  

 

Στο διάγραμμα 5.5 παρουσιάζεται η πίτα της δραστηριότητας συντήρησης ως 

ποσοστά των κέντρων κόστους που συνεισφέρουν στο κόστος της. Παρατηρούμε πως 

το κόστος μοιράζεται στην μισθοδοσία και τα έξοδα συντήρησης (υλικά) ενώ πολύ 

μικρό ποσοστό αποτελεί το κόστος της βενζίνης των αυτοκινήτων για την κίνηση των 

τροχοφόρων. 

 
 

Διάγραμμα 5.5. Δραστηριότητα συντήρησης από κέντρα κόστους. 
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Στο διάγραμμα 5.6 παρουσιάζεται η πίτα της δραστηριότητας του εστιατορίου 

ως ποσοστά των κέντρων κόστους που συνεισφέρουν στο κόστος της. Παρατηρούμε 

πως και πάλι εδώ το κόστος μοιράζεται στην μισθοδοσία και τα έξοδα του 

εστιατορίου ενώ πολύ μικρό ποσοστό αποτελεί το κόστος του αερίου για την 

λειτουργία της κουζίνας. 

 

 
Διάγραμμα 5.6. Δραστηριότητα εστιατορίου από κέντρα κόστους 

 

Τέλος στο διάγραμμα 5.7 παρουσιάζεται η πίτα της δραστηριότητας των 

καμαριέρων ως ποσοστά των κέντρων κόστους που συνεισφέρουν στο κόστος της. 

Παρατηρούμε πως η μισθοδοσία των καμαριέρων μονοπωλούν το ενδιαφέρον καθώς 

συνεισφέρουν στο κόστος της δραστηριότητας σε ποσοστό 85%. 

 
 

Διάγραμμα 5.7. Δραστηριότητα καμαριέρων από κέντρα κόστους 
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Στην συνέχεια της ανάλυσής μας θα επικεντρωθούμε στην συνεισφορά των 

τεσσάρων αυτών πιο σημαντικών όσον αφορά το κόστος τους δραστηριοτήτων στις 

υπηρεσίες του ξενοδοχείου. 

Αρχικά στο διάγραμμα 5.8 παριστάνεται η συνεισφορά με πο σο στά % της 

δραστηριότητας διοίκησης-κρατήσεις-ρεσεψιόν στις υπηρεσίες. Παρατηρούμε από 

την παραπάνω πίτα πως τα δωμάτια (συνολικό ποσοστό 74%) και κυρίως τα δωμάτια 

της υψηλής σεζόν έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό για την συγκεκριμένη 

δραστηριότητα. Το παραπάνω συμπέρασμα είναι αναμενόμενο μιας τόσο η ρεσεψιόν 

όσο και οι κρατήσεις απασχολούνται κυρίως με τις ενοικιάσεις των δωματίων. 

 

 

Διάγραμμα 5.8. Συνεισφορά δραστηριότητας διοίκησης-κρατήσεις-ρεσεψιόν σε 

υπηρεσίες 

 

Στην συνέχεια στο διάγραμμα 5.9 παριστάνεται η συνεισφορά με ποσοστά % 

της δραστηριότητας συντήρησης στις υπηρεσίες. Αντίστοιχα παρατηρούμε και εδώ 

ότι τα δωμάτια με συνολικό ποσοστό 87% έχουν την μεγαλύτερη συνεισφορά για την 

συγκεκριμένη δραστηριότητα. Είναι αξιοσημείωτο ότι τα δωμάτια μεσαίας σεζόν 

έχουν μεγαλύτερο ποσοστό (20%) από τα δωμάτια υψηλής σεζόν (26%). Το 
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παραπάνω εξηγείται εύκολα καθώς η συντήρηση των δωματίων έχει να κάνει με την 

χρήση και τον αριθμό των νυκτών ενοικίασης και όχι με τις τιμές των δωματίων ανά 

σεζόν.  

 

 
 

Διάγραμμα 5.9. Συνεισφορά δραστηριότητας συντήρησης σε υπηρεσίες 

 

Όσον αφορά την δραστηριότητα του εστιατορίου, τα πράγματα είναι πολύ 

απλά καθώς συνεισφέρει σε ποσοστό 100% στην υπηρεσία του εστιατορίου.  

Τέλος στο διάγραμμα 5.10 παριστάνεται η συνεισφορά με ποσοστά % της 

δραστηριότητας των καμαριέρων στις υπηρεσίες. Η δραστηριότητα των καμαριέρων 

σχετίζεται μόνο με τα δωμάτια. Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι και πάλι τα δωμάτια 

μεσαίας σεζόν έχουν μεγαλύτερο ποσοστό (34%) από τα δωμάτια υψηλής σεζόν 

(32%). Το παραπάνω εξηγείται με τον ίδιο τρόπο εύκολα καθώς όπως είπαμε η 

δραστηριότητα των καμαριέρων έχει να κάνει με την χρήση και τον αριθμό των 

νυκτών ενοικίασης και όχι με τις τιμές των δωματίων ανά σεζόν.  
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Διάγραμμα 5.10. Συνεισφορά δραστηριότητας καμαριέρων σε υπηρεσίες 

 
 

5.2.2. Αποτελέσματα με επίκεντρο τις υπηρεσίες 

 

Στον πίνακα 5.2 εμφανίζονται τα οικονομικά στοιχεία που προέκυψαν από την 

κοστολόγηση μέσω δραστηριοτήτων. Παρατηρούμε τα κόστη των υπηρεσιών του 

ξενοδοχείου και κάποιους δείκτες οι οποίοι θα αναλυθούν στην συνέχεια. 
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Πίνακας 5.2. Αποτελέσματα κοστολόγησης μέσω δραστηριοτήτων 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΕΣΟΔΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΕΡΔΟΣ-
ΖΗΜΙΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 
ΕΣΟΔΩΝ 

ΚΑΘΕ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

(ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ 
ΕΞΟΔΑ ΤΗΣ) 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 
ΕΞΟΔΩΝ 

ΚΑΘΕ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

(ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ 
ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΣΟΔΩΝ 

ΣΤΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΕΣΟΔΑ % 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟΔΑ % 

