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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να παρουσιάσει τις βασικές
λειτουργίες του συστήματος κοστολόγησης ανά δραστηριότητα (Activity Based
Costing- ABC) και πώς αυτό επιδρά στις επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα στο 1ο
κεφάλαιο ο αναγνώστης μέσα από ιστορική αναδρομή γνωρίζει πότε και πώς έγιναν
τα πρώτα βήματα για την δημιουργία και εφαρμογή των πρώτων συστημάτων
κοστολόγησης (παραδοσιακά συστήματα) και πώς με τα χρόνια φτάσαμε στην
κοστολόγηση δραστηριοτήτων και ποιοί οι λόγοι που συνετέλεσαν στην ανάπτυξη
αυτή. Στο 2ο κεφάλαιο ορίζονται οι όροι κόστος και δραστηριότητα και με βάση ποιά
κριτήρια κατατάσονται σε κατηγορίες. Στο 3ο κεφάλαιο αναλύονται οι τρείς βασικές
αρχές

που

διέπουν

ένα

σύστημα

κοστολόγησης

δραστηριοτήτων.

Έπειτα

διευκρινίζονται οι βασικές έννοιες, ώστε να αναλυθούν στη συνέχεια τα βήματα
σχεδιασμού ενός συστήματος κοστολόγησης δραστηριοτήτων. Στη συνέχεια στο 4ο
κεφάλαιο γίνεται μια αναφορά στα παραδοσιακά συστήματα και στην κοστολόγηση
δραστηριοτήτων, ώστε να καταλήξει σε σύγκριση και παρουσίαση των διαφορών
μεταξύ των δύο συστημάτων. Στο κεφαλαίο 5 αναλύονται τα πλεονεκτήματα και
μειονεκτήματα που διέπουν το σύστημα κοστολόγησης δραστηριοτήτων και ποιά
προβλήμτα είναι πιθανό να προκύψουν από την εφαρμογή του νέου κοστολογικού
συστήματος. Στο 6ο κεφάλαιο αναφέρονται τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει
μια επιχείρηση προκειμένου να την υιοθετήσει αλλά και ποιά στάδια πρέπει να
ακολουθήσει και με ποιές προϋποθέσεις ώστε να καταστεί επιτυχής η εφαρμογή.
Επίσης, απαντιέται το ερώτημα γιατί η μεθοδολογία αποκτά μέγιστη σημασία για τις
επιχειρήσεις και παρουσιάζονται μέσα από ένα case study επιχειρήσεις με
αποτελεσματική εφαρμογή της μεθόδου. Τέλος, στο κεφάλαιο 7 γίνεται προσπάθεια
να γίνει μια μικρή παρουσίαση της συμβολής της κοστολόγησης δραστηριοτήτων και
στο στρατηγικό σχεδιασμό της επιχείρησης. Αναφέρονται οι αρχές που διέπουν τη
διοίκηση ανά δραστηριότητα (Management Activity Based- ABM) και τα στάδια
υλοποίησής της. Κλείνοντας την εργασία αυτή στο 8ο κεφάλαιο, γίνεται πρακτική
εφαρμογή της κοστολόγησης δραστηριοτήτων σε μια επιχείρηση ποδηλάτων, όπου
αναφέρονται τα σχετικά αποτελέσματα και συμπεράσματα που προκύπτουν από την
συγκρίση των δύο μεθόδων κοστολόγησης.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρατηρούμενη κατά τα τελευταία χρόνια ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας η
συνεχής αύξηση του ανταγωνισμού και η διαφοροποίηση των προϊόντων ώστε να
προσαρμόζονται καλύτερα στις συγκεκριμένες απαιτήσεις του κάθε πελάτη με όσο το
δυνατόν χαμηλότερο κόστος, έφεραν μεγάλες αλλαγές στην οργάνωση των
επιχειρήσεων. Ωστόσο ο στόχος των επιχείρησεων παρέμεινε ο ίδιος να
μεγιστοποιούν τα κέρδη με τη σωστή χρήση των πόρων της επιχείρησης και σωστή
λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Οι αποφάσεις, για να είναι αποτελεσματικές για
μια επιχείρηση, πρέπει να βασίζονται στη σωστή πληροφόρηση για το εξωτερικό
περιβάλλον αλλά κυρίως για το εσωτερικό.
Τα πραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως,
έχουν αποδειχθεί ανεπαρκή καθώς δεν παρέχουν διαφάνεια και επαρκή πληροφόρηση
στη διοίκηση για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Έτσι, δημιουργήθηκε η
ανάγκη για αλλαγή στην εσωτερική τους δομή και ειδικότερα στην κοστολογική
οργάνωση.
Κάτω από αυτές τις συνθήκες εμφανίζεται το σύστημα κοστολόγηση ανά
δραστηριότητα (Activity Based Costing- ABC). Η κοστολόγηση δραστηριοτήτων
λύνει το πρόβλημα της διαφάνειας και προσφέρει καλύτερη πληροφόρηση σε σχέση
με τα παραδοσιακά συστήματα και υιοθετεί μια διαφορετική προσέγγιση στην
αντίληψη του κόστους και στα αίτια δημιουργίας του.
Γενικότερα αναδεικνύεται σαν το πλέον σύγχρονο σύστημα κοστολόγησης και
συγκρινόμενο με τα παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης αποδεικνύει ότι
επιτυχγάνει τον πλέον ορθολογικό τρόπο κατανομής των γενικών εξόδων, που ως
γνωστόν αποτελεί τον κύριο στόχο όλων των συστημάτων κοστολόγησης. Αυτό
επιτυγχάνεται γιατί υπολογίζονται μόνο οι πόροι που έχουν αναλωθεί και η ανάλωσή
τους υπολογίζεται βάση των δραστηριότητων που έχουν χρησιμοποιηθεί για το τελικό
προϊόν/ υπηρεσία, το οποίο αποτελεί την καινοτομία του συστήματος αυτού.
Η κοστολόγηση δραστηριοτήτων επεκτείνεται και στον τομέα της διοίκησης
(Διοίκηση με βάση τις δραστηριότητες) αλλά και στον προϋπολογισμό και έτσι
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ένα ολοκληρωμένο εργαλείο διοίκησης. Ο συνδιασμός
7

αυτός είναι ο βέλτιστος γιατί όχι μόνο βελτιστοποιεί την ανάλωση επιχειρησιακών
πόρων,

αλλα

μέσα

από

την

εστίαση

στις

δραστηριότητες

αυξάνει

την

παραγωγικότητα και αποδοτικότητα της επιχείρησης, δημιουργεί επιπλέον αξία στα
προϊόντα με συνέπεια να αυξάνεται το κέρδος τηε επιχείρησης που αποτελεί
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Το σπουδαίο αυτό εργαλείο διοίκησης προσφέρει
σημαντικές πληροφορίες για τους πόρους της επιχείρησης και πώς αναλώνονται.
Ακόμη δείχνει ποιές δραστηριότητες είναι οι πιο σημαντικές μέσα στην επιχείρηση,
ποιές κοστοβόρες και ποιές μπορούν να εξαλειφθούν προκειμένου να μειωθεί το
κόστος και να απλοποιηθεί η παραγωγή. Τέλος τα στελέχη έχουν μια πιο ξεκάθαρη
εικόνα των αιτιών δημιουργίας κόστους, δηλαδή των δραστηριοτήτων καθώς
προϋπολογίζουν τις πραγματικές ανάγκες και διαχειρίζονται την δυναμικότητα
(πόρους) της επιχείρησης καλύτερα.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Για την κοστολόγηση δραστηριοτήτων υπάρχουν αρκετές αναφορές στην διεθνή και
ελληνική βιβλιογραφία.
Σύμφωνα με τον R. Kaplan (1984)

η κοστολόγηση δραστηριοτήτων,

βασίζεται στην υποθέση ότι τα προϊόντα καταναλώνουν δραστηριότητες, οι
δραστηριότητες καταναλώνουν συντελεστές και οι συντελεστές έχουν κόστος. Ενώ ο
ορισμός αποδίδεται σύμφωνα με τον R. Cooper (1989) όπου η κοστολόγηση
δραστηριοτήτων είναι μια σχετικά νέα μέθοδος που αποσκοπεί να δώσει στην
διοίκηση της επιχείρησης, πληροφορίες κόστους για τη λήψη στρατηγικών και άλλων
αποφάσεων που δυνητικά επιρεάζουν τη δυναμικότητα και συνεπώς το σταθερό
κόστος
Ο καθηγητής R. Cooper (1990) ήταν από τους πρώτους που κατάλαβε την
αναγκαιότητα ταξινόμησης και καητηγοριοποίησης των δραστηριοτήτων άναλογα με
τον επίπεδο που αυτές σχετίζονται και δρουν. Τα πέντε επίπεδα είναι: το επίπεδο της
παραγώμενης μονάδας, το επίπεδο της παρτίδας προϊόντος, το επίπεδο υποστήριξης
προϊόντος, το επίπεδο πελάτη και το επίπεδο υποστήριξης οργανισμού.
Το 1990 ο Καθηγητής Peter B.B Turney μέσα από ένα άρθρο του αναφέρει
πως η κοστολόγηση βάση δραστηριότητων ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του
ογδόντα. Λαμβάνοντας υπόψη τη μακροζωία της, θέτει ερωτήματα όπως: πώς έχει
εξελιχθεί, ποιά διδάγματα έχουν αντληθεί από την εξέλιξη της και τι μπορεί να κάνει
η κοστολόγηση δραστηριοτήτων σήμερα σε σχέση με αυτά που μπορούσε πριν από
20 χρόνια. Το άρθρο απαντά σε αυτά τα ερωτήματα, εξετάζοντας την εξέλιξη του
ABC μέσα από τον κύκλο ζωής ενός προϊόντος. Συνοψίζει την ιστορία του ABC,
σύμφωνα με τις φάσεις του κύκλου ζωής του, τονίζει τη λειτουργικότητα του με την
πάροδο του χρόνου, και αναφέρει λεπτομερώς τα διδάγματα που αντλήθηκαν.
Καταλήγει με μια περιγραφή της τρέχουσας κατάστασης του ABC ως βασικό
εργαλείο κοστολόγησης και τέλος αναφέρει πως χρειάστηκε μόνο ένα μικρό χρονικό
διάστημα για το ABC να αναγνωριστεί ως μία καινοτόμο και πιθανώς πολύτιμη
μεθοδολογία κοστολόγησης αλλά χρειάστηκαν πολλά χρόνια για να αξιοποιήσει
πλήρως τις δυνατότητές του.
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To 1992 o C. Drury αναφέρεται στην κοστολόγηση δραστηριοτήτων ως ένα
εργαλείο για την κοστολόγηση προϊόντων, ανάλυση κόστους αλλά και για την
διοίκηση. Επίσης εξηγεί τις αδυναμίες και περιορισμούς των παραδοσιακών
συστημάτων κοστολόγησης και περιγράφει τις διαφορές τους που παρουσιάζουν
έναντι της κοστολόγησης δραστηριοτήτων. Τέλος περιγράφει τις διαφορετικές
κατηγορίες δρασηριοτήτων και αναλύει την αποδοτικότητα του συστήματος
κοστολόγησης δραστηριοτήτων.
Σύμφωνα με τους Norren και Garrison (1997) το σύστημα ABC αποτελεί τον
πλέον σύγχρονο τρόπο κατανομής των γενικών εξόδων.
Επίσης ο Drury το 1998 τόνισε τον μεγάλο ρόλο των οδηγών κόστους καθώς
συμβάλλουν στον επιμερισμό του κόστους των δραστηριοτήτων στα προϊόντα. Για
τον λόγο αυτό οι οδηγοί κόστους θα πρέπει να ποσοτικοποιούνται εύκολα αλλά και
να παρέχουν μια επαρκή ερμηνεία του κόστους των προϊόντων.
To 2000 o Hansen και το 2002 ο Horngren μέσα από διαγράμματα εξήγησαν
την εφαρμογή του συστήματος κοστολόγησης στην πράξη χρησιμοποιώντας πολλές
δραστηριότητες με τους αντίστοιχους οδηγούς κόστους.
Επιπλέον το 2000 αναφέρεται από τον Innes η δομή ενός συστήματος
κοστολόγησης δραστηριοτήτων, όπου σύμφωνα με τον ίδιο αποτελείται από δύο
στάδια. Το πρώτο στάδιο αποτελείται από τους συντελεστές οι οποίοι δεν εισέρχονται
στο άμμεσο κόστος και αποδίδεται στις δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν και
στο δεύτερο στάδιο το κόστος κάθε δραστηριότητας επισυνάπτεται στο κόστος του
προϊόντος αναλογικά με το φόρτο εργασίας της δραστηριότητας κατά την παραγωγή
του προϊόντος.
Το 2003 ο Hilton μέσα από το βιβλίο του αναλύει τα βασικά πλεονεκτήματα
και μειονεκτήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του νέους συτήματος.
Μια νέα μορφή της απλής κοστολόγησης δραστηριοτήτων παρουσιάστηκε μέσα από
το άρθρο των R.Kaplan και R.Anderson το 2004, η οποία ονομάζεται κοστολόγηση
δραστηριοτήτων με γνώμονα το χρόνο. Στην αναθεωρημένη αυτή προσέγγιση, τα
στελέχη εκτιμούν άμεσα τις απαιτήσεις των πόρων που επιβάλλονται από κάθε
δραστηριότητα, προϊόν ή πελάτη. Για κάθε ομάδα πόρων, γίνονται εκτιμήσεις μόνο
δύο παραμέτρων που απαιτούνται: το κόστος ανά μονάδα χρόνου από την παροχή
πόρων και ικανοτήτων τους χρόνους μονάδα κατανάλωσης της δυναμικότητας των
πόρων από τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τους πελάτες. Ταυτόχρονα, η νέα
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προσέγγιση παρέχει πιο ακριβείς οδηγούς κόστους επιτρέποντας να εκτιμηθεί ο
χρόνος ακόμα και για πολύπλοκες, εξειδικευμένες δραστηριότητες.
Σύμφωνα με τον Garrison (2004) το σύστημα κοστολόγησης δραστηριοτήτων
χρησιμοποιείται από την ανώτατη διοίκηση για εσωτερική λήψη αποφάσεων και για
την ορθή διαχείρηση των ξεχωριστών λειτουργιών της επιχείρησης.
Επίσης ο Garrison to (2006) ανέφερε τα στάδια σχεδιασμού για την ανάπτυξη
τους συστήμστος κοστολόγησης δραστηριοτήτων.
Τέλος το 2008 τονίστηκαν από τους Rac και Petkovics οι διαφορές ανάμεσα
στα

παραδοσιακά

συστήματα

κοστολόγησης

και

στην

κοστολόγηση

ανά

δραστηριότητα. Μερικές από αυτές που αναφέρει είναι ότι στην παραδοσιακή
κοστολόγηση καταλογίζονται στα προϊόντα μόνο το κόστος παραγωγής, ενώ στην
κοστολόγηση δραστηριοτήτων καταλογίζονται και το κόστος παραγωγής αλλά και
αυτό που δεν ανηκούν στην παραγωγή. Ακόμη στην παραδοσιακή κοστολόγηση
χρησιμοποιείται για όλη την παραγωγή ένας μοναδικός συντελεστής έμμεσου
κόστους, ενώ στην κοστολόγηση δραστηριοτήτων υπάρχει ένας αριθμός δεξαμενών
κόστους όπου μεταφέρεται το έμμεσο κόστος και έχουν διαφορετικές βάσεις
καταλογισμού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ A.B.C.

1.1 Ιστορική Αναδρομή

Η εξέλιξη των συστημάτων κοστολόγησης έχει σαν αφετηρία τις αρχές του 19ου
αιώνα και εκτείνεται εώς τον 20ο. Οι πρώτες ανάγκες που αφορούσαν την διαδικασία
της κοστολόγησης αλλά και της διαμόρφωσης κόστους των προϊόντων εμφανίστηκαν
από τις βιομηχανικές επιχειρήσεις της Αγγλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών
Αμερικής κατά τον 19ο αιώνα. Πιο αναλυτικά κατά τον Ά παγκόσμιο πόλεμο η ΗΠΑ
υποχρέωσε τις βιομηχανίες πολεμικού εξοπλισμού να κοστολογούν τα προϊόντα τους.
Παράλληλα η οικονομική κρίση του 1930 δημιούρησε μεγαλύτερη ανάγκη για μια
τεχνική υπολογισμόύ του κόστους. Μια πρώτη επιστημονική μορφή κοστολόγησης
δόθηκε απο τον John Walker, όπου αναφέρεται ότι συνιστόσες του κόστους είναι τα
άμεσα υλικά και η άμεση εργασία, ενώ το κόστος προσδιορίζεται κατά κύρια
λειτουργία και κατά παραχθέν προϊόν. Η τελική μορφή της κοστολόγησης προήλθε
με την είσοδο των γενικών εξόδων.
Έτσι

εμφανίστηκαν

τα

παραδοσιακά

συστήματα

κοστολόγησης

που

εφαρμόστηκαν στις αναπτυγμένες χώρες της Ευρώπης αλλά έχουν εφαρμογή ακόμα
και σήμερα από εμπορικές και παροχής υπηρεσιών επιχειρήσεις . Τα συστήματα
αυτά είναι:


Της εξατομικευμένης παραγωγής



Της κατά φάση κοστολόγησης



Της πρότυπης κοστολόγησης



Της άμεσης κοστολόγησης



Της πλήρους κοστολόγησης

Παρά την ευρεία εφαρμογή αυτών των συστημάτων η ραγδαία ανάπτυξη της
τεχνολογίας, η παγκοσμιοποίηση της αγοράς,η διαφοροποίηση των προϊόντων, η
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αύξηση του κόστους παραγωγής και διάθεσης , δημιούργησαν την επιτακτική ανάγκη
για έγκυρο υπολογισμό του κόστους. Έτσι το 1990 οι καθηγητές του Harvard, Robin
Cooper and Robert Kaplan, δημιούργησαν το σύστημα

Κοστολόγηση Βάση

Δραστηριοτήτων (Activity Based Costing).
Το

νέο

σύστημα

κοστολόγησης

στηρίζεται

στην

φιλοσοφία

ότι

οι

δραστηριότητες που εκτελούνται σε μια επιχείρηση είναι αυτές αναλώνουν πόρους
και ευθύνονται για την δημιουργία και την αύξηση του κόστους. Γενικότερα εστιάζει
στην εύρεση εκείνων των παραγόντων (δραστηριοτήτων) που συντελούν στην
δημιουργία

σημαντικού

ύψους

έμμεσου

κόστους

και

συγχρόνως

στον

αποτελεσματικό έλεγχο των μεταβλητών που θα μπορούσαν να μειωθούν, ώστε να
επιτευχθεί η συνολική μείωση του κόστους και να αποκτήσει η επιχείρηση
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

1.2 Λόγοι Ανάπτυξης Της Κοστολόγησης Βάση Δραστηριοτήτων

Με την πάροδο των χρόνων και την εξέλιξη της παγκόσμιας οικονομίας πολλές ήταν
οι συνθήκες πυ οδήγησαν σε μεταβόλες στο επιχειρισιακό περιβάλλον και την
ανάγκη για ιυοθέτηση της ΚΒΔ. Για αυτό το λόγο κρίνεται σκόπιμο η περαιτέρω
αναλύσή τους.
1. Αλλαγή τρόπου κατανομής των γενικών εξόδων
Γίνεται αποδεκτό από όλα τα συστήματα κοστολόγησης πως το κόστος μιας
παραγωγής και πώλησης ενός προϊόντος ή υπηρεσίας αποτελείται από τρία μέρη:


Τα άμεσα υλικά



Την άμεση εργασία



Τα γενικά έξοδα

Τα δύο πρώτα στοιχεία μπορούν εύκολα να προσδιορισθούν κατά τμήμα,
λειτουργία, προϊόν και υπηρεσία, αφού γίνονται αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου γι
αυτά, χωρίς καμία κατανομή. Το τρίτο στοιχίο, γενικά έξοδα, περιλαμβάνουν δαπάνες
όπως έμμεσα υλικά, έμμεση εργασία, αμοιβές υπηρεσιών και τρίτων, παροχές τρίτων,
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αποσβέσεις, φόροι- τέλη και άλλα έξοδα. Οι δαπάνες αυτές είναι έμμεσες στα
προϊόντα και υπηρεσίες οπότε ο τρόπος υπολογισμού και ενσωμάτωση στο κόστος
απαιτεί τη χρήση κάποιου κριτηρίου κατανομής. Τα πιο διαδεδομένα στα
κοστολογικά συστήματα είναι οι ώρες ή η αξία της άμεσης εργασίας. Βέβαια αυτός ο
τρόπος κοστολόγησης, όπου τα γενικά έξοδα επιμερίζονταν και κατανέμονταν στο
τελικό κόστος είχε εφαρμογή σε παραγωγικές διαδικασίες όπου η άμεση εργασία
λειτουργούσε σαν το κυριότερο τμήμα του συνολικού κόστους , στις επιχειρήσεις η
ποικιλομορφία των προϊόντων ήταν σε μικρό βαθμό και τα γενικά έξοδα ήταν
λιγοστά. Στην εποχή μας το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού κόστους αποτελεί το
έμμεσο κόστος ( συχνά μεγαλύτερο του 60%) , όποτε μια ανακρίβεια στον
υπολογισμό, λόγο ότι άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες επιβαρύνονται με περισσότερες ή
λιγότερες έμμεσες δαπάνες από ότι έπρεπε, μπορεί να προκαλέσουν οδυνηρές
συνέπειες.
2. Μείωση άμεσης εργαίας
Με την πάροδο του χρόνου και με την εξέλιξη της τεχνολογίας που οδήγησε στον
αυτοματισμό της εργασίας, οι ώρες άμεσης εργασίας μειώθηκαν αλλά αυξήθηκαν οι
αποσβέσεις και οι δαπάνες συντήρησης του πάγιου εξοπλισμόυ, δηλαδή αυξήθηκαν
τα γενικά έξοδα. Πλέον η άμεση εργασία αντιμετοπίζεται σαν σταθερή δαπάνη, αφού
για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης απαιτείται εξειδικευμένο προσωπικό. Η
αναλογία του άμεσου και έμμεσου κόστους μεταβλήθηκε με μία αύξηση στο έμμεσο
κόστος καθιστώντας τα παραδοσικά συστήματα κοστολόγησσης αναποτελεσματικά.

3.

Αλλαγή γραμμής παραγωγής

Στην δεκαετία του ΄80-΄90 τα προϊόντα παράγονταν σε μεγάλες ποσότητες με μικρό
βαθμό διαφοροποίησης. Σήμερα αυτή η αντίληψη άλλαξε. Με την διευκόλυνση της
τεχνολογίας υπάρχει μια πιο πελατοκεντρική προσέγγιση. Τα προίόντα παράγονται
τώρα πάνω στις ανάγκες του καταναλωτή αλλά και συγχρόνως προσαρμοσμένα στη
νέα νοοτρόπια της διοίκησης για προϊόντα με μειωμένο κόστος, καλύτερη ποιότητα
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και μικρό κύκλο ζωής1. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αυξάνεται

το κόστος

δραστηριοτήτων καθώς τα προϊόντα είναι αρκετά διαφοροποιημένα και συντελούνται
συμπληροματικές δραστηριότητες με αυτών της παραγωγής. Έτσι οι επιχειρήσεις
άρχισαν να κατονοούν την σημασία για ένα ποιοτικότερο και ακριβέστερο σύστημα
κοστολόγησης από τα ως τότε παραδοσιακά συστήματα.

4.

Ανάπτυξη της τεχνολογίας

Τέλος, καίριο ρόλο στην δημιουργία και υιοθέτηση του συστήματος κοστολόγησης
βάση δραστηριοτήτων ήταν και η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας. Πιο
συγκεκριμένα υπάρχουν λογισμικά συστήματα για την αυτόματη συλλογή
δεδομένων, την επεξεργασία των παραγγελιών κ.α, γεγονώς που μειώνει σημαντικά
το κόστος της κοστολογικής πληροφόρησης. Έτσι δίνεται η δυνατότητα οι
επιχειρήσεις να επενδύσουν σε συστήματα κοστολόγησης που είναι πιο ακριβή και
έκγυρα σε σχέση με τα παραδοσιακά.
Στόχος κάθε επιχείρησης είναι να αυξάνει την κερδοφορία του και την
ανταγωνιστικότητά του. Άρα χρείαζεται και μια πιοτικότερη πληροφόρηση σχετικά
με τις λειτουργίες της και τα προϊόντα, ώστε να αποφασίζει αποτελεσματικότερα σε
θέματα όπως σχεδιασμού προϊόντος, οργάνωση παραγωγής, τιμολογιακής πολιτικής
και

εφοδιαστικής

αλυσίδας.

Τα

παραδοσιακά

συστήματα

κοστολόγησης

αδυνατούσαν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στη λήψη αποφάσεων και να
ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες ανάγκες μια επιχείρησης. Όποτε το έδαφος έγινε πιο
πρόσφορο για την κοστολόγηση βάση δραστηριοτήτων.
Κλείνοντας το κεφάλαιο αυτό, συμπαιρένουμε πως από τη δεκαετία του ΄90 όπου
και δημιουργήθηκαν τα πρώτα συστήματα κοστολόγησης οι επιχειρήσεις είχαν την
συνεχή ανάγκη για καλύτερη γνώση αλλά και βελτίωση του κόστους. Αυτή η ανάγκη
σε συνδιασμό με γεγονότα όπως η μείωση της συμμετοχής της άμεσης εργασίας και
παράλληλα η αύξηση των βιομηχανικών εξόδων, η βελτίωση της παραγωγής που
προσαρμόζεται στις απαιτήσεις του πελάτη αλλά και η ανάπτυξη της τεχνολογίας που
έδωσε την ευκαιρία στις επιχειρήσεις να επενδύσουν σε νέα λογισμικά ώστε να
γίνουν πιο ανταγωνιστικοί, δρομολόγησαν την ανάπτυξη του συστήματος

1

Κοστολόγηση Με Βάση Τις Δραστηριότητες- Activity Based Costing: Βενιέρης- Κόεν, Λογιστής
Απρίλιος 1999, Σελ. 480-481
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κοστολόγηση βάση δραστηριοτήτων. Όπως αναφέρεται απο τον Garrison και Noreen
κατανέμει τα βιομηχανικά έξοδα με τον πιο σύγχρονο τρόπο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

2.1 Ορισμός Του Κόστους

Κόστος είναι ένα αριθμητικό μέγεθος που αντιπροσωπεύει τα ποσά που επενδύθηκαν
για την απόκτηση υλικών ή άϋλων αγαθών και υπηρεσιών, με σκοπό τη
χρησιμοποίηση τους για την πραγματοποίηση εσόδων από πωλήσεις ή για την
κάλυψη κοινωνικών αναγκών.

2.2 Κατηγορίες Του Κόστους

Το κόστος μπορεί να χωριστεί σε πολλές κατηγορίες ανάλογα με τα κριτήρια που
επιλέγουμε κάθε φορά.
Ο πρώτος τρόπος διάκρισης είναι ανάλογα με τη συμπεριφορά του κόστους και
χωρίζεται σε σταθερό και μεταβλητό.


Σταθερό κόστος είναι το κόστος που παραμένει αμετάβλητο στο σύνολό του
ανεξάρτητα με τις μεταβολές στο επίπεδο δραστηριότητας. Παραδείγματα
σταθερού κόστους αποτελούν τα ενοίκια, οι αποσβέσεις και οι φόροι το οποίο
παραμένει σταθερό για οποιοδίποτε όγκο πραγωγής.



Μεταβλητό κόστος είναι το κόστος που μεταβάλλεται συνολικά ευθέως
ανάλογα με τις αλλαγές στο επίπεδο δραστηριότητας. Για παράδειγμα το
κόστος των α΄ υλών είναι μεταβλητό κόστος καθώς κάθε μονάδα έτοιμου
προϊόντος απαιτεί ορισμένη ποσότητα α΄ υλών. Το κόστος αν μεταβάλλεται
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αλλά όχι σε άμεση σχέση και ευθεία αναλογία με τον όγκο παραγωγής
ονομάζεται ημιμεταβλητό, όπως είναι το κόστος συντήρησης.
Ο δεύτερος τρόπος διάκρισης του κόστους είναι ανάλογα με τον καταλογισμό στα
αντικείμενα κόστους και χωρίζεται σε άμεσο και έμμεσο κόστος.


Άμεσο κόστος είναι το κόστος που μπορεί εύκολα και γρήγορα να εντοπιστεί
στο αντικείμενο κόστους που εξετάζουμε. Αναφέρεται κυρίως στα άμεσα
υλικά και άμεση εργασία.



Έμμεσο κόστος που δεν εντοπίζεται εύκολα στα αντικείμενα κόστους.
Παράδειγμα αποτελεί ο μισθός του διευθυντή εργοστασίου γιατί δεν
προκλήθηκε το κόστος από την παραγωγή ενός στοιχείου, αλλά είναι
συνέπεια της λειτουργίας ολόκληρου του εργοστασίου.

Ο τρίτος τρόπος διάκρισης είναι ανάλογα με το σκοπό χρήσης του κόστους είτε σαν
αποτίμηση αποθεμάτων είτε ο προσδιορισμός των δαπανών στον ισολογισμό και στα
αποτελέσματα χρήσης. Χωρίζεται σε κόστος προϊόντος και κόστος περιόδου.


Κόστος προϊόντος/ κόστος παραγωγής είναι το κόστος για να αποκτηθεί ή
να παραχθεί κάτι το οποίο θα τελικά θα πωληθεί. Το κόστος πρέπει να
θεωρηθεί ως δαπάνη μόνο όταν πωληθεί το προϊόν, δηλαδή προκύψει το
όφελος. Μέχρι τότε θεωρείτει περιουσιακό στοιχείο και συνδέεται με τα
αποθέματα.



Κόστος περιόδου είναι τα στοιχεία κόστους που εμφανίζονται ως δαπάνη στα
Αποτελέσματα χρήσης της περιόδου που δημιουργούνται και δεν ανήκουν στο
κόστος προϊόντος. Παράδειγμα αποτελούν το κόστος διοίκησης και
μάρκετινγκ όπως είναι οι μισθοί των στελεχών οι δαπάνες των πωλητών κ.α.

Ο τέταρτος και τελευταίος τρόπος διάκρισης του κόστους είναι η κατηγοριοποίηση
για τη λήψη αποφάσεων καιχωρίζεται σε τέσσερεις κατηγορίες. Αυτές είναι:


Διαφορικό κόστος: Η λήψη αποφάσεων εμπεριέχει την επιλογή ανάμεσα σε
εναλλακτικές λύσεις. Κάθε εναλλακτική λύση ενέχει κάποιο κόστος και
όφελος τα οποία πρέπει να συγκριθούν με τα αντίστοιχα των άλλων
εναλλακτικών λύσεων. Η διαφορά στο κόστος ανάμεσα σε δύο εναλλακτικές
λύσεις ονομάζεται διαφορικό κόστος.



Κόστος ευκαιρίας είναι το ενδεχόμενο όφελος που θυσιάζεται όταν
επιλέγεται μια εναλλακτική λύση έναντι κάποιας άλλης.
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Πραγματοποιηθέν κόστος είναι το κόστος που έχει ήδη καταβληθεί και δεν
μπορεί να αλλάξει με οποιαδίποτε απόφαση και αν ληφθεί. Το κόστος αυτό
μπορεί και πρέπει να αγνοείται κατά τη λήψη αποφάσεων.

2.3 Ορισμός Κοστολόγησης

Κοστολόγηση είναι η διαδικασία που ακολουθείται για τον προσδιορισμό του
κόστους ενός αγαθού, μιας υπηρεσίας, μιας δραστηριότητας ή λειτουργίας. Σαν
διαδικασία προσδιορισμού του κόστους αναφέρεται στα αγαθά και υπηρεσίες που
αγοράζονται, παράγονται, πωλούνται, στις επιχειρηματικές ή μη δραστηριότητες που
αναπτύσσονται και γενικά στη λειτουργία οποιασδίποτε οργανωτικής υποδιαίρεσης
της οικονομικής μονάδος.

2.4 Ορισμός Δραστηριότητας

Για την ορθή λειτουργία μια επιχείρησης απαιτείται η πραγματοποίηση αμέτρητων
αριθμών ενεργειών. Για τον λόγο αυτό η επιχείρηση επιδιώκει να συγκεντρώσει το
σύνολο των ενεργειών σε ομοιογενείς κατηγορίες ή αλλιώς σε ομοιογενείς
δραστηριότητες όπως και χαρακτηρίζονται οι κατηγορίες. Έτσι, δραστηριότητα
χαρακτιρίζεται ένα σύνολο ενεργειών που εκτελούνται με στόχο την επίτευξη
κάποιου στόχου. Ειδικότερα όμως σε ένα σύστημα κοστολόγησης δραστηριοτήτων
ορίζεται ως δραστηριότητα το σύνολο των ενεργειών μέσα απο την κατανάλωση
πόρων που πραγματοποιείται μέσα στην επιχείρηση, για την παραγωγή προϊόντων ή
υπηρεσιών. Με την ευρεία όμως έννοια δραστηριότητα είναι το σύνολο των
ενεργειών με καθορισμένες αρμοδιότητες.
Στα παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης τα κέντρα κόστους αποτελούν
την μικρότερη μονάδα ευθύνης. Παρομοίως στα συστήματα κοστολόγησης ανά
δραστηριότητα την μικρότερη μονάδα ευθύνης αποτελούν οι δραστηριότητες, όπου
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και συγκεντρώνεται το κόστος με σκοπό την μέτρηση της αποτελεσματικότητας της.
Παραδείγματα δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης είναι η παραλαβή και ο έλεγχος
πρώτων υλών, η τιμολόγηση, ο σχεδιασμός, η συντήρηση των μηχανών, η
παραγγελειοληψία, η μεταφορά των αποθεμάτων, η συσκευασία μιας παρτίδας
ετοίμων προϊόντων, η εξόφληση των συναλλαγματικών κ.α.
Οι δραστηριότητες δεν είναι αφηρημένες έννοιες, αλλά αναπόσπαστο
επιμέρους μέρος κάθε επιχείρησης καθώς είναι οι κύριοι καταναλωτές πόρων. Είναι
μετρήσιμες μονάδες έργου που λειτουργούν με την βοήθεια των πόρων αλλά
διαφέρουν μεταξύ τους ανάλογα με το μέγεθος και το επίπεδο της εφαρμοσμένης
τεχνολογίας της οικονομικής μονάδας. Επίσης οι δραστηριότητες περιγράφουν με το
τι ακριβώς ασχολείται η κάθε επιχείρηση και πώς αναλώνει τον χρόνο της. Αυτό
συμβαίνει καθώς είναι μια σειρά από στόχους εργασίας που έχουν μια ορισμένη
εισροή και εκροή. Όποτε η κοστολόγηση δραστηριοτήτων είναι απαραίτητη στις
επιχειρήσεις στο βαθμό που καταναλώνουν τους πόρους τους για δραστηριότητες που
σχετίζονται με την παραγωγή είτε άμεσα είτε έμμεσα.
Ας πάρουμε το παράδειγμα του εστιατορίου. Το σερβίρισμα του φαγητού
είναι μια δραστηριότητα, με αφετηρία την παραγγελία του πελάτη (εισροή) και τέλος
το σερβίρισμα του φαγητού (εκροή). Ενδιάμεσα περιλαμβάνονται και άλλα
καθήκοντα όπως καταγραφή παραγγελίας ετοιμασία φαγητού και μάζεμα τραπεζιού
στο τέλος.
Γενικότερα στις δραστηριότητες χρησιμοποιούνται πόροι όπως άνθρωποι,
μηχανήματα, χώροι, κ.α. Όλοι οι πόροι συνδιάζονται για την πραγματοποίηση μιας
δραστηριότητας και δημιούργουν με τον τρόπο αυτό το κόστος της δραστηριότητας.
Έπισης μια σειρά από διαδοχικές δραστηριότητες αποτελεί μια διαδικασία. Στο
παράδειγμα του εστιατορίου οι δραστηριότητες όπως η τοποθέτηση των πελατών στο
τραπέζι, η ετοιμασία του τραπεζιού, η παραγγελία του φαγητού, το μαγείρεμα, το
σερβίρισμα και η παράδοση του λογαριασμού είναι μια διαδικασία εξυπηρέτησης.
Έτσι μια επιχείρηση καθορίζει και συγκεντρώνει το σύνολο των δραστηριοτήτων που
πραγματοποιούνται από όλους τους πόρους (έμμεσους και υποστηρικτικούς) ώστε να
μπορέσει να απαντήσει στο ερώτημα γιατί δαπανούνται χρήματα έναντι πώς
κατανέμεται το κόστος με βάση τα παραδοσιακά συστήματα. Έτσι, για τον
καθορισμό αυτόν οι δραστηριότητες συγκεντρώνονται και έπειτα ταξινομούνται στις
κύριες δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία.
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Τέλος ένας ακόμη ορισμός δραστηριότητας με βάση το Consortium for
Advanced Manufacturing- International (CAM-I) ορίζει την δραστηριότητα ως εξής:
1. Η εργασία που πραγματοποιείται μέσα σε ένα οργανισμό και
2. Αθροίσεις ενεργειών που πραγματοποιούνται σε ένα οργανισμό και είναι
χρήσιμες για τους σκοπούς της ανάλυσης ABC. Είναι δηλαδή αθροίσεις
καθηκόντων, που πραγματοποιούνται από ανθρώπους ή μηχανές, που
απαιτούνται για την επίτευξη της ικανοποιήσης των πελατών.

2.5 Κριτήρια Κατάταξης Δραστηριοτήτων

Οι δραστηριότητες σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία χωρίζονται σε κατηγορίες,
συμφώνα με τα κριτήρια κατάταξης δραστηριοτήτων. Βέβαια η διάκριση των
δραστηριοτήτων στις συγκεκριμένες κατηγορίες είναι ενδεικτική καθώς και με βάση
άλλη βιβλιογραφία χωρίζονται σε άλλες κατηγορίες αλλά και η επιχείρηση θα
επιλέξει την ιεράρχηση που θεωρεί την πιο κατάλληλη.

 Το κριτήριο της συμβολής

Σύμφωνα με το κριτήριο της συμβολής, μιας δραστηριότητα χωρίζεται σε κατηγορίες
ανάλογα με το αν συμβάλλει ή όχι στην επίτευξη της αποστολής και των στόχων της
επιχείρησης. Οι δύο κατηγορίες είναι οι πρωτεύουσες δραστηριότητες και οι
δευτερεύουσες.
1.

Ως πρωτεύουσα δραστηριότητα (primary activity), θεωρείται εκείνη η
δραστηριότητα η οποία συμβάλλει άμεσα στην επίτευξη της αποστολής
και του έργου της επιχείρησης. Ένα παράδειγμα είναι η έρευνα αγοράς
μάρκετινγκ και η συνεχής προσαρμογή στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτές
είναι δύο δραστηριότητες του τμήματος μάρκετινγκ και ο κύριος λόγος
ύπαρξης του μέσα στην επιχείρηση. Τέλος, ένα ακόμα χαρακτηριστικό της
πρωτεύουσας δραστηριότητας είναι ότι η εκροή της χρησιμοποιείται είτε
από άλλα τμήματα της επιχείρησης, είτε εκτός της επιχείρησης.
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2.

Ως δευτερεύουσες δραστηριότητες (secondary activities) θεωρούνται
όλες

οι

δραστηριότητες

που

υποστηρίζουν

τις

πρωτεύουσες

δραστηριότητες. Οι δευτερεύουσες δραστηριότητες έχουν πιο γενικό
χαρακτήρα, όπως είναι η διοίκηση, η επίβλεψη, η εκπαίδευση, οι οποίες
πραγματοποιούνται για την υποστήριξη μέρους ή του συνόλου των
πρωτευουσών δραστηριοτήτων.
Σκοπός των δευτερεύουσων δραστηριοτήτων είναι να αυξάνουν την
αποτελεσματικότητα

και

αποδοτικότητα

των

πρωτευουσών

δραστηριοτήτων και απασχολούν ένα μόνο τμήμα της επιχείρησης. Όπως
και οι πρωτεύουσες δραστηριότητες έτσι και οι δευτερεύουσες είναι
απαραίτητες για την ορθή λειτουργία της επιχείρησης και καταναλώνουν
πόρους και χρόνο και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να διοικούνται με
προσοχή. Επίσης, πρέπει να γίνεται προσεκτικός έλεγχος για το εάν οι
δραστηριότητες είναι απαραίτητες. Τέλος, αν πάρουμε τον λόγο
δευτερεύουσες προς κύριες δραστηριότητες θα βρούμε την γραφειοκρατία
που υπάρχει στην επιχείρηση.