1 ΔΩΜΑΤΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΣΕΖΟΝ 23.206,05 23.417,13 211,08 0,91 99 4,2 8,40 
2 ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΕΖΟΝ 53.299,56 145.047,66 91.748,10 172,14 37 25,9 19,28 
3 ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ 2ΣΕΖΟΝ 36.018,39 63.367,92 27.349,53 75,93 57 11,3 13,03 
4 ΔΩΜΑΤΙΑ ΥΨΗΛΗ ΣΕΖΟΝ 55.120,15 190.494,38 135.374,23 245,60 29 34,0 19,94 

5 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 

ΠΕΛΑΤΩΝ 418,00 490,53 72,53 17,35 85 0,1 0,15 

6 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΠΑΡ 

ΜΟΝΑΔΑΣ Α 17.306,29 20.765,00 3.458,71 19,99 83 3,7 6,26 
7 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 35.076,29 26.815,31 -8.260,98 -23,55 131 4,8 12,69 
8 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΙΝΟΥ 15.240,48 22.199,88 6.959,40 45,66 69 4,0 5,51 

9 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΠΑΡ 

ΜΟΝΑΔΑΣ Β 26.192,61 33.932,13 7.739,52 29,55 77 6,1 9,48 

10 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ-

ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ 4.116,79 12.171,63 8.054,84 195,66 34 2,2 1,49 
11 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΠΑ 8.123,93 9.710,57 1.586,64 19,53 84 1,7 2,94 
12 ΤΕΝΝΙΣ 94,23 90,51 -3,72 -3,95 104 0,02 0,03 

13 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 2.165,87 12.262,14 10.096,27 466,15 18 2,2 0,78 
 ΣΥΝΟΛΟ 276.378,64 560.764,79 284.386,15   100,0 100 
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Καταρχήν θα κάνουμε μια προσπάθεια να εκτιμήσουμε πως προκύπτει το 

κόστος βασικών υπηρεσιών του ξενοδοχείο με βάση τις δραστηριότητες που 

σχετίζονται με την κάθε υπηρεσία ως ποσοστό στο κόστος της. 

Στον πίνακα 5.3 και στο διάγραμμα 5.11 παρουσιάζονται οι δραστηριότητες 

που συνεισφέρουν στο κόστος της υπηρεσίας δωματίων υψηλής σεζόν. Παρατηρούμε 

πως τα μεγαλύτερα ποσοστά έχουν οι δραστηριότητες διοίκησης-κρατήσεις-

ρεσεψιον-συντήρησης και καμαριέρων. 

Πίνακας 5.3. Κόστος δραστηριοτήτων στην υπηρεσία δωμάτια υψηλής σεζόν. 

Α/Α ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΥΨΗΛΗΣ 
ΣΕΖΟΝ 

1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ-ΡΕΣΕΨΙΟΝ 19.033,79 

2 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 11.283,32 
3 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΜΑΡΙΕΡΩΝ 7.661,02 
4 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 1.265,32 
5 ΔΕΗ 2.024,54 
6 ΝΕΡΟ 221,76 
7 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ-ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ 1.418,00 
8 ΑΛΛΑ ΠΑΓΙΑ ΕΠΙΠΛΑ 7.103,77 
9 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 3.049,46 

10 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ 2.059,16 
11 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 55.120,15 

 

Διάγραμμα 5.11. Κόστος δραστηριοτήτων στην υπηρεσία δωμάτια υψηλής σεζόν. 
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Στον πίνακα 5.4 και στο διάγραμμα 5.12 παρουσιάζονται οι δραστηριότητες που 

συνεισφέρουν στο κόστος της υπηρεσίας δωματίων μεσαίας σεζόν. Παρατηρούμε 

πως τα μεγαλύτερα ποσοστά και πάλι έχουν οι δραστηριότητες διοίκησης-κρατήσεις-

ρεσεψιον-συντήρησης και καμαριέρων. 

Πίνακας 5.4. Κόστος δραστηριοτήτων στην υπηρεσία δωμάτια μεσαίας σεζόν 

Α/Α ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ 
ΣΕΖΟΝ 

1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ-ΡΕΣΕΨΙΟΝ 15.571,38 

2 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 11.829,55 
3 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΜΑΡΙΕΡΩΝ 8.135,24 
4 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 1.343,64 
5 ΔΕΗ 2.149,87 
6 ΝΕΡΟ 235,49 
7 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ-ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ 1.505,77 
8 ΑΛΛΑ ΠΑΓΙΑ ΕΠΙΠΛΑ 7.103,77 
9 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 3.238,23 

10 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ 2.186,63 

11 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 53.299,56 

 

 

Διάγραμμα 5.12. Κόστος δραστηριοτήτων στην υπηρεσία δωμάτια μεσαίας σεζόν. 
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Στον πίνακα 5.5. και στο διάγραμμα 5.13 παρουσιάζονται οι δραστηριότητες 

που συνεισφέρουν στο κόστος της υπηρεσίας του εστιατορίου που είναι και η 

μοναδική ζημιογόνα υπηρεσία.. Παρατηρούμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό έχει η 

δραστηριότητα του εστιατορίου και ακολουθεί η δραστηριότητα διοίκησης-

κρατήσεις-ρεσεψιον. 

Πίνακας 5.5. Κόστος δραστηριοτήτων στην υπηρεσία εστιατορίου 

Α/Α ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 

1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ-ΡΕΣΕΨΙΟΝ 2.174,05 

2 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 665,29 
3 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ(ΕΚΤΟΣ ΚΑΜΑΡ) 1.273,64 
4 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 598,01 
5 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 29.398,83 
6 ΔΕΗ 868,94 
7 ΝΕΡΟ 97,53 
8 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 35.076,29 

 

 

Διάγραμμα 5.13. Κόστος δραστηριοτήτων στην υπηρεσία εστιατορίου. 

 

Στον πίνακα 5.6 και στο διάγραμμα 5.14 παρουσιάζονται οι δραστηριότητες 

που συνεισφέρουν στο κόστος της υπηρεσίας μπαρ μονάδας Β. Παρατηρούμε πως το 
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μεγαλύτερο ποσοστό έχει η δραστηριότητα μπαρ μονάδας Β και ακολουθεί η 

δραστηριότητα διοίκησης-κρατήσεις-ρεσεψιον. 

Πίνακας 5.6. Κόστος δραστηριοτήτων στην υπηρεσία μπαρ μονάδας Β. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΜΠΑΡ ΜΟΝΑΔΑΣ Β 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ-ΡΕΣΕΨΙΟΝ 2.751,05 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 665,29 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ(ΕΚΤΟΣ ΚΑΜΑΡ) 764,18 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΠΑΡ ΜΟΝΑΔΑΣ Β 21.625,50 
ΔΕΗ 347,58 
ΝΕΡΟ 39,01 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 26.192,61 

 

 

Διάγραμμα 5.14. Κόστος δραστηριοτήτων στην υπηρεσία μπαρ μονάδας Β. 