 Το κριτήριο της προστιθέμενης αξίας

Ένα ακόμα κριτήριο κατάταξης δραστηριοτήτων είναι αυτό

της προστιθέμενης

αξίας. Σύμφωνα με αυτό οι δραστηριότητες χωρίζονται με βάση τι αξία προσθέτουν
στον φορέα του κόστους για τον οποίο λειτουργούν. Άρα με βάση το κριτήριο οι
δραστηριότητες χωρίζονται σε αυτές που προσθέτουν και σε αυτές που δεν
προσθέτουν αξία στο προϊόν.
1. Δραστηριότητες που προσθέτουν αξία στο προϊόν (value added activities):
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν εκείνες οι δραστηριότητες με τις οποίες
επιτυγχάνεται ο σκοπός της επιχείρησης και συμβάλλουν στην διαμόρφωση
της τελικής μορφής του προϊόντος για την οποία πληρώνουν οι πελάτες.
Άλλες επιχειρήσεις κατατάσουν τις δραστηριότητες ανάλογα με την
αποδοτικότητά τους.
Για τον ορισμό της δραστηριότητας με προστιθέμενη αξία

δεν

υπάρχει συγκεκριμένη απόδοση, καθώς ποικίλλει απο επιχείρηση σε
επιχείρηση. Μερικοί από τους ορισμούς είναι: μια δραστηριότητα που
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προσθέτει

αξία

στα

μάτια

του

πελάτη,

μια

δραστηριότητα

που

πραγματοποιείται αποδοτικότερα ή μια δραστηριότητα που επικουρεί τον
κύριο στόχο της παραγωγικής διαδικασίας.
Γενικότερα όμως οι δραστηριότητες της κατηγορίας αυτής συντελούν
στην δημιουργία μιας θετικής εικόνας για τα προϊόντα και για την επιχείρηση
στους πελάτες και συμβάλλουν στην αύξηση της ικανοποίησης των πελατών
από τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
Το κριτήριο της προστιθέμενης αξίας χρησιμοποιείται από την
διοίκηση ώστε να σχεδιάσει προγράμματα μείωσης του κόστους. Έπισης η
εύρεση των μη αποτελεσματικών δραστηριότητων οδηγούν στην εύρεση
ευκαιριών βελτίωσης. Έτσι, με τον ίδιο τρόπο αν μειωθούν οι πόροι που
δεσμεύονται

για

την

πραγματοποίηση

των

αναποτελεσματικών

δραστηριοτήτων δηλαδή αυτών που δεν δημιουργούν αξία για τους πελάτες,
θα ελλατωθεί και ο κίνδυνος να μειωθεί η αντιληπτή λειτουργικότητα του
προϊόντος από τον πελάτη.
2. Δραστηριότητες που δεν προσθέτουν αξία στο προϊόν (non value added
activities): Είναι όλες οι άλλες δραστηριότητες που δεν ανήκουν στην
παραπάνω κατηγορία αλλά είναι σε μικρό βαθμό ουσιαστικές ώστε να
επιτευχθούν οι στόχοι της επιχείρησης και να διατηρηθεί η ομαλή λειτουργία
της. Με τις δραστηριότητες αυτές δεν καλύπτονται οι ανάγκες της
επιχείρησης (Bloche, Chen and Lin, 2002) και θα μπορούσαν να μην υπήρχαν
αν είχε γίνει πιο σωστός σχεδιασμός των διαδικασιών (Kaplan and
Cooper,1998) .
Σύμφωνα όμως με τον καθηγητή William M. Baker, ο οποίος θεωρεί
ότι οι λειτουργίες μιας επιχείρησης έχουν σαν μοναδικό στόχο τον πελάτη, οι
πελάτες είναι εκείνοι που λειτουργούν σαν το βασικό κριτήριο ύπρξης ή όχι
των δραστηριοτήτων. Δηλαδή, αν μια δραστηριότητα είναι απαραίτητη και
επιθυμητή από τον πελάτη για την ικανοποίησή του, τότε προσθέτει αξία,
αλλιώς αν δεν την επιθυμεί η δραστηριότητα ανήκει στην δεύτερη κατηγορία.
Η κατάταξη των δραστηριοτήτων σύμφωνα με την θεωρία του καθηγητή W.
Baker έχει μεγάλη σημασία για την σημερινή εποχή λόγω του διεθνούς
ανταγωνισμού. Η συμπίεση των περιθωρίων κέρδους αλλά και η προσπάθεια
των ανταγωνιστών να προσφέρουν προϊόντα μεγαλύτερης αξίας και σε
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χαμηλότερο κόστος, δεν δίνουν το περιθώριο στην επιχείρηση ανάλωσης
πόρων σε δραστηριότητες που δεν προσφέρουν αξία στον πελάτη. Αλλά και
στην περίπτωση που δεν υπάρχει έντονος ανταγωνισμός η θεωρία του
καθηγητή W. Baker έχει μεγάλη βάση. Αυτό συμβαίνει γιατί οι επιχειρήσεις
έχουν κάθε λόγο να μειώσουν τις δραστηριότητες που δεν προσφέρουν αξία
για τους πελάτες και έτσι να μεταφέρουν τους πόρους αυτών των
δραστηριοτήτων σε δραστηριότητες με αξία για τους πελάτες ή να διανείμουν
τους αχρησιμοποίητους πόρους σε εργαζόμενους και μετόχους .
Άρα, από τα παραπάνω συμπαιρένουμε πως μια επιχείρηση
εκτελώντας τις απαραίτητες δραστηριότητες δηλαδή αυτές που παρέχουν αξία
στον πελάτη και με τρόπο αποτελεσματικότερο από τους ανταγωνιστές,
αποκτά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Παρ’όλα αυτά ομώς ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων στις δύο
αυτές κατηγορίες εμπεριέχει ένα πρόβλημα, τις αντιδράσεις του προσωπικού.
Οι εργαζόμενοι είναι φυσικό να ενοχληθούν και να απογοητευτούν από την
στάση της επιχείρησης να μειώσει τις δραστηριότητες που δεν παρέχουν αξία
στον πελάτη που οι ίδιοι εκτελούν. Στην προσπάθεια της επιχείρησης να
ελλατώσει τους πόρους, θα δημιουργήσει μια αρνητική στάση των
εργαζομένων απέναντι στον εαυτό της. Ετσι, θα είναι φρόνιμο τα στελέχη να
μην χρησιμοποιούν αυτόν τον διαχωρισμό, αλλα να προσπαθήσουν να έχουν
σαν στόχο την μείωση του κόστους και την βελτίωση των διαδικασιών (
Kaplan and Cooper, 1998)

 Το κριτήριο της στρατηγικής
Μερικές δραστηριότητες έχουν την ικανότητα να συμβάλλουν στην πραγματοποίηση
του οράματος της επιχείρησης και γι’ αυτό ονομάζονται στρατηγικές δραστηριότητες
(strategic activities). Άρα στατηγικές δραστηριότητες είναι αυτές οι οποίες η ύπαρξη
τους είναι απαραίτητες για την ανταγωνιστική επιτυχία της επιχείρησης.
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 Το κριτήριο της ανάγκης εκτέλεσης δραστηριοτήτων

Το συγκεκριμένο κριτήριο χωρίζει τις δραστηριότητες ανάλογα με την αναγκαιότητα
εκτέλεσης τους μέσα στην επιχείρηση σε δύο κατηγορίες: τις υποχρωτικές
δραστηριότητες και κατά την κρίση δραστηριότητες.
1. Υποχρεωτικές

δραστηριότητες

(mandatory

activities):

είναι

οι

δραστηριότητες οι οποίες πρέπει να πραγματοποιηθούν οπωσδίποτε μέσα σε
μια επιχείρηση. Είναι οι ελάχιστες δραστηριότητες που εκτελούνται στην
επιχείρηση προκειμένου να εξασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων της και η
βιωσιμότητά της.
2. Κατά

κρίση

δραστηριότητες

(discretionary

activities):

είναι

οι

δραστηριότητες οι οποίες είναι προαιρετικές και η πραγματοποίηση τους ή όχι
βασίζεται στην κρίση της διοίκησης. Στην πραγματικότητα αποτελούν
δραστηριότητες πέρα από τις ελάχιστες που εκτελούνται στην επιχείρηση
προκειμένου να εξασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων της και η βιωσιμότητά
της.

 Το κριτήριο της επανάλυψης
Καθημερινά πραγματοποιούνται στην επιχείρηση εκατοντάδες δραστηριότητες άλλες
σε συνεχη βάση και άλλες όχι. Το κριτήριο αυτό ορίζει τις δύο κατηγορίες τις
επαναλαμβανόμενες και τις μη επαναλαμβανόμενες.
1. Επαναλαμβανόμενες

δραστηριότητες

(repetitive activities): είναι

οι

δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σε συνεχή βάση από την φύση τους.
2. Μη επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες (non-repetitive activities): κύριο
χαρακτηριστικό των δραστηριοτήτων αυτών είναι ότι πραγματοποιούνται μια
φορά και έχουν συγκεκριμένα σημεία αρχής και τέλους. Οι δραστηριότητες
αυτές δεσμεύουν πόρους στιγμιαία και δεν πρέπει να αποτελέσουν μέρος των
κύριων εργασιών της επιχείρησης.
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 Το κριτήριο του επιπέδου αναφοράς
Το κριτήριο του επιπέδου αναφοράς αναφέρεται στην κατηγοριοποίηση των
μεμονομένων δραστηριοτήτων ανάλογα με το επίπεδο που σχετίζονται και δρουν.
Την αναγκαιότητα αυτής της ταξινόμησης κατάλαβε πρώτος ο καθηγητής Robin
Cooper . Η ταξινόμηση αυτή αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τις επιχειρήσεις και
χωρίζει τις δραστηριότητες σε πέντε επιπέδα:
1. Στο επίπεδο της παραγώμενης μονάδας (unit level)
2. Στο επίπεδο παρτίδας προϊόντος (batch level)
3. Στο επίπεδο υποστήριξης του προϊόντος (product level)
4. Στο επίπεδο του πελάτη (customer level)
5. Στο επίπεδο υποστήριξης του οργανισμού (organization level)
Το κριτήριο αυτό αναπτύσει τις δραστηριότητες και τις ξεχωρίζει σε επιμέρους
ενότητες μέσα από ένα ιεραρχικό μοντέλο. Ο διαχωρισμός αυτός όπως αποδεικνύεται
στη συνέχεια είναι ο πιο χρήσιμος για το σύστημα της κοστολόγησης ανά
δραστηριότητα. Στη συνέχεια γίνεται μια εκτενέστερη περιγραφή των πέντε αυτών
επιπέδων.

1.

Δραστηριότητες σε επίπεδο μονάδας

Οι δραστηριότητες αυτές αφορούν πόρους που καταναλώνονται κάθε φορά που
παράγεται μια μονάδα προϊόντος ή υπηρεσίας. Το κόστος των δραστηριοτήτων σε
επίπεδο μονάδας προϊόντος είναι ανάλογο με τον αριθμό των παραγόμενων μονάδων.
Μερικές χαρακτηριστικές δραστηριότητες αυτού του επιπέδου είναι η τροφοδοσία
των μηχανών με ηλεκτρικο ρεύμα, η διαχείρηση των πρώτων υλών, η άμεση εργασία,
κ.α. Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες αναλώνουν τους πόρους τους αναλογικά με
τον παραγόμενο αριθμό μονάδων.
Τα παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης βασίζονται σε μοναδιαίους παράγοντες
δημιουργίας κόστους
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2.

Δραστηριότητες σε επίπεδο παρτίδας

Αυτού του είδους οι δραστηριότητες εκτελούνται για κάθε παρτίδα προϊόντων,
ανεξάρτητα από τον αριθμό των προϊόντων που περιέχει η κάθε παρτίδα.
Δραστηριότητες όπως το κόστος εκκίνησης μιας παραγωγής, η διανομή ενός
προϊόντος σε ένα πελάτη είναι δραστηριότητες σε επίπεδο παρτίδας. Κύριο
χαρακτηριστικό αυτών των δραστηριοτήτων είναι ότι εκτελούνται μόνο μια φορά για
κάθε παρτίδα. Επίσης στο επίπεδο αυτό το κόστος εξαρτάται από τον αριθμό των
παρτίδων

οι οποίες επεξεργάζονται και όχι από τον αριθμό των παραγώμενων

μονάδων ή των μονάδων που πωλούνται. Πιο αναλυτικά το κόστος για την εκκίνηση
μιας μηχανής για την επεξεργασία προϊόντων είναι το ίδιο ανεξάρτητα από το πόσα
προϊόντα θα παραχθούν.

3.

Δραστηριότητες σε επίπεδο προϊόντος

Οι δραστηριότητες σε επίπεδο προϊόντος πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένα
προϊόντα ανεξάρτητα από τον αριθμό παρτίδων που παράγονται ή τον αριθμό
προϊόντων που κατασκευάζονται ή πωλούνται. Οι δραστηριότητες σε επίπεδο
προϊόντος ονομάζονται αλλιώς δραστηριότητες υποστήριξης προϊόντος γιατί
πραγματοποιούνται για να υποστηρίξουν την παραγωγή ενός συγκεκριμένου
προϊόντος. Για παράδειγμα ο σχεδιασμός ενός προϊόντος ή η διαφήμηση είναι
δραστηριότητες αυτού του επιπέδου, καθώς για κάθε διαφορετικό είδος
πραγματοποιείται και άλλος σχεδιασμός ή ακολουθείται άλλη στρατηγική πολιτική.
Στο σημείο αυτό να επισημάνουμε πως τα παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης
αδυνατούν να ανιχνεύουν τους πόρους υποστήριξης των προϊόντων γιατί βασίζονται
στους μοναδιαίους παράγοντες δημιουργίας κόστους.

4.

Δραστηριότητες σε επίπεδο πελάτη

Οι δραστηριότητες αυτές έχουν σχέση με συγκεκριμένους πελάτες, δηλαδή οι
ενέργειες αυτές γίνονται για την εξυπηρέτηση αυτών των πελατών. Τέτοιου είδους
ενέργειες είναι η τηλεφωνική επικοινωνία, οι ταχυδρομικές αποστολές, οι επισκέψεις
πωλητών και η τεχνική υποστήριξη που δεν είναι άμεση για το προϊόν. Ο εντοπισμός
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αυτών των δραστηριοτήτων άρα και των καταναλώμενων πόρων που είναι
ανεξάρτητοι από τις παραγώμενες μονάδες ή πωλούμενων προϊόντων, γίνεται σχετικά
εύκολα καθώς οι πελάτες για τους οποίους πραγματοποιούνται γίνονται εύκολα
αντιληπτοί. Στις δραστηριότητες σε επίπεδο πελάτη όπως και στις δραστηριότητες σε
επίπεδο προϊόντος το κόστος υποστήριξης πελατών δεν ανιχνεύεται με τα
παραδοσιακά συστήματα.

5.

Δραστηριότητες υποστήριξης εγκαταστάσεων

Οι δραστηριότητες υποστήριξης εγκαταστάσεων είναι αυτές που γίνονται

στην

επιχείρηση ανεξάρτητα από ποια προϊόντα παράγονται, πόση είναι η ποσότητα των
παραγόμενων μονάδων, ποιοί πελάτες εξυπηρετούνται. Έιναι δηλαδή αυτές που
ορίζουν την επιχείρηση ικανή να παράγει τα προϊόντα της. Παραδείγματα τέτοιων
δραστηριοτήτων είναι η θέρμανση του εργοστασίου, ο καθαρισμός των χώρων, η
επιμέλεια των υποχρεώσεων της επιχείρησης κ.α. Το κόστος υποστήριξης των
δραστηριοτήτων είναι αυτό το κόστος των δραστηριοτήτων που δεν μπορεί να
καταλογιστεί σε συγκεκριμένα προϊόντα αλλά πραγματοποιείται για το σύνολο της
λειτουργίας της επιχείρησης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

3.1 Ορισμός Της Κοστολόγησης Δραστηριοτήτων

Η κοστολόγηση δραστηριοτήτων είναι ένα σύστημα κοστολόγησης που καταλογίζει
τα είδη κόστους στα αντικείμενα κόστους με βάση την ανάλωση των παραγόμενων
πόρων που προκαλλούν οι δραστηριότητες της επιχείρησης.
Είναι η μέθοδος κοστολόγησης στην οποία οι δραστηριότητες μιας εταιρείας
είναι οι κύριοι φορείς κόστους. Έτσι προσδιορίζει το κόστος των δραστηριοτήτων και
μετά αποτυπώνει τις δραστηριότητες σε ένα προϊόν ή πελάτη που προκάλεσε την
δραστηριότητα. Άρα, το κόστος του προϊόντος περιλαμβάνει όλα τα κόστη των
δραστηριοτήτων με το έμμεσο κόστος να αποτυπώνεται σε συγκεκριμένο προϊόν και
όχι αυθαίρετα σε όλα τα προϊόντα.
Στόχος της κοστολογήσης δραστηριοτήτων είναι με βάση την κατάλληλη
χρησιμοποιήση των στοιχείων της οικονομικής μονάδας που κοστολογεί, η καλύτερη
οργάνωση, σχεδιασμός και προγραμματισμός καθώς και ο απολογιστικός έλεγχος
όλων των δραστηριοτήτων αυτής της μονάδας.

3.2 Βασικές Αρχές Της Κοστολόγησης Δραστηριοτήτων

Κάθε σύστημα κατά το σχεδιασμό του βασίζεται σε κάποιες αρχές και ακολουθεί μια
μεθοδολογία. Η μεθοδολογία του ΚΒΔ θεωρείται πως είναι περίπλοκη καθώς
επιμερίζει το κόστος συνεχώς αλλά και με περίπλοκο τρόπο. Οι βασικές αρχές όμως
που το διέπουν είναι απλές και κατανοητές.
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1η Αρχή: Κάθε δραστηριότητα καταναλώνει επιχειρησιακούς πόρους.
Όλες οι δραστηριότητες είτε είναι χρήσιμες είτε όχι καταναλώνουν πόρους και
υπάρχει θετική συσχέτιση με την επανάλυψη της δραστηριότητας.
2η Αρχή: Κάθε δραστηριότητα πραγματοποιείται για κάποιον σκοπό.
Η συγκεκριμένη αρχή υποστηρίζει ότι οι δραστηριότητες σε μια επιχείρηση
πραγματοποιούνται για την επίτευξη ενός σκοπού ή στόχου. Σε επιχειρήσεις άρτια
οργανωμένες κάθε μια από τις δραστηριότητες σχετίζεται άμεσα με το αντικείμενο
κόστους τα οποία είναι τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και οι πελάτες. Όμως δεν είναι
λίγες οι φορές να παρατηρείται μια δραστηριότητα αντί να σχετίζεται άμεσα με
αντικείμενα κόστους, να σχετίζεται με ένα κέντρο κόστους, δηλαδή, με ένα τμήμα της
εταιρείας.
3η Αρχή: Διαφορετικοί πελάτες, προϊόντα και κανάλια διανομής απαιτούν
διαφορετικής έντασης εργασίας.
Όπως ήδη αναφέρθηκε στις παραδοσιακές μεθόδους κοστολόγησης τα βιομηχανικά
έξοδα επιμερίζονται με τη χρήση των κριτηρίων κατανομής όπως είναι ο όγκος και η
αξία των πωλήσεων, οι ώρες άμεσης εργασίας και οι ώρες λειτουργίας των μηχανών.
Με τον τρόπο αυτό όμως η αιτία που προκάλεσε το κόστος δεν λαμβάνεται υπόψη. Η
κοστολόγηση βάση δραστηριοτήτων λαμβάνει υπόψη την αιτία που προκλήθηκε το
κόστος και επιμερίζει τα βιομηχανικά έξοδα στα αντικείμενα κόστους με βάση ό,τι
πραγματικά καταναλώθηκε για το κάθε αντικείμενο.

3.3 Ορισμοί

Πριν παρουσιαστούν αναλυτικά τα στάδια σχεδιασμού της κοστολόγησης βάση
δραστηριοτήτων, είναι απαραίτητη η δημιουργία μιας αναφοράς της βασικής
ορολογίας που θα χρησιμοποιθεί στη συνέχεια.
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 Πόροι (resources)

Πόρος είναι εκέινο το οικονομικό στοιχίο, που είναι απαραίτητο να υπάρχει και να
αναλωθεί για την λειτουργία και ολοκλήρωση μιας δραστηριότητας. Για παράδειγμα,
πόρος θεωρούνται οι μισθοί καθώς υπάρχουν και αναλώνονται ώστε να
πραγματοποιηθεί η δραστηριότητα της παραγγελιοληψίας. Γενικότερα η κατανάλωση
πόρων είναι αυτόν που οδηγεί στο κόστος καθώς είναι συντελεστές κοστούς.
Στην κοστολόγηση δραστηριοτήτων, πόροι χαρακτηρίζονται όλα τα διαθέσιμα
μέσα της οικονομικής μονάδας που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των
δραστηριοτήτων. Παράδειγμα ως πόροι χαρακτηρίζονται το χρήμα, οι πρώτες ύλες,
τα μηχανήματα, τα κτήρια, οι εργαζόμενοι, η ενέργεια, τα εργαλεία και τα
ανταλλακτικά των μηχανημάτων. Βέβαια οι πόροι με την εξέλιξη της εργασίας
μετατρέπονται:


Είτε σε άλλον πόρο, όπως η αγορά πρώτης ύλης εξοφλείται με χρήμα, το
χρημα μετατρέπεται σε πρώτη ύλη.



Είτε σε φορέα κόστους όπως η ενέργεια που δαπανείται για την παραγωγή
προϊόντων.

 Κατανομείς πόρων ( resource drivers)
Με την έννοια κατανομείς πόρων εννοούνται οι συνδετικοί κρίκοι μεταξύ των
πόρων και των δραστηριοτήτων. Αυτοί οι κατανομείς επιμερίζουν το κόστος των
πόρων και έπειτα το κατανέμουν στις δραστηριότητες που το απορροφούν, που είναι
ανάλογος του έργου που εκτελείται.

 Κέντρα δραστηριοτήτων (activity centers)

Τα κέντρα δραστηριοτήτων αποτελούνται από επιμέρους ομάδες οι οποίες
συγκεντρώνονται όταν υπάρχει μεγάλος αριθμός δραστηριοτήτων. Συνεπώς, τα
κέντρα δραστηριοτήτων αποτελούνται από ομάδες με παραπλήσιες δραστηριότητες.
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 Κοστολογικό αντικείμενο- Κοστολογικοί φορείς (cost object)

Είναι κάθε στοιχίο που επιχείρηση θέλει να μετρήσει το κόστος. Στα κοστολογικά
αντικείμενα ανήκουν τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και τα διάφορα έργα που
αναλαμβάνει η επιχείρηση.

 Στοιχείο κόστους (cost element)

Αποτελεί το χρηματικό ποσό που η εκταμίευσή του οφείλεται στους πόρους που
αναλώνονται από τις δραστηριότητες.

 Δεξαμενή κόστους (cost pool)

Συκγεντρώνονται τα στοιχεία κόστους που έχουν παραπλήσια συμπεριφορά.

 Οδηγός Κόστους (cost driver)

Στην κοστολόγηση με βάση την δραστηριότητα η χρήση των οδηγών κόστους γίνεται
με σκοπό να καταλογιστεί το κόστος στις δραστηριότητες και έπειτα στους
κοστολογικούς φορεις. Η σωστή επιλογή του κατάλληλου οδηγού κόστους παίζει
μεγάλο ρόλο, καθώς καθορίζει την συμπεριφορά του κόστους. Για να απαντήσουμε
στο ερώτημα πόσα δαπανούνται για κάθε δραστηριότητα πρέπει να κατανεμηθούν οι
δαπάνες στην δραστηριότητα. Για την κατανομή αυτή οι οδηγοί κόστους της κάθε
δραστηριότητας κρίνονται επιτακτικοί.
Πιο συγκεκριμένα για τα έμμεσα κόστη όπως τα γενικά έξοδα είναι
απαραίτητο

ο

έγκυρος

προσδιορισμός

των

οδηγών

κόστους,

ώστε

να

πραγματοποιηθεί ακριβέστερα και πιο αποτελεσματικά η κατανομή τους στους
φορείς κόστους.
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Μέχρι τώρα ήταν ευρέως διαδεδομένο στα παραδοσιακά συστήματα
κοστολόγησης να χρησιμοποιούνται ως κριτήρια κατανομής του έμμεσου κόστους
στους φορείς κόστους ποσοτικά μεγέθη. Παρακάτω παρατίθεται ένα παράδειγμα
ποσοτικού μεγέθους. Μέχρι τώρα για την παραγωγή των προϊόντων το κόστος, για
την ενέργεια που δαπανήθηκε, κατανέμονταν με βάση την ποσότητα των
παραγόμενων προϊόντων. Όμως στην σύγχρονη κοστολόγηση ανά δραστηριότητα τα
κριτήρια κατανομής του έμμεσου κόστους στους φορείς κόστους διαφέρουν. Έδω οι
οδηγοί κόστους στηρίζονται στην αιτιώδη σχέση που υπάρχει μεταξύ των
δραστηριοτήτων και των κοστολογικών φορέων. Ένα σχετικό παράδειγμα είναι η
επιθεώρηση των εισερχόμενων υλικών. Για την δραστηριότητα χρησιμοποιείται σαν
οδηγός κόστους ο αριθμός των τιμολογίων σε συνδιασμό με τον αριθμό των
τιμολογούμενων ειδών. Ας υποθέσουμε ότι ένας υπάλληλος επιθεωρεί 20 τιμολόγια
σε 100 λεπτά. Άρα, συμπαιρένουμε πως για την επιθεώρηση ενός τιμολογίου
στοιχίζει στην επιχείρηση 10 λεπτά εργασίας.

3.4

Σχεδιασμός

Του

Συστήματος

Κοστολόγησης

Ανά

Δραστηριότητα

Ο σχεδιασμός των συστημάτων κοστολόγησης έχει σαν απότερο σκοπό να
χρησιμοποιηθούν στην υποστήριξη των ήδη υπάρχοντων συστημάτων κοστολόγησης
και όχι να τα αντικαταστήσουν. Τα συστήματα κοστολόγησης ανά δραστηριότητα
χρησιμοποιούνται καθαρά για εσωτερική πληροφόρηση, ενώ τα υπόλοιπα συστήματα
κοστολόγησης χρησιμοποιούνται για την πληροφόρηση τρίτων με την ετοιμασία
εξωτερικών οικονομικών καταστάσεων. Άρα τα στάδια σχεδιασμού του συστήματος
κοστολόγησης ανά δραστηριότητα απαιτούν μεγάλη προσοχή.
Παρακάτω παρατίθεται το διάγραμμα (Διάγραμμα 1) με την γενική δομή του
μοντέλου κοστολόγησης με βάση τις επιχειρησιακές δραστηριότητες.
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Αντικείμενα κόστους

Δραστηριότητες

Ανάλωση πόρων

Δημιουργία κόστους
Διάγραμμα 1. Το μοντέλο κοστολόγησης ανά Δραστηριότητα (Garrison/ Noreen,
2006)

Στο παραπάνω διάγραμμα αναλύεται η ιδέα του συστήματος κοστολόγησης
με βάση τη δραστηριότητα. Σύμφωνα με αυτήν τα αντικείμενα κόστους όπως
προϊόντα,

υπηρεσίες

δημιουργούν

τις

δραστηριότητες.

Στη

συνέχεια

οι

δραστηριότητες για την εκτέλεσή τους καταναλώνουν πόρους και η κατανάλωση
αυτών οδηγεί στη δημιουργία κόστους. Ένα παράδειγμα που περιγράφει αυτή τη
σχέση είναι μια παραγγελία που δημιουργεί τη δραστηριότητα σύνταξης μιας εντολής
παραγωγής. Στην εντολή παραγωγής χρησιμοποιούνται οι κατάλληλες φόρμες
(πόρος) αλλά καταναλώνεται και χρόνος για την συμπλήρωσή τους. Όσο πιο πολλά
έντυπα χρησιμοποιούνται για την συμπλήρωση των εντολών παραγωγής και όσο
περισσότερος χρόνος χρειάζεται, τόσο πιο μεγάλο είναι το κόστος. Το σύστημα της
κοστολόγησης με βάση τις δραστηριότητες στοχεύει στο να ανιχνεύσει και να
καταγράψει τις σχέσεις των παραγόντων και πώς τα προϊόντα και οι πελάτες
επιρεάζουν το κόστος. Κυρίως όμως, η εφαρμογή αυτού του συστήματος έχει σαν
πρωταρχική ανάγκη να κατανείμει ακριβέστερα το έμμεσο κόστος δηλαδή, τα
βιομηχανικά έξοδα.
Η γενική δομή του συστήματος κοστολόγησης ανά δραστηριότητα αναλύεται
με περισσότερες λεπτομέρειες στο παρακάτω σχήμα. Η αναλυτική αυτή απεικόνιση
είναι μια μικρογραφία του πώς εφαρμόζεται το σύστημα της κοστολόγησης ανά
δραστηριότητα στην πράξη.

34

Γενικά Έξοδα

Πόροι

Ανάλωση
πόρου 1

Ανάλωση
πόρου 2

Ανάλωση
πόρου 3

Οδηγοί
πόρων

Οδηγός
1

Οδηγός
2

Οδηγός
3

Δραστηριότητες

Δεξαμενή
κόστους 1

Δεξαμενή
κόστους 2

Δεξαμενή
κόστους 3

Οδηγός
2

Οδηγός
3

Οδηγοί
δραστηρ.

Οδηγός
1

Αντικείμεν
ο κόστους

Άμεσο
κόστος

Έμμεσο κόστος
Άμεσο κόστος

Άμεσα
Υλικά

Άμεση
έργασία

Λοιπό άμεσο
κόστος

Διάγραμμα 2. Το σύστημα κοστολόγησης ανά δραστηριότητα στην πράξη
(Horngrer, 2002)
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Στο διάγραμμα αυτό το κόστος αρχικά διαχωρίζεται σε άμεσο και έμμεσο για
κάθε αντικείμενο κόστους. Έπειτα,

αφού εντοπιστεί όσο το δυνατόν γίνεται το

μεγαλύτερο μέρος του κόστους στο προίόν, συνεχίζουμε με τον καταμερισμό του
έμμεσου κόστους. Ο υπολογισμός του συνολικού έμμεσου κόστους πραγματοποιείται
με την μέτρηση της ανάλωσης πόρων χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους οδηγούς
κόστους.
Αφού υπολογιστεί το έμμεσο κόστος, συγκεντρώνεται στις δεξαμενές/ κέντρα
κόστους με την βοήθεια των οδηγών κόστους. Το κόστος που υπάρχει στις δεξαμενές
κόστους είναι ομοιογενές και μπορεί εύκολα να κατανεμηθεί στα αντικείμενα
κόστους όπου αντιστοιχεί αφού χρησιμοποιηθούν οι οδηγοί δραστηριοτήτων. Με
πληροφορίες που αντλούμε από τα πληροφοριακά συστήματα της επιχείρησης όπως
για τον συνολικό όγκο της κάθε δραστηριότητας σε μετρήσιμο μέγεθος σύμφωνα με
την μονάδα μέτρησης του οδηγού δραστηριότητας, υπολογίζεται το ανά μονάδα
κόστος του κάθε οδηγού κόστους για κάθε δραστηριότητα. Έτσι, με την
χρήσιμοποιήση του όγκου από κάθε δραστηριότητα για τα αντικείμενα κόστους,
υπολογίζουμε το έμμεσο κόστος που καταμερίζεται σε κάθε αντικείμενο κόστους.
Το παραπάνω διάγραμμα (διάγραμμα 3.2) μπορεί να απεικονισθεί και με άλλο
τρόπο σύμφωνα με τον Hansen, επικεντρώνεται στον υπολογισμό του έμμεσου
κόστους.

Έδω

χρησιμοποιούνται

ομοιογενείς

δεξαμενές

κόστους

όπου

συγκεντρώνεται το κόστος πολλών δραστηριοτήτων (Hansen et al, 2000).
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Πόροι

Ανάλωση
πόρου 1

Ανάλωση
πόρου 2

Ανάλωση
πόρου 3

Ανάλωση
πόρου 4

Οδηγοί
πόρων

Οδηγός
1

Οδηγός
2

Οδηγός
3

Οδηγός
4

Δραστηριό
τητες

Οδηγοί
δραστηρ.

Αντικείμεν
ο κόστους

Αντικείμενο
κόστους 1

Δεξαμενή
κόστους 1

Δεξαμενή
κόστους 2

Οδηγός
1

Οδηγός
2

Αντικείμενο
κόστους 2

Αντικείμενο
κόστους 3

Αντικείμενο
κόστους 4

Αντικείμενο
κόστους 5

Διάγραμμα 3. Το σύστημα κοστολόγησης ανά δραστηριότητα σε ομοιογενείς
δεξαμενές κόστους (Hansen et al, 2000)

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι πρόκειται ουσιαστικά για μια
μεθοδολογία δύο φάσεων (two stage location). Η πρώτη φάση (Resource Allocation)
αναφέρεται στο πώς επιμερίζεται το έμμεσο κόστος (overheads resource) στις
σχετιζόμενες δραστηριότητες (activities) με βάση τα ποσοστά απασχόλησης –
συμμετοχής (resource drivers). Ακολουθεί η δεύτερη φάση (Cost Allocation) όπου τα
κόστη κάθε δραστηριότητας, εφόσον έχουν συγκεντρώθει, επιμερίζονται στα
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αντικείμενα κόστους (cost objects) προίόντα, πελάτες κλπ με βάση τους οδηγούς
κόστους (Αctivity Cost Drivers). Παρακάτω παρουσιάζεται σχηματικά, η ανωτέρω
προσέγγιση:

Πόροι

Δραστηριότητες

Αντικείμενο
κόστους
Διάγραμμα 4. Η κοστολόγηση ανά δραστηριότητα σε δύο φάσεις

Στο σημείο αυτό μια σύγκριση του συστήματος της κοστολόγησης ανά
δραστηριότητα με τα συστήματα παραδοσιακής κοστολόγησης επιτυγχάνεται εάν
συγκρίνουμε το προηγούμενο σχήμα με το επόμενο σχήμα όπου απεικονίζεται η
μεθοδολογία της παραδοσιακής κοστολόγησης ( Horngren et all, 2002)
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Δεξαμενή έμμεσου κόστους

Βάση καταλογισμού

Έμμεσο κόστος

Άμεσο κόστος

Άμεσα υλικά

Άμεση εργασία

Διάφορα άλλα
στοιχία άμεσου
κόστους

Διάγραμμα 5. Σύστημα παραδοσιακής κοστολόγησης ( Horngren et al,
2002)

Ένας άλλος τρόπος διαχωρισμού των δραστηριοτήτων που χρησιμοποιείται σε
ένα σύστημα κοστολόγησης ανά δραστηριότητα είναι αυτές που σχετίζονται με τα
προϊόντα και αυτές που σχετίζονται με τους πελάτες. Αυτός ο τρόπος ονομάζεται
σύστημα κοστολόγησης ανά δραστηριότητα δεύτερης γενιάς. Ο λόγος που έγινε
αυτός ο διαχωρισμός, ωφείλεται στην άλλαγη του τρόπου που λειτουργούν οι
επιχειρήσεις. Πλέον, οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν πελατοκεντρικό χαρακτήρα,
στρέφονται δηλαδή στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη. Επομένως ο
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διαχωρισμός ήταν επιτακτική ανάγκη αφού μεγάλο μέρος του κόστους αφορά τους
πελάτες, όπως διανομή, εξυπηρέτηση και όχι το προϊόν, άρα θα πρέπει να
επιβαρυνθούν οι ίδιοι οι πελάτες. Στη συνέχεια, αφού γίνει ο παραπάνω διαχωρισμός,
γίνεται και ένας επιμέρους διαχωρισμός στους πελάτες ανάλογα με το κόστος που
απορροφούν. Για παράδειγμα ένας πελάτης που ζητάει η διανομή να γίνεται στην
κεντρική του αποθήκη και έπειτα να τα διανήμει ο ίδιος, απορροφά λιγότερο κόστος
από έναν ο οποίος ζητάει η διανομή να γίνεται σε κάθε κατάστημα του.
Χαρακτηριστικό στοιχίο των συστημάτων κοστολόγησης ανά δραστηριότητα
είναι η άμεση συσχέτιση με τα διάφορα επίπεδα προϊόντων και πελατών και τις
δενδρικές δομές αυτών. Πιο αναλυτικά το κόστος μιας δραστηριότητας που
σχετίζεται με πελάτες όπως η επεξεργασία παραγγελιών από πελάτες, μπορεί να
επιμεριστεί ανάλογα με τα επίπεδα όπως είναι το επίπεδο του σημείου πώλησης.
Άλλη δραστηριότητα μπορεί να επιμεριστεί και σε ανώτερο επίπεδο όπως η νομική
μορφή των πελατών (ΑΦΜ).

Στη συνέχεια το κόστος που αντιστοιχεί σε κάθε

πελάτη (μέσω του επιμερισμού του κόστους της τελευταίας δραστηριότητας)
επιμερίζεται ανεξάρτητα στα σημεία πώλησης (καταστήματα). Στο τελικό κόστος
όμως κάθε σημείου πώλησης προστίθεται και οποιοδήποτε άλλο κόστος σχετίζεται με
το συγκεκριμένο σημείο πώλησης. Όλα τα παραπάνω ισχύουν και για τα προϊοόντα
όπου κάποια δραστηριότητα μπορεί να επιμερίζει το κόστος του σε επίπεδο ομάδας
κωδικών, ενω κάποιο άλλο σε επίπεδο κωδικών.
Συμπεραίνουμε πως, κάθε δραστηριότητα χαρακτίρίζεται με βάση αν αφορά
προϊόντα ή πελάτες, αλλά και με το επίπεδο και τρόπο επιμερισμού με την βοήθεια
των οδηγών κόστους. Επίσης, πολύ συχνό φαινόμενο είναι ο επιμερισμός του
κόστους μιας δραστηριότητας σε ένα μέρος των αντικειμένων κόστους και όχι στο
σύνολό τους στο αντίστοιχο έπιπεδο καθώς η δραστηριότητα πραγματοποιείται σε
συγκεκριμένα αντικείμενα κόστους. Παράδειγμα αποτελεί η διανομή των ίδιων
προϊόντων σε πελάτες ( αντικείμενο κόστους) στην επαρχία, όπου το κόστος
επιμερίζεται μόνο στους συγκεκριμένους πελάτες.
Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός συστήματος κοστολόγησης ανά
δραστηριότητα απαιτούν να γίνουν πρώτα κάποια βήματα. Τα βήματα αυτά αν και
είναι συγκεκριμένα, τροποποιούνται στις βιβλιογραφίες ανάλογα με τον συγγραφέα.
Παρακάτω παρουσιάζονται από μερικούς συγγραφείς τα βήματα σχεδιασμου και
υλοποίησης του συστήματος κοστολόγησης ανά δραστηριότητα.
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Garrison/Noreen, 2006:
1) Αναγνώριση των δραστηριοτήτων και των δεξαμενών δραστηριοτήτων.
2) Άμεσος καταλογισμός του έμμεσου κόστους στις δραστηριότητες και τα
αντικείμενα κόστους όπου είναι δυνατό.
3) Καταλογισμός κόστους στις δεξαμενές δραστηριοτήτων.
4) Υπολογισμός του κόσοτυς των δραστηριοτήτων.
5) Καταλογισμός του κόστους των δραστηριοτήτων στα αντικείμενα κόστους.
6) Ετοιμασία εκθέσεων.

Horngren, 2002:
1) Αναγνώριση των αντικειμένων κόστους.
2) Αναγνώριση του άμεσου κόστους των προϊόντων.
3) Επιλογή των βάσεων καταλογισμού για το έμμεσο κόστος.
4) Συσχέτιση του έμμεσου κόστους με τις κατάλληλες βάσεις καταλογισμού.
5) Υπολογισμός του ποσοστού της βάσης καταλογισμού που θα χρησιμοποιηθεί
για τον καταλογισμό του έμμεσου κόστους.
6) Υπολογισμός του έμμεσου κόστους που καταλογίζεται στα προίόντα.
7) Υπολογισμός του συνολικού κόστους ( έμμεσο και άμεσο).

Καζαντζής, 2004:
1) Αναγνώριση και επιλογή των δραστηριοτήτων.
2) Καταλογισμός του έμμεσου κόστους στις δραστηριότητες.
3) Καταλογισμός του κόστους των δραστηριοτήτων στους φορείς κόστους.
4) Υπολογισμός των περιθωρίων κέρδους για τα προϊόντα και τους πελάτες με
βάση το σύστημα κοστολόγησης ανά δραστηριότητα.
Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε κάποια βήματα είναι συγκεκριμένα και είναι
αυτά τα οποία κυρίως ακολουθούνται. Τα βήματα είναι τα εξής:
1) Αναγνώριση και επιλογή δραστηριοτήτων και δεξαμενών/κέντρων κόστους
δραστηριοτήτων.
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2) Καταλογισμός κόστους στις δεξαμενές δραστηριοτήτων ( καταλογισμός
πρώτου σταδίου).
3) Υπολογισμός κόστους δραστηριοτήτων.
4) Καταλογισμός του κόστους των δραστηριοτήτων στα αντικείμενα κόστους
(καταλογισμός δεύτερου σταδίου).
Στη συνέχεια τα στάδια αυτά παρουσιάζονται λεπτομερώς.