 

Στον πίνακα 5.7 και στο διάγραμμα 5.15 παρουσιάζονται οι δραστηριότητες 

που συνεισφέρουν στο κόστος της υπηρεσίας μπαρ μονάδας Α. Παρατηρούμε πως το 

μεγαλύτερο ποσοστό έχει η δραστηριότητα μπαρ μονάδας Α και ακολουθεί η 

δραστηριότητα διοίκησης-κρατήσεις-ρεσεψιον. 
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Πίνακας 5.7. Κόστος δραστηριοτήτων στην υπηρεσία μπαρ μονάδας Α. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΠΑΡ 
ΜΟΝΑΔΑΣ Α 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ-ΡΕΣΕΨΙΟΝ 1.683,52 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 665,29 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ(ΕΚΤΟΣ ΚΑΜΑΡ) 764,18 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 299,00 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΠΑΡ ΜΟΝΑΔΑΣ Β 13.517,45 

ΔΕΗ 347,58 
ΝΕΡΟ 29,26 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 17.306,29 

 

 

Διάγραμμα 5.15. Κόστος δραστηριοτήτων στην υπηρεσία μπαρ μονάδας Α. 

 

Αφού προέκυψαν τα κόστη των υπηρεσιών στον πίνακα 5.2 μπορούμε να 

παρατηρήσουμε και σε αντιπαράθεση με την παραδοσιακή μέθοδο κοστολόγησης ότι 

κέρδη παρουσιάζουν όλες οι υπηρεσίες εκτός του εστιατορίου, που παρουσιάζει 

έλλειμα 8.260,98 ευρώ που αποτελεί ποσοστό 23,55 % ως προς τα έξοδα της. Το 

παραπάνω είναι ένα σημαντικό αποτέλεσμα μιας και η υπηρεσία του εστιατορίου 

αποτελεί το 4,8% των συνολικών εσόδων του ξενοδοχείου και το 12,69 των 

συνολικών εξόδων. 
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Στο παρακάτω διάγραμμα παρατηρούμε τα ποσοστά που κατέχουν οι 

υπηρεσίες σε σχέση με τα έσο δα πο υ προ κύπτο υν από  την κάθε μια για την 

ξενοδοχειακή μονάδα. Παρατηρούμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό της πίτας 

καλύπτουν οι υπηρεσίες της ενοικίασης των δωματίων για τις τέσσερις σεζόν με 

συνολικό ποσοστό 75%. Μάλιστα για τα δωμάτια που αναφέρονται στην υψηλή 

σεζόν το ποσοστό ανέρχεται στο 34%. Αξιοσημείωτα είναι και τα ποσοστά των 

υπηρεσιών των μπάρ της Μονάδας Α και Β (4% και 6% αντιστοιχώς), καθώς και οι 

υπηρεσίες εστιατορίου και πρωϊνού με 5% και 4% αντιστοίχως.  

 

 

Στην συνέχεια στο διάγραμμα 5.16 παραθέτουμε το κόστος % των υπηρεσιών 

που προκύπτουν από την κοστολόγηση μέσω δραστηριοτήτων επί το συνολικό 

κόστος όλων των υπηρεσιών. Εδώ παρατηρούμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό της 

πίτας συνεχίζουν να καλύπτουν οι υπηρεσίες της ενοικίασης των δωματίων για τις 

τέσσερις σεζόν με συνολικό ποσοστό 60%. Για τα δωμάτια που αναφέρονται στην 

υψηλή σεζόν το ποσοστό ανέρχεται στο 20%. Αξιοσημείωτα είναι τα ποσοστά των 

των υπηρεσιών εστιατορίου με 13% , πρωινού 6% και των υπηρεσιών των μπάρ της 

Μονάδας Α και Β (6% και 9% αντιστοιχώς. 
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Διάγραμμα 5.16. Συνολικό κόστος υπηρεσιών % κοστολόγησης ABC 

Στο διάγραμμα 5.17 παριστάνεται το συνολικό κέρδος ή ζημία της υπηρεσίας 

σε ευρώ για όλες τις υπηρεσίες. Παρατηρούμε την μεγάλη υπεροχή των δωματίων 

υψηλής και μεσαίας σεζόν, ενώ ακολουθεί η υπηρεσία της μεσαίας 2 σεζόν, οι 

ενοικιάσεις χώρων, οι υπηρεσίες ομπρέλες ξαπλώστρες κλπ. 

 

 

Διάγραμμα 5.17. Συνολικό κέρδος ή ζημία της υπηρεσίας σε ευρώ  
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Στην συνέχεια στο διάγραμμα 5.18 βλέπουμε το ποσοστό των εξόδων της 

κάθε υπηρεσίας ως προς τα έσοδα της. Όπως είναι φανερό όταν το ποσοστό 

υπερβαίνει το 100%, τα έξοδα της υπηρεσίας (κόστος) είναι περισσότερα των 

εσόδων, όπως συμβαίνει στην περίπτωση των υπηρεσιών του εστιατορίου. Στα πιο 

χαμηλά ποσοστά άρα και στο μικρότερο κόστος της αντίστοιχης υπηρεσίας σε σχέση 

με τα έσοδά της βρίσκονται οι ενοικιάσεις χώρων, οι υπηρεσίες υψηλής σεζόν, οι 

ομπρέλες ξαπλώστρες και τα δωμάτια μεσαίας σεζόν. Στον αντίποδα βρίσκονται οι 

υπηρεσίες του εστιατορίου που εμφανίζουν και έλλειμα, η υπηρεσία τένις (με 

μηδαμινή όμως σημασία), τα δωμάτια χαμηλής σεζόν και οι υπηρεσίες πλυντηρίου, 

σπα και μπαρ μονάδας Α. 

 

  

Διάγραμμα 5.18. Ποσοστό % των εξόδων της κάθε υπηρεσίας ως προς τα έσοδα της. 

 

Σε αντιστοιχία με το διάγραμμα 5.18 παρουσιάζουμε το διάγραμμα 5.19 με το 

ποσοστό των εσόδων της κάθε υπηρεσίας σε σχέση με τα έξοδά της (κόστος). 