1. Αναγνώριση και επιλογή των δραστηριοτήτων και δεξαμενών/ κέντρων
κόστους δραστηριοτήτων

Όπως αναφέρεται στην βιβλιογραφία, με τον όρο δραστηριότητα εννοείται μια πράξη,
ένα καθήκον ή ένα κομμάτι έργου με συγκεκριμένο σκοπό για την επιχείρηση.
Καθημερινά σε μια επιχείρηση πραγματοποιούνται εκατοντάδες δραστηριότητες οι
οποίες συνδιάζονται μεταξύ τους, με σκοπό να προκύψει το επιθυμητό αποτέλεσμα
που είναι η παραγωγή του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Δύο είδη δραστηριοτήτων
είναι δυνατό να συμβαίνουν: οι παράλληλες, που πραγματοποιούνται συγχρόνως και
αυτές που βρίσκονται σε ακολουθία, δηλαδή, η εκροή της μίας είναι εισροή για την
επόμενη. Ο εντοπισμός των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται σε μια
επιχείρηση, αποτελεί το πιο βασικό κομμάτι στην υλοποιήση του συστήματος
κοστολόγησης ανά δραστηριότητα, καθώς μπαίνουν τα θεμέλια για την οργάνωσή
του. Το κομμάτι αυτό είναι δύσκολο και χρονοβόρο και συνιστά μια διαδικασία με
μεγάλη προσοχή.
Η εύρεση των δραστηριοτήτων πραγματοποιείται είτε από διάφορα
διαγράμματα ροής όπως τα διαγράμματα Gantt, είτε από τους εργαζομένους
τμημάτων με συνεντεύξεις όπου τους ζητείται να αναφερθούν στις σημαντικότερες
δραστηριότητές τους. Αυτή η διαδικασία δεν επιφέρει μόνο έμμεσο κόστος, αλλά και
ένα μεγάλο κατάλογο δραστηριοτήτων. Γίνεται αντιληπτό όμως, πως ένας κατάλογος
με πολλές δραστηριότητες δημιουργεί μια δυσχέρεια στον σχεδιασμό και στην
υλοποίηση του συστήματος καθώς αυξάνει το κόστος. Βέβαια όμως ο υπολογισμός
του κόστους των δραστηριοτήτων προσδιορίζεται με περισσότερη ακρίβεια όταν ο
αριθμός των δραστηριοτήτων που καταγράφονται είναι μεγαλύτερος. Έτσι μετά την
καταγραφή των δραστηριοτήτων, οι ομοειδής δραστηριότητες συνδιάζονται και
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συγκεντρώνονται

σε

μια

μικρότερη

λίστα

αποτελώντας

τις

δεξαμενές

δραστηριοτήτων. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η διαχείριση και η
μετακίνηση πρώτων υλών όπου εμπλέκονται πολλές δραστηριότητες. Μερικές από
αυτές είναι η παραλαβή, η αποθήκευση ως την ταξινόμηση στα ράφια. Αυτές οι
δραστηριότητες γενικεύονται στην δραστηριότητα διαχείριση υλικών.
Γενικότερα για την εύρεση και ομαδοποιήση των δραστηριότητων που εκτελούνται
σε μια επιχείρηση απαντάμε στα παρακάτω ερωτήματα:
1. Ποιές εργασίες ή δραστηριότητες εκτελούνται;
2. Πόσος χρόνος αναλώνεται για αυτές τις δραστηριότητες;
3. Ποιοί

είναι

οι

απαραίτητοι

πόροι

για

την

εκτέλεση

αυτών

των

δραστηριοτήτων;
4. Ποιά αξία έχει η κάθε δραστηριότητα για την επιχείρηση;
Σύμφωνα με τον κ. Καζαντζή στην αναγνώριση των δραστηριοτήτων θα πρέπει να
δοθεί προσοχή στον αριθμό τους. Μεγαλύτερος αριθμός δραστηριοτήτων οδηγεί σε
μεγαλύτερη ακρίβεια του κόστους. Όμως ένα τέτοιο σύνθετο σύστημα

που

περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό δραστηριοτήτων,θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο στη
χρήση και στη συντήρηση πολύπλοκο, αλλά και δαπανηρό, οπότε και ασύμφορο. Θα
πρέπει δηλαδή να γίνει μια αξιoλόγηση κόστους- ωφέλειας για την επιχείρηση ώστε
να βρεθεί η χρυσή τομή στην οποία μεγιστοποιείται το όφελος της επιχείρησης. Έτσι
θα πρέπει ο αρχικός μακρύς κατάλογος των δραστηριοτήτων της επιχείρησης να
περιοριστεί σε ένα μικρότ+ερο κατάλογο λίγων δραστηριοτήτων που προκύπτει από
συγχώνευση παρεμφερών δραστηριοτήτων (Καζαντζής, 2004).
Αρκετές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν την κοστολόγηση ανά δραστηριότητα
επιτυχώς περιορίζουν συνίθως τον αριθμό των δραστηριοτήτων σε μονοψήφιο αριθμό
ανά τμήμα, ( πέντε έως εννέα δραστηριότητες) κατά το αρχικό στάδιο. Αργότερα και
ανάλογα με την συνθετότητα των διαδικασιών, ο αριθμός των δραστηριοτήτων
μπορεί να αυξηθεί μέχρι του σημείου που δεν θα δημιουργήσει συνθήκες
υπερπληροφόρησης και υπερβολικής λεπτομέρειας με συνέπεια την δυσκολία στην
χρήση του προγράμματος (Horngren, 2002)
Ένας χρήσιμος και πρακτικός τρόπος για την ομαδοποίηση των δραστηριοτήτων της
επιχείρησης είναι η οργάνωσή τους σε γενικά επίπεδα ομοειδών δραστηριοτήτων ή
ιεραρχίες

κόστους

(Horngren,

2002).

Σε

αυτά

τα

επίπεδα

εντάσσονται

δραστηριότητες της επιχείρησης που διέπονται απο κοινά χαρακτηριστικά και
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συνεπώς μπορούν να ομαδοποιηθούν με μία λογική βάση. Σύμφωνα με τον Horngren,
οι δραστηριότητες σε ένα σύστημα κοστολόγησης ανά δραστηριότητα χωρίζονται σε
τέσσερα επίπεδα ( Honrgren, 2002):
1. Δραστηριότητες επιπέδου μονάδας προϊόντος
2. Δραστηιότητες επιπέδου παρτίδας προϊόντων
3. Δραστηριότητες επιπέδου προϊόντος
4. Δραστηριότητες υποστήριξης εγκαταστάσεων
Σύμφωνα όμως με την διεθνή βιβλιογραφία του Garrison/Noreen και του Robin
Baker οι δραστηριότητες ομαδοποιούνται σε πέντε κατηγορίες- ομάδες. Αυτές είναι:
1. Δραστηριότητες σε επίπεδο μονάδας
2. Δραστηριότητες σε επίπεδο παρτίδας
3. Δραστηριότητες σε επίπεδο προϊόντος
4. Δραστηριότητες σε επίπεδο πελάτη
5. Δραστηριότητες υποστήριξης του οργανισμού στο σύνολό του.
Η παραπάνω ομαδοποίηση, που αποτελεί κατηγοριοποίηση των μεμονομένων
δραστηριοτήτων και συγκαταλέγονται στο έκτο κριτήριο κατάταξης δραστηριοτήτων
(κρίτηριο του επιπέδου αναφοράς), αναλύεται εκτενέστερα στο Κεφάλαιο 2.

2. Καταλογισμός κόστους στις δεξαμενές κόστους - Καταλογισμός πρώτου
σταδίου και οδηγοί κόστους
Στον καταλογισμό

πρώτου σταδίου το έμμεσο κόστος κατανέμεται σε κέντρα

κόστους δραστηριοτήτων. Το πρόβλημα είναι όμως με ποιόν τρόπο θα επιμεριστεί το
έμμεσο κόστος. Γι αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε τους οδηγούς κόστους. Αυτός ο
όρος είναι αιτιώδής σε πρώτο στάδιο για την ποσοτική αντιστοίχηση των πόρων της
επιχείρησης στις δραστηριότητες και σε δεύτερο στάδιο για την ποσοτική
αντιστοίχηση των δραστηριοτήτων στα αντικείμενα κόστους. Οι οδηγοί κόστους
είναι φρόνιμο να εκφράζουν αιτιώδεις σχέσεις με τα μεγέθη που συνδέουν, καθώς
έτσι εκπληρώνεται καλύτερα ο ρόλος τους ως συνδετικός κρίκος.
Ο τρόπος για την επιλογή του οδηγού κόστους θα εξαρτηθεί από την
προσδοκόμενη ακρίβεια στην εκτίμηση του κόστους. Κατά κύριο λόγο η επιλογή των
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οδηγών κόστους είναι περιορισμένη ώστε να είναι πιο αποτελεσματική. Αυτό
συμβαίνει γιατί ο αριθμός των δραστηριοτήτων με τα αποτελέσματά τους είναι
αρκετά μεγάλος. Για δραστηριότητες όπως η προετοιμασία πραγγελιών παραγωγής, ο
σχεδιασμος παραγωγικών κύκλών, οι οποίες προκαλούνται από το ίδο το γεγονός,
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο ίδιος ο οδηγός κόστους όπως ο αριθμός των κύκλων
παραγωγής.
Η σωστή αναγνώριση των οδηγών κόστους έχει τεράστια σημασία για την
επιχείρηση που θέλει να κατανοήσει την φύση της λειτουργίας της κατανομής του
κόστους και τους παράγοντες που την επηρεάζουν. ( Schniererjans et all, 1997)
Για να λειτουργήσει σωστά το σύστημα κοστολόγησης ανά δραστηριότητα είναι
απαραίτητο να γίνει η σωστή επιλογή του κατάλληλου οδηγού κόστους που ο
καθένας συνδέεται με μία δεξαμενή κόστους. Τα στάδια για την επιλογή των σωστών
οδηγών κόστους είναι τα εξής:
1. Προσδιορισμός πιθανών οδηγών κόστους.
2. Ποσοτικοποίηση της σχέσης του οδηγού κόστους και του κέντρου κόστους με
τον οποίο θα το συσχετίσουμε.
3. Ερμηνεία της σχέσης του οδηγού κόστους με την δεξαμενή/ κέντρου κόστους
που τον συσχετίζουμε.
Ένας σωστά επιλεγμένος οδηγός κόστους πρέπει: ( Hilton et all,2003)
1) Να έχει μια ισχυρή θέση αιτίου- αποτελέσματος ( case and effect) με την
δραστηριότητα

στην

οποία

αντιστοιχεί

καθώς

με

το

κόστος

της

δραστηριότητας αυτής.
2) Να είναι μετρήσιμος
3) Να μπορεί να προβλέψει ή να εξηγήσει με την χρήση των πόρων από τη
δραστηριότητα με σχετική ακρίβεια
4) Να στηρίζεται στην πραγματική δυνατότητα των πόρων να υποσηρίξουν τις
δραστηριότητες.
Ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται ο οδηγός κόστους σε ένα σύστημα
κοστολόγησης ανά δραστηριότητα γίνεται σε δυό φάσεις. Η πρώτη φάση γίνεται μετά
τον προσδιορισμό των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Στη φάση αυτή το έμμεσο
κόστος κατανέμεται στις δεξαμενές κόστους με την βοήθεια των οδηγών κόστους. Οι
οδηγοί κόστους είναι οι οδηγοί πρώτου σταδίου ( οδηγοί πόρων) οι οποίοι βοηθούν
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στο να αντιληφθούμε τα γενικά βιομηχανικά έξοδα που αναλώθηκαν από τις
δραστηριότητες.
Η δεύτερη φάση της χρήσης των οδηγών κόστους είναι αυτή στην οποία το
κόστος αφού έχει ήδη συγκεντρωθεί σε κάθε δεξαμενή κόστους κατανέμεται στα
αντικείμενα κόστους, δηλαδή στα προϊόντα, υπηρεσίες, με την χρήση των οδηγών
κόστους δευτέρου σταδίου. Ονομάζονται οδηγοί κόστους δευτέρου σταδίου ή αλλίως
οδηγοί καταλογισμού σε δραστηριότητες/ οδηγοί δραστηριοτήτων ( activity drivers).
Όμως για λόγους ευκολίας στην πράξη χρησιμοποιείται ο όρος οδηγός κόστους είτε
για να περιγράψει τους οδηγούς κόστους και των δύο σταδίων, είτε τον οδηγό
κόστους δευτέρου σταδίου.
Οι οδηγοί κόστους που απαιτείται να χρησιμοποιηθούν σε κάθε δραστηριότητα
είναι πολυάριθμοι τόσο για το πρώτο όσο και για το δεύτερο στάδιο. Το πρόβλημα
της επιλογής των οδηγών κόστους που θα χρησιμοποιηθούν σε ένα σύστημα
κοστολόγησης ανά δραστηριότητα πρέπει να αντιμετωπιστεί πολλές φορές κατά τον
αρχικό σχεδιασμό του συστήματος καθώς και κατά τις μετατροπές και βελτιώσεις
που ενδεχομένως να χρειαστεί να γίνουν προκειμένου η λειτουργία του να
προσαρμοστεί στις εκάστοτε οργανωτικές και περιβαλλοντικές αλλαγές και τυχόν
νέες μεθοδολογικές εφαρμογές παραγωγής προϊόντων που γίνονται με την πάροδο
του χρόνου ( Schiederjans et all, 1997).

3. Υπολογισμός κόστους δραστηριοτήτων
Σε αυτό το στάδιο αφού έχουμε καθορίσει τους οδηγούς πόρων, το έμμεσο κόστος
που έχει συγκεντρωθεί σε κάθε δεξαμενή κόστους, υπολογίζεται με την βοήθεια τους.
Ο υπολογισμός αυτός γίνεται με τους οδηγούς πόρων γιατί είναι αναγκαίο να βρεθεί
μόνο η χρησιμοποιούμενη δυναμικότητα στην παραγωγή αλλά και να υπολογιστούν
οι καταναλώμενοι πόροι χωρίς όμως το κόστος τους να απορροφάται από κάποιο
αντικείμενο κόστους.
Πιο αναλυτικά, σε κάθε επιχείρηση για το λόγο ότι υπάρχουν πόροι οι οποίοι
δεν καταναλώνονται ( αδρανείς πόροι),

οι οδηγοί πόρων που υπάρχουν σε ένα

σύστημα κοστολόγησης ανά δραστηριότητα, επιμερίζουν στα κέντρα κόστους μόνο
το κόστος των πόρων που καταναλώνει η κάθε δραστηριότητα. Συνεπώς από την
παραπάνω διαδικασία παραμένει το κόστος των αδρανών πόρων. Το κόστος από την
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αδρανή δραστηριότητα είτε πρέπει να μειωθεί από την επιχείρηση είτε να μηδενιστεί
ή αλλιώς να χρησιμοποιηθεί με παραγωγικό τρόπο αλλάζοντας την λειτουργεία και
τις δραστηριότητες της επιχείρησης. Στο σχήμα που ακολουθεί απεικονίζεται
διαγραμματικά η παραπάνω διαδικασία

Ανάλωση πόρων

Οδηγός
πόρων 1

Δραστηριότητα
1

Οδηγός
πόρων 2

Δραστηριότητα 2

Οδηγός
πόρων 3

Δραστηριότητα 3

Κόστος αδρανούς
δυναμικότητας

Διάγραμμα 6. Διαχωρισμός κόστους προϊόντος και κόστους αδρανούς
δυναμικότητας

Για να υπολογιστεί το κόστος της κάθε δεξαμενής πρέπει πρώτα να
υπολογιστεί ο όγκος των αναλώμενων μονάδων των οδηγών πόρων. Στη συνέχεια
αφού υπολογίστηκαν οι συνολικές μονάδες των αναλώμενων πόρων, υπολογίζεται
στο σημείο αυτό το κόστος του ανά μονάδα οδηγού κόστους. Τέλος υπολογίζεται το
συνολικό κόστος για όλους τους πόρους που αξιοποιήθηκαν από την κάθε
δραστηριότητα, αφού γνωρίζουμε τον αριθμό μονάδων των οδηγών πόρων που
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αναλώνει η κάθε δραστηριότητα. Παρακάτω φαίνεται σχηματικά η παραπάνω
διαδικασία.

ξη

Συνολικό κόστος
πόρου

Όγκος μονάδων
οδηγού κόστους
του πόρου

Κόστος ανά
μονάδα οδηγού
κόστους του
πόρου

Κόστος
δραστηριότητας
από ανάλωση
πόρου

Όγκος μονάδων
του πόρου που
αναλώθηκαν

Διάγραμμα 7. Υπολογισμός κόστους δραστηριότητας από ανάλωση ενός πόρου

4.

Καταλογισμός του κόστου των δραστηριοτήτων

στα αντικείμενα

κόστους (καταλογισμός δευτέρου σταδίου) – Οδηγοί Κόστους δευτέρου
σταδίου

Οι οδηγοί κόστους δευτέρου σταδίου ( οδηγοί δραστηριοτήτων) είναι οι οδηγοί που
δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο τα αντικείμενα κόστους χρησιμοποιούν τις
δραστηριότητες. Οι οδηγοι δραστηριοτήτων κατανέμουν το κόστος που είναι
συγκεντρωμένο στις δεξαμενές κόστους ( δραστηριότητες) στα αντικείμενα κόστους (
Drury, 2000)
Τους οδηγούς κόστους δευτέρου σταδίου μπορούμε να τους χωρίσουμε σε τρείς
κατηγορίες:
1. Οδηγοί κόστους συναλλαγών
2. Οδηγοί κόστους διάρκειας
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3. Οδηγοί κόστους έντασης ή απευθείας χρέωσης
Στη συνέχεια εξετάζουμε αναλυτικά τις τρείς αυτές κατηγορίες
1η Κατηγορία : Οδηγοί κόστους συναλλαγών
Οι οδηγοί κόστους αυτής της κατηγορίας μετρούν τον ρυθμό επαναλήψεων μιας
δραστηριότητας, δηλαδή το πόσο συχνά εκτελείται η δραστηριότητα.

Για

παράδειγμα τέτοιοι οδηγοί είναι ο αριθμός των προετοιμασιών, ο αριθμός των
παραλαβών, ο αριθμός των υποστηριζόμενων προϊόντων κ.α. Οι οδηγοί κόστους
συναλλαγών χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο όταν όλα τα αποτελέσματα που είναι
δυνατόν να πραγματοποιηθούν, απαιτούν από την δραστηριόττητα τα ίδια βασικά
στοιχεία. Για παράδειγμα για δραστηριότητες όπως η διεκπαιρέωση μιας
παραγγελείας, ο σχεδιασμός ενός κύκλου παραγωγής ή η αποθήκευση ενός αριθμού
κομματιών, απαιτείτε ο ίδιος χρόνος και προσπάθεια, ανεξαιρέτως από το προϊόν που
θα σχεδιαστεί ή τα υλικά που απαιτούνται για την υλοποίηση του ή το είδος των
κομματιών που αποθηκεύονται. Αυτού του είδους οι οδηγοί θεωρούνται λιγότερο
δαπανηροί αλλά αποδεικνύεται πως είναι οι λιγότερο ακριβείς. Αυτό συμβαίνει γιατί
ισχυεί η υπόθεση πως κάθε φορά που πραγματοποιείται μια δραστηριότητα
απαιτείται η ίδια ποσότητα πόρων. Ας πάρουμε το παράδειγμα των αριθμών
επανεκκινήσεων των μηχανών, που υποθέτουμε πως για την πραγματοποίηση κάθε
επανεκκίνησης απαιτείται ο ίδιος χρόνος (πόρος). Γενικότερα για δραστηρίοτητες που
υπάρχει μικρός βαθμός διαφοροποίησης πόρων, όπως προκύπτει από την
κοστολόγηση, η χρήση ενός οδηγού συναλλαγής επαρκεί ώστε να αποδοθεί το
κόστος της δραστηριότητας στο αντικείμενο κοστολόγησης. Αντιθέτως για
δραστηριότητες που για την πραγματοποίησή τους απαιτούνται ποσότητες πόρων που
ποικίλλουν από προϊόν σε προϊόν, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν πιο ακριβείς
και δαπανηροί οδηγοί κόστους.
2η Κατηγορία: Οδηγοί κόστους διάρκειας
Οι οδηγοί κόστους διαρκείας εκφράζουν το χρόνο που απαιτείται για την εκτέλεση
μιας δραστηριότητας. Χρησιμοποιούνται όταν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις
στο βαθμό χρήσης της δραστηριότητας για κάθε επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, όπως για
παράδειγμα τα απλά προϊόντα μπορεί και να απαιτούν ως χρόνο εκτέλεσης μερικά
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λεπτά, ενώ τα πιο σύνθετα και υψηλής ακρίβειας προϊόντα μπορεί και να απαιτούν ως
χρόνο εκτέλεσης ώρες. Αν αντίθετα χρησιμοποιούνταν οι οδηγοί κόστους
συναλλαγών όπως ο αριθμός των προετοιμασιών, θα δημιουργούνταν πρόβλημα
υπερτίμησης των πόρων που χρησιμοποιούνται για τα απλά προϊόντα και υποτίμησης
των πόρων των σύνθετων προϊόντων. Για την αποφυγή του προβλήματος
χρησιμοποιούνται παράγοντες διάρκειας όπως οι ώρες προετοιμασίας, ώστε να
αποδοθεί το κόστος προετοιμασίας στα προϊόντα. Ένας άλλος οδηγός διάρκειας πέρα
από τις ώρες προετοιμασίας μπορούν να θεωρηθούν και οι ώρες επιθεωρήσεων. Οι
οδηγοί διάρκειας αλλάζουν ανάλογα με την δραστηριότητα. Για την διακίνηση των
υλικών για παράδειγμα η απόσταση μετακίνησης είναι στην περίπτωση αυτή ο
παράγοντας διάρκειας, καθώς ο υπολογισμός του χρόνου που απαιτείται για την
μεταφορά των υλικών από ένα σημείο σε άλλο, γίνεται με την βοήθεια της
απόστασης. Οι οδηγοί διάρκειας σε σύγκριση με τους οδηγούς κόστους μπορεί να
είναι πιο ακριβείς, αλλά η εφαρμογή τους είναι πιο δαπανηρή, αφού απαιτείται ο
υπολογισμός του χρόνου για την εκτέλεση κάθε δραστηριότητας. Στο παράδειγμα με
τον αριθμό των προετοιμασιών αν ο σχεδιαστής χρησιμοποιήσει τον οδηγό
συναλλαγής, θα χρειαζόταν να γνωρίζει τον αριθμό των επαναλύψεων των
ετοιμασιών για ένα προϊόν. Η πληροφορία αυτή ανακτάται εύκολα με μία πρόσβαση
στο σύστημα σχεδιασμού της παραγωγής. Αν όμως ο σχεδιαστής επιλέξει να
χρησιμοποιήσει τον οδηγό διάρκειας θα έπρεπε να γνωρίζει τον χρόνο προετοιμασίας
για κάθε προϊόν, μια πληροφορία δύσκολη ανακτίσημη αλλά και ακριβότερη. Το
κριτήριο για την επιλογή μεταξύ των δύο οδηγών είναι κυρίως οικονομικό, καθώς
πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ των ωφελείων από την ακρίβεια αλλά και από το
κόστος της μέτρησης.
3η Κατηγορία: Οδηγοί κόστους έντασης ή απευθείας χρέωσης
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι οδηγοί οι οποίοι ονομάζονται έντασης γιατί
χρεώνουν τα κοστολογούμενα αντικείμενα για τους πόρους που χρησιμοποίησε η
κάθε δραστηριότητα. Παραδείγματως χάρη ένα προϊόν ειδικής κατηγορίας το οποίο
είναι εξιδεικευμένο απαιτεί κάθε φορά για την παραγωγή του ειδική επεξεργασία,
ειδικά καταρτισμένο προσωπικό και ειδικό εξοπλισμό ελέγχου. Στην περίπτωση αυτή
η χρήση του οδηγού διάρκειας, όπως το κόστος προετοιμασίας ανά ώρα, που
υποθέτει ότι όλες οι ώρες είναι ισοδύναμες για το κόστος, δεν λαμβάνει υπ’ όψη το
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καταρτισμένο προσωπικό, την ειδική επεξεργασία και μηχανισμό που απαιτείται σε
ορισμένες περιπτώσεις παραγωγής. Στην περίπτωση αυτή το κόστος της
δραστηριότητας πρέπει να αποδοθεί απευθείας στο αποτέλεσμα της δραστηριότητας
με βάση την εργασία ή άλλα κριτήρια εξόδων που απαιτήθηκαν για το παραπάνω
αποτέλεσμα δραστηριότητας. Σε σχέση με τις άλλες δύο κατηγορίες οι οδηγοί
έντασης κόστους θεωρούνται πιο ακριβείς και πιο δαπανηροί στην εφαρμογή από
όλους τους άλλους οδηγούς.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται παραδείγματα οδηγών κόστους για μερικές
δραστηριότητες. (Οι ορισμοί αναλύθηκαν σε πιο πάνω)
Πίνακας 1. Παράδειγματα οδηγών κόστους
Δραστηριότητα