Παρατηρούμε πως οι ενοικιάσεις χώρων, τα δωμάτια υψηλής σεζόν και υπηρεσίες 

ομπρελών έχουν δυσανάλογα πολλά έσοδα σε σχέση με το κόστος τους. Αυτό κάνει 

της υπηρεσίες αυτές ιδιαίτερα ωφέλιμες οικονομικά για το ξενοδοχείο. 
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Διάγραμμα 5.19. Ποσοστό % των εσόδων της κάθε υπηρεσίας ως προς τα έξοδα της. 

 

Στην συνέχεια στο πίνακα 5.8 μπορούμε να υπολογίσουμε και τα ποσοστά 

των κερδών της κάθε υπηρεσίες σε σχέση με τα συνολικά κέρδη, αρκεί να μην 

εμφανίζουμε το εστιατόριου που όπως είπαμε εμφανίζει ζημίες.   

 

Πίνακας 5.8.  Ποσοστά των κερδών κάθε υπηρεσίες σε σχέση με τα συνολικά κέρδη 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΡΔΗ % 
ΚΕΡΔΟΥΣ 

ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ ΣΕΖΟΝ 91.748,10 31,35 

ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ 2ΣΕΖΟΝ 27.349,53 9,35 

ΔΩΜΑΤΙΑ ΥΨΗΛΗ ΣΕΖΟΝ 135.374,23 46,26 
ΔΩΜΑΤΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΣΕΖΟΝ 211,08 0,07 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΕΛΑΤΩΝ 72,53 0,02 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΠΑΡ ΜΟΝΑΔΑΣ Α 3.458,71 1,18 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΙΝΟΥ 6.959,40 2,38 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΠΑΡ ΜΟΝΑΔΑΣ Β 7.739,52 2,64 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ-ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ 8.054,84 2,75 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΠΑ 1.586,64 0,54 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ 
ΕΣΟΔΑ 10.096,27 3,45 
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Τα ποσοστά των κερδών των υπηρεσιών % φαίνονται στο διάγραμμα 5.20. 

Βλέπουμε πως τα δωμάτια υψηλής σεζόν αποτελούν το 46% των συνολικών κερδών 

ενώ συνολικά τα δωμάτια υψηλής, μεσαίας και μεσαίας 2 σεζόν αποτελούν το 

συντριπτικό ποσοστό του 86% των συνολικών κερδών.  

 

Διάγραμμα 5.20. Κέρδη υπηρεσιών % ως προς τα συνολικά κέρδη. 

 

5.3. Σύγκριση αποτελεσμάτων μεθόδων κοστολόγησης 

Αρχικά θα κάνουμε μια προσπάθεια να συγκρίνουμε τις δύο μεθόδους κοστολόγησης 

που χρησιμοποιήσαμε σε θεωρητικό βαθμό χρησιμοποιώντας τον πίνακα 5.9. 

Πίνακας 5.9. Σύγκριση μεθόδων κοστολόγησης 

 Παραδοσιακή μέθοδος κοστολόγησης Μέθοδος κοστολόγησης δραστηριοτήτων 
ABC 

Πρώτο στάδιο 
διαδικασίας 
κατανομής: 

 

Κατανομή κέντρων κόστους σε ένα συνολικό 
κέντρο κόστους (συνολική δραστηριότητα 

ξενοδοχειακής μονάδας) 

Κατανομή κέντρων κόστους ανά 
δραστηριότητα (δεξαμενές κόστος) με την 

βοήθεια οδηγών κόστους 

Δεύτερο στάδιο 
διαδικασίας 
κατανομής: 

 

Κατανομή συνολικού κέντρου κόστους στις 
υπηρεσίες με απλοϊκούς οδηγούς κόστους 

Κατανομή κόστους δραστηριοτήτων στις 
υπηρεσίες με πολύπλοκους οδηγούς κόστους 

δευτέρου επιπέδου 

Οδηγοί κόστους που 
χρησιμοποιούνται Απλοϊκοί οδηγοί με βάση έσοδα υπηρεσιών 

Πολύπλοκοι οδηγοί με βάση: Έσοδα 
πωλήσεων τμημάτων, εργατοώρες 

υπαλλήλων, km οχημάτων, πληρότητα 
δωματίων, συνεντεύξεις υπαλλήλων 

Αποτελέσματα 
κοστολόγησης 

Μεγάλες διαφορές στα συνολικά κόστη 
υπηρεσιών 

Κόστη υπηρεσιών πιο ακριβή σχετικά με την 
πραγματική λειτουργία της επιχείρησης 
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Βασική διαφορά του μαθηματικού μοντέλου της παραδοσιακής κοστολόγησης 

σε σχέση με την κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων σύμφωνα και με τον πίνακα 

αποτελεί η ύπαρξη δραστηριοτήτων και η διαφορά στην διαδικασία κατανομής του 

κόστους από τα κέντρα κόστους στις δραστηριότητες αρχικά και στις υπηρεσίες 

τελικά. Πιο συγκεκριμένα το πρώτο στάδιο της διαδικασίας κατανομής ουσιαστικά 

δεν υπάρχει στην παραδοσιακή κοστολόγηση, ενώ στην κοστολόγηση με βάση τις 

δραστηριότητες χρησιμοποιούνται πολύπλοκοι οδηγοί κόστους για τον επιμερισμό 

των κέντρων κόστους στις δραστηριότητες. Όσον αφορά το δεύτερο στάδιο της 

διαδικασίας κατανομή ενώ στην παραδοσιακή κοστολόγηση χρησιμοποιούνται 

οδηγοί κόστους που βασίζονται μόνο στα έσοδα των υπηρεσιών, στην κοστολόγηση 

βάσει δραστηριοτήτων χρησιμοποιούνται πολύπλοκοι οδηγοί κόστους που βασίζονται 

σε έσοδα πωλήσεων τμημάτων, εργατοώρες υπαλλήλων, km οχημάτων, πληρότητα 

δωματίων, συνεντεύξεις υπαλλήλων κλπ. 

Στο διάγραμμα 5.21 παρατίθεται το κόστος των υπηρεσιών με την μια και την 

άλλη μέθοδο κοστολόγησης. Παρατηρούμε τις διαφορές στα κόστη που προέκυψαν. 