Οδηγοί κόστους

Λειτουργία μηχανών

Αριθμός ωρών λειτουργίας

Επανεκκινήσεις μηχανών

Αριθμός προετοιμασιών

Σχεδιασμός εργασιών παραγωγής

Αριθμός κύκλων παραγωγής

Παραλαβή υλικών

Αριθμός ληφθέντων υλικών

Εισαγωγή νέων προϊόντων

Αριθμός εισαχθέντων προϊόντων

Συντήρηση μηχανών

Αριθμός ωρών συντήρησης

Υποστήριξη ετοίμων προϊόντων

Αριθμός προϊόντων
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

4.1 Εισαγωγή

Τα παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης στηρίζονται στην υπόθεση ότι η
παραγωγή των προϊόντων και των υπηρεσιών είναι αυτή που προκαλεί τις δαπάνες.
Έτσι το καθαρό κόστος για τα υλικά, τα εργατικά και τα άλλα άμεσα έξοδα χρεώνεται
στα προϊόντα, ενώ τα υπόλοιπα έξοδα ονομάζονται έμμεσα και κατανέμονται στα
προϊόντα, συνήθως με την χρήση κάποιου μέτρου του όγκου παραγωγής. Επίσης στο
σημείο αυτό δεχόμαστε την υπόθεση ότι τα έμμεσα έξοδα είναι απαραίτητα γιατί
αλλιώς δεν θα πραγματοποιούνταν. Για το λόγο αυτό κάθε μονάδα προϊόντος πρέπει
να χρεωθεί με το μερίδιο εξόδων που της αναλογεί.
Όμως τα παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης δεν ανταπεξέρχονται στην
κάλυψη αναγκαίων για την εποχή κοστολογικών αναγκών, όπως: το κόστος δεν
ελέγχεται κατά μεμονωμένη δραστηριότητα, δεν γίνεται ο υπολογισμός του πλήρους
κόστους των πωλούμενων αγαθών, δεν ελέγχεται ο ρυθμός παραγωγής και απόδοσης
των δεδομένων και το κόστος που επιβαρύνει την επιχείρηση ο κάθε πελάτης είναι
σχεδόν άγνωστο.
Το σύστημα κοστολόγησης ανά δραστηριότητα λειτουργεί με βάση την
θεώρηση ότι το κόστος δημιουργείται λόγω των δραστηριοτήτων οι οποίες
εκτελούνται για τα προϊόντα ή υπηρεσίες και για τους πελάτες. Στόχος του
συστήματος είναι να εντοπίσει το κόστος κάθε δραστηριότητας σε συνδυασμό με τον
λόγο που καταναλώνει πόρους, στον τρόπο με τον οποίον αξιοποιείται ο χρόνος και
στα αποτελέσματα των διαδικασιών
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4.2 Διαφορές Ανάμεσα Στα Παραδοσιακά Συστήματα Κοστολόγησης
Και Στην Κοστολόγηση Ανά Δραστηριότητα

Στη συνέχεια αναλύονται οι κυριότερες διαφορές μεταξύ των παραδοσιακών
συστημάτων κοστολόγησης και της κοστολόγησης ανά δραστηριότητα.

1. Γενικά έξοδα
Κοινό στοιχείο όλων των συστημάτων κοστολόγησης αποτελεί το οολοκληρωμένο
κόστος που συμπεριλαμβάνει τις άμεσες και έμμεσες δαπάνες που αφορούν το
προϊόν. Άμεσες δαπάνες είναι το κόστος που πραγματοποιείται για ένα προϊόν και το
μέγεθος του μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια. Λειτουργούν στο μεγαλύτερο
σύνολο τους όπως και οι μεταβλήτες, δηλαδή μεταβάλονται ανάλογα με τον όγκο
παραγωγής. Έμμεσες είναι οι δαπάνες που αναφέρονται στο σύνολο της παραγωγής
καθώς υποστηρίζουν την συνολική λειτουργία της επιχείρησης. Οι έμμεσες δαπάνες
ονομάζονται γενικά έξοδα και η ποιότητα του συστήματος κοστολόγησης που
χρησιμοποιείται είναι ανάλογη της εγκυρότητας του τρόπου που αυτά κατανέμονται.
Τα τελευταία χρόνια αφενός η φύση και η συμπεριφορά των γενικών εξόδων
έχουν αλλάξει και αφετέρου έχουν αυξηθεί ως απόλυτα μεγέθη και ως ποσοστά επί
του συνολικού κόστους. Η αλλαγή αυτή της φύσης και της συμπεριφοράς είναι
αποτέλεσμα παραγόντων που επιδρούν στο κόστος αλλά δεν συσχετίζονται με τον
όγκο παραγωγής. Τέτοιοι παράγοντες είναι το κόστος ελέγχου της ποιότητας, το
κόστος επιθεωρήσεων, ο μικρός κύκλος ζωής των προϊόντων κ.α. Από την άλλη η
αύξηση ως απόλυτο μέγεθος και ποσοστό οφείλεται κυρίως στην τεχνολογία λόγω
αυτοματοποίησης της παραγωγής αλλά και στην έμφαση που δίνεται στο μάρκετινγκ.
Ένα παράδειγμα που αποδεικνύει την άυξηση των γενικών εξόδων σε σχέση με τις
υπόλοιπες δαπάνες είναι το ακόλουθο (Πίνακας 4.1), όπου παρατηρείται πως ενώ η
εργασία έχει μειωθεί 10-15% και τα υλικά παρέμειναν σχεδόν στα ίδια επίπεδα, τα
γενικά έξοδα αυξήθηκαν της τάξης 50-60%.
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Πίνακας 2: Παράδειγμα αύξησης γενικών εξόδων
Μέχρι αρχές του ‘90

Σήμερα

Υλικά

35-40%

30-35%

Εργασία

45-50%

10-15%

Γενικά έξοδα

15-20%

50-60%

Στα παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης ο μερισμός των γενικών εξόδων
στα προϊόντα γίνεται κυρίως βάση των ωρών άμεσης εργασίας ( εργατοώρες).
Αντιθέτως στο σύστημα κοστολόγησης ανά δραστηριότητα η κατανομή του κόστους
γίνεται με βάση έναν οδηγό κόστους που δείχνει την κύρια αιτία που δημιουργήθηκε
το κόστος αυτό. Παράδειγμα αποτελεί το κόστος οργάνωσης και προετοιμασίας της
παραγωγής που ανήκει στα γενικά έξοδα. Στα παραδοσιακά συστήματα θα
καταμεριστεί με βάση τις εργατοώρες, ενώ στο σύστημα ABC ο χρόνος υπολογίζεται
ξεχωριστά για κάθε παρτίδα παραγωγής προϊόντος και τα προϊόντα ανά παρτίδα
ενσωματώνουν το κόστος που τους αναλογεί .
2. Τρόπος υπολογισμού του κόστους
Ανάμεσα στα δύο συστήματα κοστολόγησης υπάρχουν τρείς κύριες διαφορές στον
τρόπο υπολογισμού του κόστους. Αυτές είναι:


Στα παραδοσιακά συστήματα το κόστος επιμερίζεται στα προϊόντα ανάλογα
με τον όγκο παραγωγής. Αντίθετα στο σύστημα κοστολόγησης ABC
κατανέμει τους έμμεσους πόρους στις δραστηριότητες και στη συνέχεια το
κόστος κατανέμεται στους φορείς με την βοήθεια των οδηγών κόστους.



Τα παραδοσιακά συστήματα, με τον παραπάνω τρόπο καταμερισμού του
κόστους, βοηθούν στη λήψη αποφάσεων, ενώ το σύστημα κοστολόγησης
ABC συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων.



Στα παραδοσιακά συστήματα το κόστος υπολογίζεται μέχρι τη φάση του
βιομηχανικού κόστους παραγωγής και τα κόστη που σχετίζονται με την
διοίκηση και διάθεση υπολογίζονται ελάχιστες φορές επιμερίζοντας βάση
των πωληθέντων ποσοτήτων. Επίσης το περιθώριο κέρδους που βασίζεται στο
διαχωρισμό των σταθερών από τα μεταβλητά έξοδα υπολογίζεται σπάνια.
Αντιθέτως στο σύστημα ABC υπολογίζεται το συνολικό κόστος.
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3. Τομείς διοίκησης και διάθεσης των προϊόντων
Τα διαθέσιμα στοιχεία στον τομέα διοίκησης και διάθεσης προϊόντων, ανάμεσα στα
δύο συστήματα κοστολόγησης, δεν παρουσιάζουν στοιχεία σύγκρισης. Στα
παραδοσιακά συστήματα, το συνολικό κόστος του κάθε πωληθέντος αγαθού δεν
υπολογίζεται. Η κοστολόγηση κατ’ είδος αγαθού φθάνει μέχρι μόνο μέχρι το κόστος
εκμετάλλευσης των πωληθέντων (ή κόστος παραγωγής ή αγοράς εμπορευμάτων
σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ.). Αυτό γίνεται γιατί η κατανομή του κόστους από τα έξοδα
διοίκησης και διάθεσης στα μεμονωμένα πωληθέντα αγαθά σπανίως υπολογίζεται.
Όταν όμως συμβαίνει γίνεται βάσει ποσοτικών μεγεθών (ποσόητες ή αξίες πώλησης).
Άρα το κόστος είναι κόστος παραγωγής ή κόστος αγοράς εμπορευμάτων, σύμφωνα
με το Ε.Γ.Λ.Σ. Δηλαδή δεν υπολογίζεται το καθαρό αποτέλεσμα κατ’είδος αλλά μόνο
το συγκεντρωτικό της μονάδας.
Συμπερασματικά με τον συγκεκριμένο τρόπο κατανομής του κόστους
εκμετάλλευσης αναδεικνύεται το μειονέκτημα των παραδοσιακών συστημάτων
κοστολόγησης. Το κόστος στα πωληθέντα αγαθά κατανέμεται ισοδύναμα, ανάλογα
με τις πωληθείσες ποσότητες ή αξίες ,αλλά στην πραγματικότητα αυτός ο τρόπος
επιμερισμού σπάνια αντιπροσωπεύει την αλήθεια. Για τον λόγο αυτό παρατηρείται
μια υπερκοστολόγηση ή υποκοστολόγηση κατά μονάδα πωληθέντος αγαθού.
Αντιθέτως το σύστημα κοστολόγησης ανά δραστηριότητα μεριμνά και
εξασφαλίζει όχι μόνο την ορθή κατανομή του κόστους διοίκησης και διάθεσης στα
πωληθέντα αγαθά, αλλά υπολογίζει το συνολικό κόστος και το περιθώριο κέρδους
των πωληθέντων αγαθών αλλά και το κόστος ανά πελάτη.
Για την καλύτερη κατανόηση της διαφορετικής συμπεριφοράς των δύο
συστημάτων στην κατανομή του κόστους διοίκησης και διάθεσης, παρατείθεται ένα
παράδειγμα κατανομής κόστους βάσει των παραδοσιακών συστημάτων και του
συστήματος κοστολόγησης ανά δραστηριότητα.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Έστω μια επιχείρηση που πουλάει τα προϊόντα Α,Β,Γ.
Μονάδες προϊόντος Α: 150
Μονάδες προϊόντος Β: 250
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Μονάδες προϊόντος Γ: 600
Για τα προϊόντα αυτά δαπανήθηκαν σε έξοδα διαφήμισης 300 €, από τα οποία τα 90€
αφορούσαν το προϊόν Α, τα 150€ το προϊόν Β και τα υπόλοιπα 60€ το προϊόν Γ.
Αν το τιμολόγιο της διαφήμισης παρουσιάζει το συνολικό κόστος, τότε επιβάλλεται
το συνολικό κόστος της διαφήμισης 300 να κατανεμηθεί στα επιμέρους προϊόντα και
να επιμεριστεί με βάση τις πωληθείσες ποσότητες αναλογικά. Δηλαδή:
Πίνακς 3: Παράδειγμα 2
Προίόντα

Πωληθείσες

Αναλογία

ποσότητες

(%)

Πραγματικό Κατανεμημένο
Κόστος

Κόστος (%

(ABC)

παραδ. Συστ)

Διαφορά

Α

150

15%

90 €

45 €

45 €

Β

250

25%

150 €

75 €

75 €

Γ

600

60%

60 €

180 €

-120 €

ΣΥΝΟΛΟ

1000 μον.

100%

300 €

300 €

0

Παραδοσιακά Συστήματα Κοστολόγησης
Με βάση τα παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης, αν το συνολικό κόστος
κατανεμηθεί

με

γνώμονα

τις

πωληθείσες

ποσότητες,

παρατηρείται

μια

ανισοκατανομή του συνολικού κόστους σε σχέση με το πραγματικό κόστος
διαφήμησης ανά προϊόν. Πιο αναλυτικά παρατηρείται μια υπερκοστολόγηση για το
προϊόν Γ κατά 100 € και υποκοστολόγηση για τα προϊόντα Α και Β κατά 30€ και 70 €
αντίστοιχα.
Ο τρόπος κατανομής του κόστους των παραδοσιακών συστημάτων όπως
αποδεικνύεται στο παράδειγμα, ενέχει δύο μειονεκτήματα: ότι δεν αποδεικνύεται αν
η κατανομή του κόστους είναι σωστή ή λανθασμένη και έτσι η διοίκηση
τροφοδοτείται με πληροφορίες που μπορεί να οδηγήσουν σε λανθασμένες αποφάσεις.
Σύστημα Κοστολόγησης Ανά Δραστηριότητα
Στο σύστημα ABC η κατανομή του κόστους στους φορείς, για δραστηριότητες όπως
της διοίκησης και διάθεσης, πραγματοποιείται μέσα από τους οδηγούς κόστους των
δραστηριοτήτων. Για την κατανομή του πρέπει να δίνεται μεγάλη σημασία στο
επίπεδο λειτουργίας της κάθε δραστηριότητας. Για το λόγο αυτό το κόστος μιας
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δραστηριότητας πρέπει να είναι ξεκάθαρο σε ποιο επίπεδο προϊόντων ή πελατών
αφορά. Για παράδειγμα μπορεί να τεθεί το ερώτημα αν το κόστος της αμοιβής ενός
επιθεωρητή πωλήσεων αφορά την βασική μονάδα πώλησης των προϊόντων (κιλά,
μέτρα, κιβώτια) ή ένα συγκεντρωτικό επίπεδο πώλησης αυτών όπως οι πωληθείσες
παρτίδες του κάθε προϊόντος.
4. Τομέας παραγωγής
Οι δραστηριότητες από τον τομέα της παραγωγής σε ένα σύστημα ABC περιέχουν
στοιχεία τα οποία μπορούν να συγκριθούν με τα στοιχεία των κέντρων κόστους της
παραγωγής σε ένα παραδοσιακό σύστημα.
Στην διαδικασία της παραγωγής το κόστος απορροφάτε σε δύο στάδια. Στο
πρώτο στάδιο για τα παραδοσιακά συστήματα το κόστος κατανέμεται στα κέντρα
κόστους, ενώ σε ένα σύστημα ABC το κόστος κατανέμεται στις μεμονωμένες
δραστηριότητες. Στο δεύτερο στάδιο ολοκληρώνεται η διαδικασία του κόστους
παραγωγής των προϊόντων. Στα παραδοσιακά συστήματα για την κατανομή του
κόστους των τμημάτων χρησιμοποιούνται κριτήρια που έχουν σχέση με τον όγκο των
παραχθέντων προϊόντων, ενώ ένα σύστημα ABC χρησιμοποιεί τους οδηγούς κόστους
των δραστηριοτήτων.
Η παραπάνω διαδικασία συνοψίζεται στο παρακάτω διάγραμμα.
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Δεύτερο στάδιο παραγωγήςΟλοκλήρωση διαδικασίας του κόστους παραγωγής των
προϊόντων
Παραδοσιακά συστήματα

Σύστημα κοστολόγησης ABC

Διάγραμμα 8. Σύγκριση συστημάτων κοστολόγησης στον τομέα της παραγωγή
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Το συμπέρασμα που προκύπτει για τα δύο συστήματα από την διαδικασία της
παραγωγής είναι ότι:

Διάγραμμα 9. Συμπέρασμα σύγκρισης συστημάτων στον τομέα της παραγωγής.

Στη συνέχεια ακολουθεί ένα παράδειγμα των καθηγητών R. Cooper και R.
Kaplan23 για να αναδείξουν την αλλοίωση του αποτελέσματος της κατανομής του
έμμεσου κόστους από την χρήση των παραδοσιακών μεθόδων κοστολόγησης, οι

2

R. Cooper and R. Kaplan, (1991), The Design of Cost Management Systems: Text, Cases and
Reading, Prentice- Hall, Ch. 5.
3
R. Kaplan and R. Cooper, « Cost and Effect: Using Integrated Cost System to Drive Profitability
and Performance», Harvard Business School Press, 1998, pp. 81-82.
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οποίες βασίζονται σε ποσοτικά μeγέθη που συνήθως είναι οι εργατώρες ή οι
μηχανώρες.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Έστω δύο εργοστάσια παραγωγής στυλών τα Α και Β. Τα εργοστάσια αυτά
διαθέτουν το ίδιο μέγεθος τον ίδιο εξοπλισμό και διαθέτουν τις ίδιες δυνατότητες
παραγωγής στυλών.
Εργοστάσιο Α: παράγει 1.000.000 μπλε στυλό
Εργοστάσιο Β: παράγει 10.000 μπλε στυλό, 80.000 μαύρα στυλό, 30.000 κόκκινα
στυλό, 5.000 πράσσινα στυλό, 500 μοβ στυλό
Το εργοστάσιο Α λειτουργεί σε ένα απλό μονοπαραγωγικό περιβάλλον, οπότε
απαιτεί περιορισμένες συμπληρωματικές δραστηριότητες της παραγωγής. Ενώ το
εργοστάσιο Β έχει πιο σύνθετη λειτουργία και γι’αυτό απαιτεί πρόσθετες
δραστηριότητες, όπως επιπλέον άτομα για συντονισμό του μηχανολογικού
εξοπλισμού, έλεγχο των παραγόμενων προϊόντων κ.α. Έτσι ο καταλογισμός των
γενικών εξόδων του εργοστασίου Β

θα αποδείξουμε ότι βρίσκεται σε λάθος

κατεύθυνση, αν για τα κριτήρια κατανομής ληφθούν υπόψη οι παραχθέντες
ποσότητες.
Στο εργοστάσιο Β τα μπλε στυλό αντιπροσωπεύουν το 10% της παραγωγής
άρα το κοστολογικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στα μπλε στυλό.Με τους κανόνες
των παραδοσιακών συστημάτων αυτό σημαίνει ότι η παραγωγή των μπλε στυλών
απορροφά το 10% των γενικών εξόδων. Ομοίως τα πράσσινα στυλό που
αντιπροσωπεύουν το 0.5% της παραγωγής απορροφούν το 0.5% των γενικών εξόδων
κ.ο.κ. Με βάση τον τρόπο αυτό κατανομής των γενικών εξόδων και εφόσον το
κόστος της άμεσης εργασίας και των υλικών είναι το ίδιο, το κόστος για την
παραγωγή του κάθε στυλού θα είναι το ίδιο. Έτσι το κόστος των μπλε στυλών και
των πράσσινων θα είναι το ίδιο, παρόλο που τα πράσσινα στυλό διατίθονται στην
αγορά σε πολύ μικρότερες ποσότητες.
Τα προϊόντα που έχουν μικρό όγκο παραγωγής (εργοστάσιο Β) απαιτούν
μεγαλύτερη προσοχή και αυξημένες δραστηριότητες σε σχέση με τα προϊόντα
μεγάλου όγκου παραγωγής (εργοστάσιο Α), άρα θα κοστίζουν ακριβότερα. Δηλαδή
πρέπει στο παράδειγμα να αποδειχθεί ότι τα πράσσινα και τα μοβ στυλό κοστίζουν
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παραπάνω από ότι κοστίζουν τα μπλε στυλό. Αυτό όμως είναι αδύνατο αφού τα
γενικά έξοδα επιμερίζονται με κριτήριο τον όγκο των παραχθέντων προϊόντων.
Συνεπώς το κόστος ανά μονάδα προϊόντος έχει την ίδια επιβάρυνση είτε προέρχεται
από προϊόν με μικρό όγκο παραγωγής είτε από μεγάλο όγκο παραγωγής.
Έτσι καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως ο τρόπος κατανομής των γενικών
εξόδων με τα παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης δημιουργεί την τάση για
υπερκοστολόγηση ή υποκοστολόγηση των προϊόντων.