Τα κόστη των υπηρεσιών δωματίων υψηλής και μεσαίας σεζόν που είναι και τα 

μεγαλύτερα φαίνεται πως προκύπτουν αρκετά πιο χαμηλά στην κοστολόγηση βάσει 

δραστηριοτήτων. Αντίστοιχα τα κόστη στις υπηρεσίες μπαρ μονάδας Α, εστιατορίου, 

πρωινού, μπαρ μονάδας Β και σπα είναι αρκετά μεγαλύτερα στην μέθοδο 

κοστολόγησης ABC. Το παραπάνω είναι γίνεται κατανοητό αν αναλογιστούμε πως 

εάν τα κόστη προέκυπταν με βάση μόνο τα έσοδα, θα ήταν μεγαλύτερα στις 

υπηρεσίες δωματίων λόγω των υψηλών εσόδων και μικρότερα στις άλλες υπηρεσίες 

λόγω των χαμηλών εσόδων από αυτές.  Από το παραπάνω συμπέρασμα γίνεται 

αντιληπτό πως στην μέθοδο ABC τα κόστη υπηρεσιών είναι πιο ακριβή σχετικά με 

την πραγματική λειτουργία της επιχείρησης. 
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Διάγραμμα 5.21. Κόστος υπηρεσιών αναλόγως μεθόδου κοστολόγησης. 

 

Διάγραμμα 5.22. Κόστος υπηρεσιών % στα συνολικά έξοδα αναλόγως μεθόδου 

κοστολόγησης 
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Στο διάγραμμα 5.23 παρουσιάζονται συγκριτικά τα κέρδη ή οι ζημίες των 

υπηρεσιών συγκριτικά όπως προκύπτουν με τις δύο μεθόδους κοστολόγησης. 

Παρατηρούμε πως τα κέρδη εμφανίζονται αρκετά χαμηλότερα όσον αφορά τις 

υπηρεσίες δωματίων υψηλής και μεσαίας σεζόν ενώ προκύπτουν αρκετά υψηλότερα 

στις υπηρεσίες μπαρ μονάδας Α, εστιατορίου, πρωινού, μπαρ μονάδας Β και σπα. Ο 

λόγος και πάλι είναι ότι τα κέρδη εξαρτώνται πλήρως από την διακύμανση στα κόστη 

των αντίστοιχων υπηρεσιών. 

 

 

Διάγραμμα 5.23. Κέρδος-ζημία υπηρεσιών αναλόγως μεθόδου κοστολόγησης. 

 

Τελικά παραθέτουμε τον πίνακα 5.10, στον οποίο παρουσιάζονται τα συγκριτικά 

οικονομικά στοιχεία μεταξύ των δύο μεθόδων κοστολόγησης. Μπορούμε με βάση 

αυτά τα στοιχεία να κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις: 

• Τα κόστη στις υπηρεσίες των δωματίων με την παραδοσιακή μέθοδο έχουν 

μεγάλη διακύμανση μεταξύ χαμηλής και υψηλής περιόδου σε σχέση με την 

μέθοδο ABC. Ο λόγος είναι ότι υπάρχει μεγάλη διακύμανση εσόδων  μεταξύ 

δωματίων χαμηλής και υψηλής περιόδου, τα οποία έσοδα χρησιμοποιήθηκαν ως 

οδηγός κόστους στην παραδοσιακή μέθοδο. Αυτό συμβαίνει κυρίως λόγω της 

μεγάλης διαφοράς τιμών δωματίων μεταξύ των περιόδων. Στην μέθοδο ABC 

χρησιμοποιήθηκαν ως οδηγοί κόστους εκτός από τα έσοδα, η πληρότητα των 
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δωματίων, πάγια έξοδα αγορών και συντήρησης με αποτέλεσμα τα κόστη να 

είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα. 

• Τα κόστη υπηρεσιών πλυντηρίου, μπαρ μονάδας Α, εστιατορίου, πρωινού, μπαρ 

αίολου, σπα, τένις με την παραδοσιακή μέθοδο είναι από 30 έως 60% μικρότερα 

σε σχέση με την μέθοδο ABC. Ο λόγος για αυτό είναι ότι λόγω των πολύ 

υψηλών εσόδων από τα δωμάτια το συνολικό κόστος των δωματίων με την 

παραδοσιακή μέθοδο προκύπτει κατά 40.000 ευρώ μεγαλύτερο σε σχέση με την 

μέθοδο ABC. Ως εκ τούτου τα κόστη των υπολοίπων υπηρεσιών με την μέθοδο 

ABC προκύπτουν πολύ χαμηλά. Τα υψηλά έσο δα ό μως των δωματίων δεν 

αντικατοπτρίζουν τόσο υψηλά έξοδα αντιστοίχως. 

• Τα κόστη στις υπηρεσίες ομπρέλες-ξαπλώστρες και ενοικιάσεις χώρων με την 

παραδοσιακή μέθοδο προκύπτουν υψηλότερα σε σχέση με την μέθοδο ABC. Ο 

λόγος για αυτό είναι επειδή τα έσοδα από τις υπηρεσίες αυτές έχουν δυσανάλογα 

έσοδα με έξοδα. Γενικά τα έξοδα των υπηρεσιών αυτών είναι πολύ χαμηλά, 

γεγονός που δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη με την απλή μέθοδο κοστολόγησης.  

• Σε αντιπαράθεση με την παραδοσιακή μέθοδο κοστολόγησης κέρδη 

παρουσιάζουν όλες οι υπηρεσίες εκτός του εστιατορίου, που παρουσιάζει 

έλλειμα 8.260,98 ευρώ. 
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Πίνακας 5.10. Συγκριτικά οικονομικά στοιχεία μεταξύ των δύο μεθόδων κοστολόγησης. 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ 
ΜΕΘΟΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΜΕΘΟΔΟΣ ABC 
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦΟΡΕΣ % ΩΣ 

ΠΡΟΣ ABC 

1 ΔΩΜΑΤΙΑ ΧΑΜΗΛΗ 
ΣΕΖΟΝ 11.541,37 23.948,26 -12.406,89 -51,81 

2 ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ 
ΣΕΖΟΝ 71.488,22 52.800,68 18.687,54 35,39 

3 ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ 
2ΣΕΖΟΝ 31.231,52 36.236,13 -5.004,61 -13,81 

4 ΔΩΜΑΤΙΑ ΥΨΗΛΗ 
ΣΕΖΟΝ 93.887,10 55.181,06 38.706,04 70,14 

5 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 
ΠΕΛΑΤΩΝ 

241,76 458,50 -216,74 -47,27 

6 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΠΑΡ 
ΜΟΝΑΔΑΣ Α 10.234,24 17.306,29 -7.072,04 -40,86 