4.3 Συγκρίσιμα Στοιχεία Μεταξύ Παραδοσιακών Συστημάτων και ABC

Τα παραδοσιακά συστήματα όπως ακριβώς και το σύστημα κοστολόγησης βάση
δραστηριοτήτων στηρίζουν την λειτουργία τους σε βασικά χαρακτηριστικά τα οποία
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Οι ορισμοί των στοιχείων αυτών δόθηκαν
στο κεφάλαιο 3.
Πίνακας 4. Συγκρίσιμα στοιχεία μεταξύ παραδοσιακών συστημάτων και ABC
Παραδοσιακά Συστήματα

Σύστημα ABC

Α. Κέντρα κόστους

Α. Δραστηριότητες

Β. Κατηγορίες κέντρων κόστους

Β. Κέντρα δραστηριοτήτων

Γ. Κόστος υλικών και οργανικών εξόδων

Γ. Πόροι

Δ. Κριτήρια κατανομής έμμεσου κόστους

Δ. Κατανομείς ( οδηγοί) πόρων

Ε. Κριτήρια κατανομής κόστους

Ε. Κατανομείς ( οδηγοί) δραστηριοτήτων
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ
ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

5.1 Πλεονεκτήματα Εφαρμογής του ABC
Μέσα από έρευνες αποδεικνύεται ότι ο πρωταρχικός ρόλος των συστημάτων
κοστολόγησης ανά δραστηριότητα είναι η παροχή πληροφοριών σχετικά με το
πραγματικό κόστος της γραμμής παραγωγής, αλλά στην ουσία προσφέρουν σε μια
επιχείρηση πολλά παραπάνω. Το σύστημα κοστολόγησης ανά δραστηριότητα
αποτελεί μια νέα κοστολογική θεώρηση που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σε
ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις.
Η συνεισφορά αυτής της μεθοδολογίας είναι πολύτιμη, αφού δίνει την
δυνατότητα στην διοίκηση να διεκπεραιώσει σημαντικές λειτουργίες όπως:


Εντοπισμός υψηλών λειτουργικών δαπανών ανά μονάδα προϊόντος και
εύρεση τρόπων μείωσής τους.



Μεγαλύτερη ακρίβεια στην μέτρηση της κερδοφορίας της επιχείρησης έναντι
παραδοσιακών συστημάτων.



Επαναπροσδιορισμός ύπαρξης προϊόντος ή υπηρεσίας ή αντικατάστασή του
με καινούριο προϊόν/ υπηρεσία.



Να αποφασίσει αν είναι συμφέρουσα η εσωτερική ανάπτυξη προϊόντων/
υπηρεσιών ή είναι προτιμότερο η ανάθεσή τους σε εξωτερικούς συνεργάτες.



Βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σχετικά με το κόστος των
προϊόντων, μέσα από την εστίαση και χρήση των οδηγών κόστους . Έτσι, οι
μάνατζερ κατανοούν καλύτερα και διεισδύουν στις αιτίες του κόστους και δεν
βλέπουν μόνο τα συμπτώματα, οπότε μπορούν και προσδιορίζουν το κόστος
των δραστηριοτήτων και ενεργούν αναλόγως.



Εστίαση της διοίκησης σε δραστηριότητες που προσδίδουν αξία στο προϊόν
και δυνατότητα εξάλειψης δραστηριοτήτων που δημιουργούν κόστος χωρίς να
προσθέτουν αξία.
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Στη συνέχεια αναλύονται τα βασικότερα πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις που
την εφαρμόζουν (Hilton, 2003).

1. Παροχή ακριβέστερων πληροφοριών αναφορικά με το κόστος γραμμών
προϊόντων.
Η κοστολογική πληροφόρηση που παρέχει ένα σύστημα ABC αναφέρεται και σε
άλλα αντικείμενα κόστους όπως πελάτες και όχι μόνο στα προϊόντα. Οι πληροφορίες
αυτές παρέχουν την δυνατότητα στην επιχείρηση να έχει πιο ξεκάθαρη εικόνα του
κόστους, καθώς δίνει έμφαση στο ότι το κόστος επηρεάζεται και από άλλους
παράγοντες της αλυσίδας αξίας εκτός από την μονάδα που ευθύνεται για την
παραγωγή του τελικού προϊόντος. Έτσι η επιχείρηση μπορεί και εντοπίζει το
πραγματικό κόστος των προϊόντων χωρίς να ελλοχεύει ο κίνδυνος να ληφθούν
λανθασμένες αποφάσεις είτε υπέρ είτε κατά κάποιου προϊόντος. Το φαινόμενο αυτό
παρατηρείται κυρίως σε επιχειρήσεις με μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων και
παρεχόμενων προϊόντων/ υπηρεσιών, αλλά και ο επιμερισμός του έμμεσου κόστους
να πραγματοποιείται με βάση τον όγκο παραγωγής.

2. Ευελιξία στην επιχείρηση όσον αφορά τη συγκέντρωση του κόστους σε
σχέση με διαφορετικά συστήματα κοστολόγησης.
Με την χρήση του συστήματος κοστολόγησης ανά δραστηριότητα η επιχείρηση έχει
την ικανότητα να γνωρίζει ποιο είναι το κόστος της ανά διαδικασία, ανά τομέα
ευθύνης, ανά πελάτη κ.α. Έτσι της δίνεται η δυνατότητα να λάβει ορθολογικές
αποφάσεις σχετικά με την διαχείριση των πελατών, διαδικασιών και γενικότερα με
ότι αφορά την εύρυθμη λειτουργία της στο μέλλον και την μεγιστοποίηση του
κέρδους της.

3. Δυνατότητα προσδιορισμού των δραστηριοτήτων που προσθέτουν αξία
και αυτών που δεν προσθέτουν αξία.
Η επιχείρηση μέσα από το σύστημα ABC μπορεί να αξιολογήσει πλέον τις
διαδικασίες και να εντοπίσει αυτές που προσθέτουν αξία στον τελικό καταναλωτή και
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αυτές που δεν προσθέτουν αξία. Η δεύτερη κατηγορία δραστηριοτήτων είναι αυτές
που ίσως αποτελέσουν το πρώτο στάδιο μείωσης του κόστους. Συμπερασματικά, με
τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα στην επιχείρηση να ανασχεδιάσει τις
δραστηριότητες και τον τρόπο λειτουργίας της, προσθέτοντας ή καταργώντας μερικές
από αυτές τις δραστηριότητες.

4. Δυνατότητα λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων σε στρατηγικό επίπεδο.
Ένα ακόμη πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι ότι η επιχείρηση έχει την
ικανότητα να εντοπίσει ποιες είναι οι πηγές του μακροχρόνιου μεταβλητού κόστους
και να επέμβει ώστε να μειωθεί. Η μείωση του μεταβλητού κόστους
πραγματοποιείται με λήψη αποφάσεων σε στρατηγικό επίπεδο που σχετίζονται με την
αντιμετώπιση των ανταγωνιστών, την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και
με την διαρκή ανάπτυξη της επιχείρησης. Επιπρόσθετα η επιχείρηση μέσα από τις
πληροφορίες που εκμαιεύει από το σύστημα, γνωρίζει την συμβολή του κάθε
στοιχείου του συνόλου των προϊόντων/ υπηρεσιών και διαδικασιών στα συνολικά
κέρδη. Συνεπώς, η λήψη αποφάσεων σχετικά με την τιμολόγηση, την γραμμή των
προϊόντων,

το

σχεδιασμό

και

ανάπτυξη

νέων

ενισχύεται,

δίνοντας

ένα

μακροπρόθεσμο προσανατολισμό στην κοστολόγηση ανά δραστηριότητα.

5. Δυνατότητα αξιολόγησης της απόδοσης της σε λειτουργικό επίπεδο.
Πέρα από τις πληροφορίες σε στρατηγικό επίπεδο, η κοστολόγηση ανά
δραστηριότητα παρέχει στην επιχείρηση πληροφορίες για την αξιολόγηση των
στελεχών και διαδικασιών της. Οι πληροφορίες για τα κοστολογικά αντικείμενα
(πελάτες, διαδικασίες) αναφέρονται και στα στελέχη που είναι υπεύθυνα για τα
αντικείμενα αυτά.

6. Δυνατότητα σύγκρισης της αποδοτικότητας της με αυτή της υψηλότερης
αντίστοιχα επιχείρησης του κλάδου.
Στοιχεία όπως η μέτρηση των κερδών, η αύξηση των κερδών μπορεί να δίνουν μια
καλή εικόνα της επιχείρησης, αλλά η διοίκηση δεν αποκτά μια ξεκάθαρη εικόνα για
τον τρόπο που δημιουργήθηκαν τα συγκεκριμένα νούμερα και ποσοστά. Η
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κοστολόγηση ανά δραστηριότητα προσφέρει ξεκάθαρή εικόνα των μετρήσεων και
έτσι η επιχείρηση εντοπίζει ποιοι παράγοντες συνετέλεσαν στην θετική ή αρνητική
μεταβολή, έτσι ώστε οι καινούριοι στόχοι να είναι εύκολο να επιτευχθούν και να
είναι άρρηκτοι δεμένοι με του παράγοντες που τους επηρεάζουν.

7. Δυνατότητα λήψης αποφάσεων με τους πιο συμφέροντες όρους για την
επιχείρηση.
Η επιχείρηση έχοντας πλέον αποκτήσει μια ξεκάθαρη εικόνα του κόστους κάθε
δραστηριότητας θα μπορεί να προβαίνει στη λήψη αποφάσεων για συνεργασίες με
τους συμφέροντες όρους γι’ αυτή ώστε να πετύχει πραγματοποίηση των στόχων της
και μεγιστοποίηση των κερδών.

8. Βελτίωση της τιμολογιακής πολιτική της.
Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, η κοστολόγηση ανά δραστηριότητα παρέχει την
δυνατότητα καλύτερης εικόνας για την συμβολή κάθε στοιχείου του μείγματος
προϊόντων/ υπηρεσιών, δραστηριοτήτων στα συνολικά κέρδη. Επομένως με την
μέθοδο αυτή όχι μόνο υποστηρίζεται η τιμολογιακή πολιτική επιτυγχάνοντας
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αλλά επιτρέπει στην επιχείρηση να προβαίνει σε
διορθωτικές ενέργειες με ταυτόχρονη γνώση του αντίστοιχου κόστους- οφέλους.

9. Δυνατότητα αποδοτικής συνεργασίας των τμημάτων της επιχείρησης.
Με την κοστολόγηση ανά δραστηριότητα τα τμήματα της επιχείρησης συνεργάζονται
αποδοτικότερα καθώς υπάρχει πληροφόρηση για τις δια τμηματικές διαδικασίες που
λαμβάνουν χώρα και πώς αυτές επηρεάζουν σαν σύνολο την αποδοτικότητα της
επιχείρησης. Έτσι τα διάφορα τμήματα της επιχείρησης λειτουργούν πιο αποδοτικά
και πάντα για την βέλτιστη, αποδοτικότερη και πιο συμφέρουσα επιλογή της
επιχείρησης.
Γενικότερα, όπως προκύπτει από τα παραπάνω το σύστημα ABC υποστηρίζει
τρεις σημαντικές πτυχές που σχετίζονται με την λήψη στρατηγικών αποφάσεων.
Αυτές είναι:
i.

Η κοστολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών.
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ii.

Η διαφοροποίηση της γκάμας των προϊόντων/ υπηρεσιών, είτε με προώθηση

ιδίων και νέων προϊόντων, είτε με διακοπή της παραγωγής ορισμένων προϊόντων.
iii.

Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων προϊόντων/ υπηρεσιών.
Στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι το σύστημα κοστολόγησης ανά

δραστηριότητα

δεν αντικαθιστά το λογιστικό σύστημα που ήδη χρησιμοποιεί η

επιχείρηση, αλλά λειτουργεί συμπληρωματικά εξασφαλίζοντας στη διοίκηση την
απαραίτητη ανάλυση των λογιστικών γεγονότων που θα την οδηγήσει σε ορθολογική
λήψη αποφάσεων. Επίσης να γίνει αναφορά ότι η παραδοσιακή χρηματοοικονομική
λογιστική δεν εξετάζει σε βάθος τις αιτίες του κόστους, αλλά ενδιαφέρεται για το
συγκεντρωτικό αποτέλεσμα.

5.2 Μειονεκτήματα Από την Εφαρμογή Του ABC

Παρά τα σπουδαία πλεονεκτήματα που διαθέτει αυτή η κοστολογική μέθοδος, είναι
απαραίτητο να επισημάνουμε και τα εξαιρετικής σημασίας μειονεκτήματα που
προκύπτουν (Hilton, 2003). Πιο αναλυτικά αυτά είναι:
1. Χωρίς απόδειξη ακόμα η θετική επίπτωση της στην επίτευξη κέρδους.
Μέχρι σήμερα δεν έχει αποδειχθεί η συνεισφορά του συστήματος ABC στην μείωση
του κόστους και στην καλύτερη διαχείριση του. Το γεγονός αυτό έχει σαν συνέπεια
την επιφυλακτικότητα των επιχειρήσεων για την εφαρμογή και υιοθέτηση της
κοστολόγησης ανά δραστηριότητα, όταν αναζητούν νέα κοστολογικά συστήματα.
2. Αρκετά δαπανηρή εφαρμογή.
Η εφαρμογή ενός συστήματος κοστολόγησης ανά δραστηριότητα είναι μια πολύ
δαπανηρή διαδικασία. Αυτό οφείλεται στο ότι πρέπει να γίνει λεπτομερής καταγραφή
των λειτουργιών και διαδικασιών που πραγματοποιούνται μέσα στην επιχείρηση.
Επίσης τέτοια συστήματα απαιτούν σημαντικό κόστος συντήρησης και ενημέρωσης
ώστε η πληροφορία να απεικονίζει την πραγματικότητα.
3. Αντίδραση εργαζομένων.
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Η αντίδραση εργαζομένων είναι φυσικό επερχόμενο της αλλαγής που δημιουργείται
λόγω της μετάβασης από ένα σύστημα σε ένα άλλο καθώς απαιτείται προσπάθεια και
από την πλευρά των εργαζομένων.
4. Δυσκολία στο σχεδιασμό του κοστολογικού συστήματος και στην επιλογή
των οδηγών κόστους.
Σε μια επιχείρηση πραγματοποιούνται συνήθως ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων,
οπότε ο εντοπισμός τους είναι μια αρκετά δύσκολη διαδικασία. Άμεση συνέπεια της
διαδικασίας αυτής είναι να εντοπίζονται είτε πολλές δραστηριότητες και το σύστημα
να γίνεται υπερβολικά δύσχρηστο, είτε λίγες δραστηριότητες και να γίνεται πολύ
γενικό. Τα παραπάνω έχουν σαν αποτέλεσμα να προκύπτουν δυσκολίες στον
καθορισμό του βαθμού της λεπτομέρειας και της ανάλυσης στον οποίο είναι
διατεθειμένη η επιχείρηση να προχωρήσει.

5.3 Βασικά Προβλήματα Της Κοστολόγησης Ανά Δραστηριότητα4

Πέρα από τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που παρουσιάστηκαν παραπάνω,
από την εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθόδου, είναι πιθανό να προκύψουν ορισμένα
προβλήματα τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και ως προς την αποφυγή, αλλά
και ως προς την αντιμετώπισή τους. Αυτά είναι:
1. Στατική εναντίον δυναμικής θεώρησης του κόστους.
Στην κοστολόγηση ανά δραστηριότητα όλα τα τρέχοντα βιομηχανικά έξοδα
κατανέμονται στα προϊόντα χωρίς να δίνεται σημασία αν το κόστος είναι
ερμηνευμένο κάτω από μία στρατηγική έννοια. Για παράδειγμα το κόστος παραλαβής
θα επιμεριστεί στα προϊόντα ανάλογα με το μερίδιο του κόστους που προκαλεί η
συγκεκριμένη δραστηριότητα σε κάθε προϊόν. Αυτή η εκτίμηση είναι σωστή υπό
στατική έννοια, αλλά δεν συμβαίνει το ίδιο υπό δυναμική έννοια. Αυτό οφείλεται στο
ότι οι παραλαβές δεν προσθέτουν αξία στο τελικό προϊόν.

4

Shank John K. & Govindarajan Vijay. Strategic Cost Management: the new tool for competitive
advantage, (the free Press, 1993), σελ. 181-185
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Η δυναμική θεώρηση του κόστους έχει ως επίκεντρο την ελαχιστοποίηση ή και
τον περιορισμό του κόστους που δεν προσθέτει αξία στο αγαθό, όπως γίνεται με τις
παραλαβές που αναφέρθηκαν προηγουμένως.
Το γεγονός ότι στο κόστος του προϊόντος περιλαμβάνονται τρέχοντα έξοδα
μπορεί να αποβεί το ίδιο επικίνδυνο με την εφαρμογή κανόνων κόστους που είναι
ανακριβείς. Η κοστολόγηση ανά δραστηριότητα πέρα από την καταγραφή και την
κατανομή των δραστηριοτήτων στα προϊόντα που τις καταναλώνουν, οφείλει
συνεχώς να προσδιορίζει και να ελέγχει ποιες δραστηριότητες προσθέτουν
πραγματικά αξία στα προϊόντα/ υπηρεσίες ή ακόμα και στους πελάτες και να
καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να εκτελούνται οι δραστηριότητες αυτές
αποδοτικά και αποτελεσματικά.
2. Προσκόλληση στην απαρχαιωμένη διάκριση μεταξύ κόστους προϊόντος
και περιοδικού κόστους
Όπως συμβαίνει με όλα τα κοστολογικά συστήματα έτσι και με την κοστολόγηση ανά
δραστηριότητα υπάρχει μια προσκόλληση στη διάκριση ανάμεσα στο κόστος που θα
δαπανηθεί και σε αυτό που έχει καταγραφεί στην απογραφή. Η διάκριση αυτή έχει
μεγάλη σημασία, αλλά η συμβολή στην εξυπηρέτηση των διοικητικών σκοπών είναι
ελάχιστη. Στο σύγχρονο περιβάλλον των επιχειρήσεων, ένα μεγάλο ποσοστό κόστους
πραγματοποιείται πριν από την παραγωγική διαδικασία όπως είναι το κόστος έρευνας
και ανάπτυξης, ή μετά όπως είναι το κόστος μάρκετινγκ και διανομής.
3. Χάραξη στρατηγικής μόνο για το παρόν.
Κάθε επιχείρηση που εφαρμόζει το σύστημα κοστολόγησης ανά δραστηριότητα για
να λειτουργεί αποτελεσματικά και αποδοτικά, πρέπει να λάβει υπόψη ότι το σύστημα
αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες κόστους οι οποίες είναι χρήσιμες μόνο για το παρόν.
Αν αυτές οι πληροφορίες επεκταθούν και στο μέλλον, ελλοχεύει ο κίνδυνος η
επιχείρηση να οδηγηθεί στη λήψη εσφαλμένων επιχειρηματικών αποφάσεων.
4. Προβλήματα στην συγκέντρωση πληροφοριών.
Το συγκεκριμένο πρόβλημα μπορεί να εμφανιστεί με πολλές μορφές όπως είναι η
δυσκολία στην εξεύρεση των δραστηριοτήτων που θα χρησιμοποιηθούν στα κέντρα
κόστους, η δυσκολία στην επιλογή από μια πληθώρα δραστηριοτήτων, η δυσκολία
στην μέτρηση των μονάδων έργων των δραστηριοτήτων που χρησιμοποιήθηκαν σαν
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κέντρα κόστους αλλά και στην επιλογή των βάσεων μερισμού του κόστους των
κέντρων δραστηριότητας. Τα προβλήματα αυτά είναι απόρροια ότι η επιχείρηση δεν
διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία ώστε να εφαρμόσει επιτυχώς το σύστημα ABC
5. Δυσκολία στην επιλογή των βάσεων μερισμού του κόστους των κέντρων
δραστηριοτήτων


Αδυναμία να αξιοποιηθούν με επιτυχία οι πληροφορίες που παρέχει το
σύστημα.



Ελλιπής σχεδιασμός του συστήματος που αντικατοπτρίζεται με τους εξής
τρόπους:
I.

Το σύστημα είναι αρκετά πολύπλοκο σε σχέση με τις ανάγκες τις
επιχείρησης που δεν απαιτούν από αυτό να αναλύει τις πληροφορίες
σε τόσο μεγάλο βάθος.

II.

Το σύστημα είναι απλό σε βαθμό που να μην καταγράφει επακριβώς
τις απαιτούμενες πληροφορίες.

III.