7 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 13.216,20 35.076,29 -21.860,10 -62,32 

8 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΙΝΟΥ 10.941,44 15.197,03 -4.255,60 -28,00 
9 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΠΑΡ 

ΜΟΝΑΔΑΣ Β 16.723,80 26.192,61 -9.468,82 -36,15 

10 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΟΜΠΡΕΛΕΣ-

ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ 
5.998,91 4.116,79 1.882,12 45,72 

11 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΠΑ 4.785,95 8.167,38 -3.381,42 -41,40 
12 ΤΕΝΝΙΣ 44,61 86,89 -42,29 -48,66 
13 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ 

ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 6.043,52 2.165,87 3.877,65 179,03 
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Στο διάγραμμα 5.24 παρουσιάζονται οι διαφορές στο κόστος των υπηρεσιών 

μεταξύ των δύο μεθόδων κοστολόγησης. Τα κόστη των υπηρεσιών δωματίων υψηλής 

και μεσαίας σεζόν έχουν τις μεγαλύτερες διαφοράς μειώσεις στην κοστολόγηση 

βάσει δραστηριοτήτων. Στον αντίποδα τα κόστη στις υπηρεσίες εστιατορίου, 

δωματίων χαμηλής σεζόν, μπαρ μονάδας Β, μπαρ μονάδας Α έχουν τις μεγαλύτερες 

αυξήσεις στην μέθοδο κοστολόγησης ABC. 

 

 

Διάγραμμα 5.24. Διαφορές κόστους των υπηρεσιών μεταξύ των δύο μεθόδων 

κοστολόγησης 

 

5.4. Σύνοψη αποτελεσμάτων  

Στην συνέχεια θα προσπαθήσουμε να συνοψίσουμε τα αποτελέσματα που 

εξάχθηκαν με την χρήση της μεθόδου κοστολόγησης μέσω δραστηριοτήτων. Τα 

συμπεράσματα που εξάγονται θα μπορούσαν να αποτελέσουν πορίσματα τα οποία 

δύναται να λάβει υπόψη της η διοίκηση στην λήψη αποφάσεων. Αυτός είναι άλλωστε 

και ο λόγος χρήσης της συγκεκριμένης μεθόδου κοστολόγησης και ένα από τα 

πλεονεκτήματά της σε σχέση με την παραδοσιακή κοστολόγηση. Παραθέτουμε 

λοιπόν παρακάτω κάποια βασικά αποτελέσματα. 
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• Από την συνολική λειτουργία της ξενοδοχειακής μονάδας προκύπτει 

συνολικό κέρδος 284.386,15 ευρώ, το οποίο σαν ποσοστό σε σχέση με το 

συνολικό κόστος ανέρχεται σε (284.386,15/276.378,64)*100 = 103%.  

• Σχετικά με το κόστος των υπηρεσιών το μεγαλύτερο ποσοστό καλύπτουν οι 

υπηρεσίες της ενοικίασης των δωματίων για τις τέσσερις σεζόν με συνολικό 

ποσοστό 60%. Για τα δωμάτια που αναφέρονται στην υψηλή σεζόν το 

ποσοστό ανέρχεται στο 20%. Αξιοσημείωτα είναι τα ποσοστά των των 

υπηρεσιών εστιατορίου με 13% , πρωινού 6% και των υπηρεσιών των μπάρ 

της Μονάδας Α και Β (6% και 9% αντιστοιχώς). 

• Κέρδη παρουσιάζουν όλες οι υπηρεσίες εκτός την υπηρεσία του εστιατορίου, 

που παρουσιάζει έλλειμα 8.260,98 ευρώ που αποτελεί ποσοστό 23,55 % ως 

προς τα έξοδα της. Το παραπάνω είναι ένα σημαντικό αποτέλεσμα μιας και η 

υπηρεσία του εστιατορίου αποτελεί το 4,8% των συνολικών εσόδων του 

ξενοδοχείου και το 12,69 των συνολικών εξόδων. 

• Τα δωμάτια υψηλής σεζό ν απο τελο ύν το  4 6 % των συνο λικών κερδών ενώ 

συνολικά τα δωμάτια υψηλής, μεσαίας και μεσαίας 2 σεζόν συνολικά 

αποτελούν το συντριπτικό ποσοστό του 86% των συνολικών κερδών. Ως εκ 

τούτου είναι και οι σημαντικότερες υπηρεσίες. 

• Όσον αφορά την σχέση κόστους-εσόδων για τις υπηρεσίες στο μικρότερο 

κόστος της αντίστοιχης υπηρεσίας σε σχέση με τα έσοδά της βρίσκονται οι 

ενοικιάσεις χώρων, οι υπηρεσίες υψηλής σεζόν, οι ομπρέλες ξαπλώστρες και 

τα δωμάτια μεσαίας σεζόν. Στον αντίποδα βρίσκονται οι υπηρεσίες του 

εστιατορίου που εμφανίζουν μάλιστα και έλλειμα, η υπηρεσία τένις (με 

μηδαμινή όμως σημασία), τα δωμάτια χαμηλής σεζόν και οι υπηρεσίες 

πλυντηρίου, σπα και μπαρ μονάδας Α. 

• Στην προσπάθειά μας να διευκρινήσουμε τι συνεισφέρει περισσότερο στην 

δημιουργία του κόστους των υπηρεσιών του ξενοδοχείου παρατηρούμε την 

πίτα του κόστους των δραστηριοτήτων ως ποσοστά του συνολικού κόστους. 

Οι δραστηριότητες που κατέχουν το μεγαλύτερο κόστος είναι κατά σειρά η 

δραστηριότητα διοίκησης-κρατήσεις-ρεσεψιόν με 56.830,09 ευρώ, η 

δραστηριότητα της συντήρησης με 43.100,80 ευρώ, η δραστηριότητα του 
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εστιατορίου με 29.398,83 ευρώ και η δραστηριότητα των καμαριέρων με 

24.258,77 ευρώ. 

• Το κόστος της δραστηριότητας διοίκηση-κρατήσεις ρεσεψιόν προκύπτει 

κυρίως από την μισθοδοσία των τμημάτων με συνολικό ποσοστό 59% και 

κατά δεύτερο λόγο από το κόστος χρήσης της εταιρείας  που διαχειρίζεται ένα 

τμήμα του management του ξενοδοχείου ως σύμβουλος. Αν λάβουμε υπόψη 

ότι τα δωμάτια (συνολικό ποσοστό 74%) και κυρίως τα δωμάτια της υψηλής 

σεζόν έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό για την συγκεκριμένη δραστηριότητα, 

μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η μισθοδοσία των τμημάτων διοίκησης, 

κρατήσεων, ρεσεψιόν είναι το κέντρο κόστους με την μεγαλύτερη συνεισφορά 

στο κόστος των υπηρεσιών των δωματίων σε σχέση με την συγκεκριμένη 

δραστηριότητα. 

• Το κόστος της δραστηριότητας συντήρησης μοιράζεται στην μισθοδοσία και 

τα έξοδα συντήρησης (υλικά) ενώ πολύ μικρό ποσοστό αποτελεί το κόστος 

της βενζίνης των αυτοκινήτων για την κίνηση των τροχοφόρων. Αν λάβουμε 

υπόψη ότι οι υπηρεσίες των δωματίων με συνολικό ποσοστό 87% έχουν την 

μεγαλύτερη συνεισφορά για την συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορούμε να 

συμπεράνουμε ότι η μισθοδοσία και τα υλικά συντήρησης είναι το κέντρο 

κόστους με την μεγαλύτερη συνεισφορά στο κόστος των υπηρεσιών των 

δωματίων σε σχέση με την συγκεκριμένη δραστηριότητα. 

• Το κόστος της δραστηριότητας του εστιατορίου μοιράζεται στην μισθοδοσία 

και τα έξοδα του εστιατορίου ενώ πολύ μικρό ποσοστό αποτελεί το κόστος 

του αερίου για την λειτουργία της κουζίνας. Η δραστηριότητα του 

εστιατορίου συνεισφέρει σε ποσοστό 100% στην υπηρεσία του εστιατορίου. 

Η υπηρεσία αυτή είναι η μοναδική που είναι ζημιογόνα και ως εκ τούτου είναι 

σημαντικό να περιοριστεί το κόστος της, γεγονός που μπορεί να συμβεί 

περιορίζοντας είτε το κέντρο κόστους της μισθοδοσίας είτε των υλικών του 

εστιατορίου. Το κόστος της υπηρεσίας του εστιατορίου αποτελείται κυρίως 

από το κόστος της δραστηριότητας του εστιατορίου (συνολικό κόστος 35.076 

ευρώ)  με 29.399 ευρώ και κατά δεύτερο λόγο από την δραστηριότητα της 

διοίκησης-κρατήσεων-ρεσεψιόν με 2.174 ευρώ και την δραστηριότητα 

καθαριότητας με 1.274 ευρώ. 
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• Όσον αφορά την δραστηριότητα των καμαριέρων παρατηρούμε πως η 

μισθοδοσία των καμαριέρων μονοπωλεί το ενδιαφέρον καθώς συνεισφέρει 

στο κόστος της δραστηριότητας σε ποσοστό 85%. Η δραστηριότητα των 

καμαριέρων επιμερίζεται μόνο στις υπηρεσίες των δωματίων. 

• Έχοντας προχωρήσει στις οικονομικές αναλύσεις των σημαντικότερων 

δραστηριοτήτων και υπηρεσιών είναι εμφανής πως παρόμοια ανάλυση θα 

μπορούσε να πραγματοποιηθεί για το σύνολο των δραστηριοτήτων και 

υπηρεσιών αν το επιθυμεί η διέυθυνση του ξενοδοχείου καθώς έχει στην 

διάθεσή της όλα τα απαραίτητα στοιχεία. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο την εφαρμογή κοστολόγησης σε 

ξενοδοχειακή μονάδα του νομού Κυκλάδων. Η κοστολόγηση έχει εξελιχθεί στα 

συστήματα κοστολόγησης, με βάση τα οποία προκύπτει το κόστος παραγωγής των 

προϊόντων ή των παραγωγικών διαδικασιών, ή των υπηρεσιών της επιχείρησης, ώστε 

να προκύψουν τελικά τα ευαίσθητα σημεία του κόστους. Πρόκειται για μία 

ξενοδοχειακή μονάδα στο νομό Κυκλάδων 80 κλινών, η  χρονική διάρκεια 

λειτουργίας της οποίας είναι από Ιούνιο έως Σεπτέμβριο. 

Εφαρμόζονται η παραδοσιακή κοστολόγηση και η κοστολόγηση με βάση τις 

Δραστηριότητες (ABC). Εξάγο νται τα απο τελέσματα και με τις δύο  μεθό δο υς και 

γίνεται σύγκριση μεταξύ τους.  Όπως αναφέρει και η ονομασία της κοστολόγησης 

ABC,  το σύστημα αυτό κοστολόγησης βασίζεται σε οριζόμενες δραστηριότητες της 

επιχείρησης, οι οποίες εκτελούνται με σκοπό να δημιουργηθούν τα προϊόντα ή οι 

παρεχόμενες υπηρεσίες που προσφέρει. Χρησιμοποιούνται έννοιες όπως Στοιχεία 

Κόστους,  Κέντρα Κόστους,  Άμεσο κόστος,  Γενικά Βιομηχανικά έξοδα ή έμμεσο 

κόστος,  Δραστηριότητες,  Δεξαμενές Κόστους,  Οδηγοί κέντρων κόστους, Οδηγοί 

δραστηριοτήτων και Υπηρεσίες. 

Από την μια η μαθηματική λογική της παραδοσιακής κοστολόγησης βασίζεται 

στον προσδιορισμό αρχικά του κόστους λειτουργίας ολόκληρης  της ξενοδοχειακής 

μονάδας που προκύπτει από τα στοιχεία κόστους που συλλέγονται (συνολικό κέντρο 

κόστους) και το επιμερισμό του κόστους αυτού στις υπηρεσίες  του ξενοδοχείου 

μέσω απλοϊκών οδηγών κέντρου κόστους. Από την άλλη η κοστολόγηση βάσει 

δραστηριοτήτων προβλέπει έναν πιο δίκαιο προσδιορισμό του κόστους των 

υπηρεσιών, ο οποίος εξασφαλίζεται χρησιμοποιώντας κατά την κατανομή του 

κόστους τόσο από τα κέντρα κόστους στις δραστηριότητες (πρώτο στάδιο 

διαδικασίας κατανομής) όσο και από τις δραστηριότητες στις υπηρεσίες (δεύτερο 

στάδιο διαδικασίας κατανομής), οδηγούς κόστους πρώτου και δευτέρου επιπέδου 

αντίστοιχα. Οι οδηγοί κόστους είναι πιο πολύπλοκοι και δεν βασίζονται μονάχα στα 

έσοδα των υπηρεσιών αλλά και σε άλλες πληροφορίες που προκύπτουν από 

συνεντεύξεις της διοίκησης και εργαζομένων,  εργατοώρες που εκτιμούνται για τις 
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διάφορες εργασίες, στοιχεία μισθοδοσίας, στοιχεία φόρτου εργασίας που προκύπτουν 

από την δυναμικότητα του ξενοδοχείου σε κλίνες την κάθε περίοδο κλπ. 

Καθώς εξάγονται τα αποτελέσματα των δύο μεθόδων κοστολόγησης 

προκύπτει συνολικό κέρδος 284.386,15 ευρώ, το οποίο σαν ποσοστό σε σχέση με το 

συνολικό κόστος ανέρχεται στο 103%. Γενικά συμπεραίνουμε ότι τα κόστη των 

υπηρεσιών δωματίων υψηλής και μεσαίας σεζόν που είναι και τα μεγαλύτερα 

φαίνεται πως προκύπτουν αρκετά πιο χαμηλά στην κοστολόγηση βάσει 

δραστηριοτήτων. Αντίστοιχα τα κόστη στις υπηρεσίες μπαρ μονάδας Α, εστιατορίου, 

πρωινού, μπαρ μονάδας Β και σπα είναι αρκετά μεγαλύτερα στην μέθοδο 

κοστολόγησης ABC. Επιπλέον σε αντιπαράθεση με την παραδοσιακή μέθοδο 

κοστολόγησης κέρδη παρουσιάζουν όλες οι υπηρεσίες εκτός του εστιατορίου, που 

παρουσιάζει έλλειμα 8.260,98 ευρώ. 

Γενικά γίνεται αντιληπτό πως καθώς στην μέθοδο ABC χρησιμοποιήθηκαν ως 

οδηγοί κόστους εκτός από τα έσοδα, η πληρότητα των δωματίων, πάγια έξοδα 

αγορών και συντήρησης, τα αποτελέσματα που προκύπτουν είναι πιο ακριβή σχετικά 

με την πραγματική λειτουργία της επιχείρησης, σε σχέση με τα αποτελέσματα της 

παραδοσιακής κοστολόγησης. 

Με βάση τα αποτελέσματα της κοστολόγησης ABC συμπεραίνουμε πως οι 

υπηρεσίες ενοικίασης δωματίων αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό τόσο όσον 

αφορά το κόστος τους (60%), όσο και όσον αφορά τα έσοδα του ξενοδοχείου (86%). 

Ειδικά για την υπηρεσία δωματίων υψηλής σεζόν τα ποσοστά αυτά είναι 20% και 

46% αντίστοιχα. Αξιοσημείωτα είναι τα ποσοστά % επί του συνολικού κόστους των 

υπηρεσιών εστιατορίου με 13% , πρωινού 6% και των υπηρεσιών των μπάρ της 

Μονάδας Α και Β (6% και 9% αντιστοιχώς). Όσον αφορά την σχέση κόστους-εσόδων 

για τις υπηρεσίες, στο μικρότερο κόστος της αντίστοιχης υπηρεσίας σε σχέση με τα 

έσοδά της βρίσκονται οι ενοικιάσεις χώρων, οι υπηρεσίες υψηλής σεζόν, οι ομπρέλες 

ξαπλώστρες και τα δωμάτια μεσαίας σεζόν. Στον αντίποδα βρίσκονται οι υπηρεσίες 

του εστιατορίου που εμφανίζουν μάλιστα και έλλειμα, τα δωμάτια χαμηλής σεζόν και 

οι υπηρεσίες πλυντηρίου, σπα και μπαρ μονάδας Α. 

Στην προσπάθειά μας να διευκρινήσουμε τι συνεισφέρει περισσότερο στην 

δημιουργία του κόστους των υπηρεσιών του ξενοδοχείου εντοπίζουμε τις 

δραστηριότητες της διοίκησης-κρατήσεις-ρεσεψιόν με 21%, η δραστηριότητα της 
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συντήρησης με 16%, η δραστηριότητα του εστιατορίου με 11%  και η δραστηριότητα 

των καμαριέρων με 9%. Τα σημαντικότερα κέντρα κόστους που συνεισφέρουν στις 

δραστηριότητες αυτές είναι η μισθοδοσία των τμημάτων διοίκησης-κρατήσεις-

ρεσεψιόν, η μισθοδοσία και τα έξοδα-υλικά του τμήματος συντήρησης, η μισθοδοσία 

και τα έξοδα-υλικά του εστιατορίου και η μισθοδοσία των καμαριέρων. 

Τα συμπεράσματα που εξάγονται θα μπορούσαν να αποτελέσουν πορίσματα 

τα οποία δύναται να λάβει υπόψη της η διοίκηση στην λήψη αποφάσεων. Καθώς τα 

οικονομικά στοιχεία είναι διαθέσιμα παρόμοια ανάλυση θα μπορούσε να 

πραγματοποιηθεί για το σύνολο των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών αν το επιθυμεί η 

διέυθυνση.  Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος χρήσης της μεθόδου κοστολόγησης 

ABC και ένα από τα πλεονεκτήματά της σε σχέση με την παραδοσιακή κοστολόγηση.  

Σε συνδυασμό με την περιγραφή των διαδικασιών μέσω των οποίων προκύπτουν τα 

αποτελέσματα, τελικά υπάρχει ανατροφοδότηση οικονομικών στοιχείων σχετικά με 

τις διαδικασίες αυτές. 

Γενικά θα λέγαμε πως η κοστολόγηση μέσω δραστηριοτήτων δεν αποτελεί 

ένα απλό σύστημα κοστολόγησης. Θα μπορούσε να αποτελεί το τμήμα της διοίκησης 

της επιχείρησης, το οποίο με βάση τις οικονομικές καταστάσεις που προκύπτουν από 

τα κέντρα κόστους, τις δραστηριότητες και τις προσφερόμενες υπηρεσίες, να αντλεί 

πληροφορίες χρήσιμες στην λήψη αποφάσεων. 
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