Οι πληροφορίες του συστήματος δεν χρησιμοποιούνται για τους
σκοπούς που αυτό αρχικά σχεδιάστηκε. Στόχος του συστήματος είναι
η καλύτερη κοστολόγηση των προϊόντων και όχι να αξιοποιούνται οι
πληροφορίες για την βελτίωση των διαδικασιών.



Αντίσταση εργαζομένων στην αλλαγή.

Ένα ακόμη συχνό πρόβλημα που προκύπτει είναι ο φόβος των εργαζομένων να
αποδεχτούν το σύστημα και την αλλαγή που φέρει από την νέα πληροφόρηση.
Έρευνες έδειξαν ότι οι εργαζόμενοι νιώθουν να απειλούνται από τις νέες μεθόδους
διοικητικής δράσης και υιοθετούν αμυντική στάση απέναντί τους. Η αμυντική αυτή
στάση αποτελεί τροχοπέδη στη διαδικασία μάθησης αλλά και στη διαδικασία της
εσωτερικής και εξωτερικής δέσμευσής τους απέναντι στο ABC. (Εξωτερική
δέσμευση είναι όταν οι εργαζόμενοι αποδέχονται την νέα μέθοδο από φόβο μην
τιμωρηθούν και για να ικανοποιήσουν την διοίκηση. Ενώ εσωτερική δέσμευση είναι
όταν αισθάνονται προσωπικά υπεύθυνοι και παίρνουν πρωτοβουλίες βελτίωσης του
συστήματος.) Συνεπώς για να εισπράττει μια επιχείρηση το μέγιστο των ωφελειών
που προσφέρει η κοστολόγηση δραστηριοτήτων πρέπει να εξασφαλίσει εσωτερική
δέσμευση των εργαζομένων.
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Παρόλο τα προβλήματα που υπάρχουν δεν είναι ασφαλώς αξεπέραστα. Με τη σωστή
μελέτη και το σωστό χειρισμό τους από τη διοίκηση είναι δυνατόν να ξεπεραστούν
και η επιχείρηση να απολαύσει τα οφέλη του ABC. Av και κάθε πρόβλημα έχει και
διαφορετική λύση παρακάτω αναφέρεται µια σειρά παραγόντων που διασφαλίζει την
επιτυχή εφαρμογή του ABC και τη λύση των προβλημάτων:


Η

υποστήριξη και

ενεργός

συµµετοχή από

τη

διοίκηση (ανώτερη

και ανώτατη) σε όλα τα στάδια της εφαρμογής του ABC, αρχής γενομένης
από το σχεδιασμό του συστήματος.


Η ανάθεση πρωτοβουλιών στους εργαζόμενους έτσι, ώστε να αισθανθούν ότι
συμβάλλουν ουσιαστικά στην προσπάθεια εξέλιξης της επιχείρησης.



Η συνεχής κατάρτιση σε όλους όσους συµµετέχουν στην εφαρμογή του ABC
ή χρησιμοποιούν το σύστημα.



Η εφαρμογή του ABC σε πρώτη φάση σε ένα τμήμα που θα αποδώσει
γρήγορα και μετρήσιμα αποτελέσματα, γεγονός που θα τονώσει το ηθικό των
εργαζομένων και θα πείσει ολόκληρη την επιχείρηση για τη χρησιμότητα του
συστήματος



Ο σωστός σχεδιασμός του συστήματος από την αρχή έτσι ώστε να αναλυθεί η
παραγωγική διαδικασία µε τρόπο που θα υποδεικνύει τα πλέον κατάλληλα
κέντρα κόστους, οδηγούς κόστους κ.ο.κ.



Η

χρήση

του

benchmarking

(αντιγραφή

των

καλύτερων πρακτικών

από ομοειδείς επιχειρήσεις του κλάδου, ή από άλλα τμήματα της
επιχείρησης).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.1 Χαρακτηριστικά Των Επιχειρήσεων Για Την Εφαρμογή Της
Κοστολόγησης Ανά Δραστηριότητα

Για αποφασίσει μια επιχείρηση να εφαρμόσει το σύστημα κοστολόγησης ανά
δραστηριότητα, πρέπει να εξετάσει αν διαθέτει ορισμένα χαρακτηριστικά ώστε οι
ωφέλειες που προκύπτουν από την εφαρμογή υπερβαίνουν το μεγάλο κόστος της
επένδυσης αυτής. Η κοστολόγηση δραστηριοτήτων είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε
επιχειρήσεις που έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
1. Μεγάλο εύρος γραμμής παραγωγής προϊόντων ή υπηρεσιών που μπορεί με το
χρόνο να αυξάνεται προκειμένου να καλύψει τις διαφορετικές ανάγκες των
καταναλωτών.
2. Προϊόντα που χρησιμοποιούν κοινές δραστηριότητες σε διαφορετικό βαθμό
και έτσι υπάρχει δυσκολία στην εύρεση του κόστους που αναλώνει το κάθε
προϊόν ξεχωριστά.
3. Αν εμφανίζεται υψηλό έμμεσο κόστος, που δεν αναλογεί στον μοναδιαίο όγκο
του κάθε προϊόντος.
4. Αυτοματισμός της εργασίας που μειώνει το κόστος της άμεσης εργασίας αλλά
αυξάνονται οι υποστηρικτικές λειτουργίες, δυσχεραίνοντας έτσι τον
επιμερισμό του έμμεσου κόστους στα προϊόντα.
5. Αν υπάρχει υπερβολικά μεγάλος αριθμός δραστηριοτήτων και γίνεται
προσπάθεια εξάλειψης μερικών από αυτών, ώστε να μειωθεί το κόστος.
6. Περίπλοκα προϊόντα που εμφανίζουν υψηλά κέρδη κατά στην παραγωγική
διαδικασία και πιο απλοποιημένα προϊόντα που εμφανίζουν ζημίες.
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6.2 Σημεία Με Ιδιαίτερη Προσοχή Πριν Από την Εφαρμογή Του
Συστήματος

Μια επιχείρηση πριν προβεί στον σχεδιασμό και υλοποίηση του συστήματος
κοστολόγησης δραστηριοτήτων, πρέπει να δώσει ιδιαίτερη σημασία σε ορισμένα
σημεία ώστε να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτά είναι:
1. Οι ορισμοί να έχουν έναν γενικό χαρακτήρα για να χρησιμοποιούνται με ευκολία
κατά μήκος των οργανωσιακών ορίων αλλά και να γίνονται συγκεκριμένοι όταν
πρέπει να χρησιμοποιηθούν μέσα σε κάθε τμήμα ώστε οι επικεφαλείς των τμημάτων
να αναγνωρίζουν την δραστηριότητα.
2. Πριν από κάθε ανάλυση, πρέπει να ορίζονται οι κοινές δραστηριότητες για να μην
χρησιμοποιούνται άλλοι όροι δυσχεραίνοντας έτσι την διαδικασία ανάλυσης.
3. Αφού ορισθούν οι κοινές δραστηριότητες πρέπει να ορισθούν και οι
δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σε κάθε τμήμα. Μερικές από αυτές
συμβαίνουν μόνο σε ειδικά τμήματα όπως είναι η εξέταση αίτησης δανείου στον
τραπεζικό χώρο, ενώ άλλες είναι κοινές και πραγματοποιούνται σε έναν αριθμό
τμημάτων όπως στο παράδειγμα της τράπεζας ο στρατηγικός σχεδιασμός.
Η φιλοσοφία και ο σκοπός του νέου συστήματος να έχουν γίνει κατανοητά
από όλους. Η επιτυχής εφαρμογή ή όχι του συστήματος δεν στηρίζεται τόσο σε μια
καλή ομάδα εξωτερικών συμβούλων όσο στο κατά πόσο το ανθρώπινο δυναμικό έχει
αναγνωρίσει τη σημασία του συστήματος

6.3 Στάδια Υλοποίησης Του Συστήματος ABC

Για να εφαρμόσει μια επιχείρηση την κοστολόγηση δραστηριοτήτων πρέπει να
ακολουθήσει ορισμένα στάδια και αυτά είναι:
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1ο Στάδιο: Αναγνώριση της ανάγκης για αλλαγή του κοστολογικού συστήματος
Μια επιχείρηση πριν αποφασίσει να προβεί στην υιοθέτηση ενός νέου κοστολογικού
συστήματος θα πρέπει πρώτα να εξετάσει το βαθμό ικανοποίησης από τις
παρεχόμενες πληροφορίες υπάρχον συστήματος. Αν από την διαδικασία εξέτασης
κρίνει το σύστημα ανεπαρκές και με πολλές αδυναμίες τότε θα πρέπει αφού τις
εντοπίσει να προσδιορίσει το βαθμό στον οποίο η ανακριβής κοστολογική
πληροφόρηση επηρεάζει την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.
Επίσης στο
παραγωγή

των

στάδιο
προϊόντων

αυτό

η επιχείρηση

απαιτεί

τη

χρήση

πρέπει ελέγξει κατά πόσο η
πολλών

και

πολύπλοκων

δραστηριοτήτων και να καθορίσει τον όγκο και το εύρος της γκάμας τους. Αν μια
επιχείρηση διαθέτει τα παραπάνω σε μεγάλο βαθμό και για την διοίκηση η ποιότητα
της κοστολογικής πληροφόρησης έχει δεσπόζουσα σημασία, θα ήταν απαραίτητο να
υιοθετήσει το σύστημα κοστολόγησης ανά δραστηριότητα.
2ο Στάδιο: Εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού
Αν η εταιρεία αποφασίσει τελικά να υιοθετήσει το συστήματα ABC τότε θα πρέπει να
δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην κατάρτιση του προσωπικού. Η εκπαίδευση αυτή θα
έχει την μορφή σεμιναρίων και είναι απαραίτητη η ενημέρωση όλων των ιεραρχικών
επιπέδων του στελεχιακού και υπαλληλικού προσωπικού για το νέο σύστημα .
Όπως έχει ήδη αναλυθεί η κοστολόγηση έχει νέα προσέγγιση στον
προσδιορισμό του κόστους δίνοντας έμφαση στις δραστηριότητες οι οποίες
ευθύνονται για την ανάλωση των πόρων

και

όχι

στα

εκάστοτε

κοστολογικά

αντικείμενα. Με την νέα αυτή προσέγγιση πρέπει να αντιμετωπιστεί το κόστος από
μια νέα οπτική γωνία. Είναι απαραίτητη η αλλαγή στον τρόπο σκέψης και η αλλαγή η
οποία αφορά όλα τα στελέχη, από τα άτομα που ασχολούνται με την εξαγωγή της
κοστολογικής πληροφόρησης μέχρι τα άτομα που λαμβάνουν επιχειρηματικές
αποφάσεις
Συμπεραίνουμε, πως για να εισρεύσουν τα οφέλη από το σύστημα ABC
πρέπει η ανώτατη διοίκηση να είναι απόλυτα πεπεισμένη για την χρησιμότητα του
ABC και να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να ενσωματώσει τα
στοιχεία που απορρέουν από το νέο σύστημα, στην χάραξη της στρατηγικής της
επιχείρησης.
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3ο Στάδιο: Καθορισμός των στόχων της κοστολόγησης ανά δραστηριότητα.
Σε μια επιχείρηση οι στόχοι από το νέο κοστολογικό σύστημα θα πρέπει να είναι
κατανοητοί και σαφείς σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα, αλλιώς ελλοχεύει ο κίνδυνος της
σύγχυσης ή παρερμηνείας του ρόλου που πρόκειται να παίξει το ABC. Θέτοντας η
επιχείρηση ορισμένα κριτήρια, θα μπορεί να αξιολογήσει τις αποκλίσεις από τους
αρχικούς στόχους και να προβεί στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες μετά από
την εφαρμογή του έργου. Επομένως πρέπει: να γίνει μια αναφορά στους τομείς που
επηρεάζονται από την υιοθέτηση του ABC, όπως είναι η διαμόρφωση του μείγματος
προϊόντων, καθορισμός τιμολογιακής πολιτικής κλπ, να γίνει ο προσδιορισμός των
αλλαγών της οργάνωσης στην επιχείρηση και να εκτιμηθεί το κόστος και η διάρκεια
της διεκπεραίωσης του προγράμματος.
4ο Στάδιο: Σύσταση ομάδας για τον σχεδιασμό του νέου συστήματος.
Ένας από τους κύριους παράγοντες που σηματοδοτούν την επιτυχία του νέου
συστήματος είναι ο βαθμός δέσμευσης της ομάδας σχεδιασμού του συστήματος.
Επειδή τα άτομα αυτά έχουν πολύ σημαντικό ρόλο είναι απαραίτητο να δίνεται
ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή των μελών που αποτελούν την ομάδα σχεδιασμού, οι
οποίοι θα πρέπει να είναι διατεθειμένοι να αφοσιωθούν πραγματικά στην υλοποίηση
του project. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα άτομα που αποτελούν την ομάδα και
αναλύονται οι δραστηριότητές τους.


Yποστηρικτής του έργου (Project sponsor)

Είναι ο κύριος αρμόδιος και υπεύθυνος για την υποστήριξη του συστήματος και
αυτός ο οποίος θα μεταλαμπαδεύσει την φιλοσοφία του συστήματος σε όλα τα
ιεραρχικά επίπεδα. Το άτομο αυτό πρέπει να κατέχει υψηλή θέση στην ιεραρχία και
να πιστεύει στις δυνατότητες του νέου συστήματος ώστε με την επιρροή του να έχει
την υποστήριξη όλων των εργαζομένων.


Οργανωτική επιτροπή (Steering Committee)

Την επιτροπή συνίσταται υψηλόβαθμα στελέχη όλων των λειτουργιών της
επιχείρησης. Ο σκοπός της είναι ο συντονισμός των εργασιών του διοικητή του έργου
και των υφισταμένων του.
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Διοικητής του έργου (Project Director)

Ουσιαστικά είναι αυτός οποίος διοικεί επί του έργου του ABC και είναι υπόλογος
στην οργανωτική επιτροπή. Είναι απαραίτητη η καλή γνώση της δομής και του
τρόπου λειτουργίας της επιχείρησης ώστε να έχει την δυνατότητα να περάσει τις
επιταγές των ανωτέρων του στα άτομα που διοικεί.


Συμβουλευτική επιτροπή (User advisory committee)

Η επιτροπή αυτή απαρτίζεται από μεσαία και ανώτερα στελέχη και ο σκοπός της να
βοηθάει την ομάδα που έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου με συμβουλές και
διευκρινίσεις.


Διοικητής επικοινωνίας (Communications manager)

Ο σκοπός του είναι η εκπαίδευση όλων όσων εμπλέκονται με το νέο σύστημα, δηλ
ομάδα σχεδιασμού, εργαζόμενοι που συλλέγουν τα σημαντικά δεδομένα για το ABC.
O χρόνος του αναλώνεται κυρίως σε επαφές με άλλα στελέχη, στην παρουσίαση του
έργου, στην παροχή πληροφόρησης σχετικά με την πορεία του έργου προς αυτούς
που θα επηρεαστούν από την εισαγωγή του νέου κοστολογικού συστήματος, είτε θα
το χρησιμοποιήσουν μελλοντικά.


Διευθυντής του έργου (Project Manager)

Είναι υπεύθυνος για την ομάδα σχεδιασμού καθώς και για την ημερήσια τήρηση
του χρονοδιαγράμματος που έχει καθοριστεί.


Ειδικοί τεχνικών θεμάτων (Technical specialists) .

Στις περισσότερες επιχειρήσεις παρατηρείται έλλειψη γνώσεων ως προς την
ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων. Για το λόγο αυτό οι ειδικοί τεχνικών
θεμάτων είναι απαραίτητοι για την σωστή εφαρμογή του συστήματος.


Ομάδα έργου (Project team).

Είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση του σχεδίου εφαρμογής του ABC. Τα μέλη της
πρέπει να γνωρίζουν καλά την δομή, να έχουν εμπειρία σε μια ποικιλία τομέων όπως
χρηματοοικονομική διοίκηση, λογιστική, ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και
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να χαρακτηρίζονται από σύνθετη σκέψη, ώστε να αποτελέσουν την ομάδα κορμού
για ολόκληρο το διάστημα που μεσολαβεί από την έναρξη μέχρι την λήξη του έργου.
5ο

Στάδιο:

Προσδιορισμός

των

κοστολογικών

αντικειμένων,

των

δραστηριοτήτων και των οδηγών κόστους.
Για την σωστή εφαρμογή του συστήματος είναι απαραίτητο να γίνει η εύρεση των
δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται και να οριστούν οι κατάλληλοι οδηγοί
κόστους των δραστηριοτήτων. Πιο εκτενής ανάλυση των παραπάνω έγινε σε
προηγούμενο κεφάλαιο.
6ο Στάδιο: Συλλογή των στοιχείων
Αφού πλέον έχουν καθοριστεί οι γενικές προδιαγραφές, τώρα στο στάδιο αυτό πρέπει
να οριστεί το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για τη συλλογή των δεδομένων και
να αναλυθούν ακόμα παραπάνω οι προδιαγραφές. Πηγή άντλησης των κοστολογικών
δεδομένων έιναι το γενικό καθολικό, το σύστημα προϋπολογισμού, το τρέχον
κοστολογικό σύστημα κ.α. Όμως πολλά από τα στοιχεία αυτά είναι δύσκολο να
αποκτηθούν και για το λόγο αυτό η επιχείρηση θα πρέπει να κάνει ορισμένες
εκτιμήσεις.
7ο Στάδιο: Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος με βάση τις δραστηριότητες
Για τον σωστό σχεδιασμό του πληροφοριακού συστήματος πρέπει να καθοριστεί η
μορφή των αναφορών που θα εξάγει το σύστημα. Μερικά από τα ζητήματα που θα
απασχολήσουν την ομάδα έργου είναι τα εξής: σε ποιο βαθμό θα είναι λεπτομερείς οι
αναφορές, η ποσότητα της πληροφόρησης που θα παρέχουν, ποιοι θα είναι οι χρήστες
των αναφορών, η συχνότητα εξαγωγής των αναφορών, ο τρόπος παρουσίασης της
πληροφόρησης (σε οn line, σε ηλεκτρονική μορφή, σε χαρτί κλπ).
Αν η επιχείρηση αποφασίσει να χρησιμοποιήσει κάποιο πακέτο λογισμικού
από αυτά που κυκλοφορούν, θα πρέπει να εντοπίσει το καταλληλότερο πρόγραμμα,
το οποίο είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων όπως: η ικανοποίηση των απαιτήσεων
των στελεχών για πληροφόρηση, η ταχύτητα που επεξεργάζεται τα δεδομένα, τα είδη
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αναφορών που παρέχει, ώστε οι αναφορές να παρουσιάζουν μια ισορροπία ανάμεσα
στην ακρίβεια αλλά και στο χρόνο παρουσίασης.
8ο Στάδιο: Προσδιορισμός του κόστους δραστηριοτήτων, προϊόντων, υπηρεσιών.
Το κόστος των δραστηριοτήτων καταλογίζεται στους τελικούς φορείς με την χρήση
των κατάλληλων οδηγών κόστους. Εκτενέστερη ανάλυση πραγματοποιήθηκε σε
προηγούμενο κεφάλαιο.
9ο Στάδιο: Χρησιμοποίηση της πληροφόρησης που παρέχει το ΑΒC για την
βελτίωση των διεργασιών
Η υιοθέτηση του συστήματος ABC δίνει την ευκαιρία στα στελέχη να εντοπίσουν
ευκαιρίες για βελτίωση της αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων. Αυτό σημαίνει ότι
ο χρόνος και το κόστος εκτέλεσης μειώνονται ενώ η προστιθέμενη αξία αυξάνεται.
Επίσης η πληροφόρηση που προκύπτει από την διάκριση των δραστηριοτήτων
σε αυτές που προσθέτουν αξία (value- added)και σε αυτές που δεν προσθέτουν αξία
(non value added), μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και για τον ανασχεδιασμό των
διαδικασιών, την κατάρτιση προϋπολογισμών, την ανάλυση κερδοφορίας των
πελατών κλπ.

6.4 Προϋποθέσεις Αποτελεσματικής Εφαρμογής Μεθοδολογίας ABC.

Κάθε νέο σύστημα στην αρχή απαιτεί να γίνουν ορισμένες διεργασίες και
προσεκτικός σχεδιασμός έτσι ώστε να μην προκύψουν αργότερα λάθη που να
στοιχίσουν στην επιχείρηση. Έτσι και στην εφαρμογή της κοστολόγησης
δραστηριοτήτων υπάρχουν σημεία στα οποία πρέπει να δοθεί απαραίτητη προσοχή,
παρόλο που η μεθοδολογία είναι σχετικά απλή.
Παρακάτω αναλύονται ορισμένοι που συμβάλουν σημαντικά στην επιτυχημένη
εφαρμογή του:
1. Αριθμός δραστηριοτήτων
77

Σίγουρα όλα τα διοικητικά στελέχη ενθουσιάζονται στην ιδέα ύπαρξης ενός
συστήματος το οποίο να μπορεί να υπολογίζει το κόστος όλων των δραστηριοτήτων.
Όμως αν στη μεθοδολογία συμπεριληφθεί μεγάλος αριθμός των δραστηριοτήτων,
υπάρχει ο κίνδυνος να παραχθεί μια ανάλυση η οποία:


Περιέχει πολύ μεγάλο αριθμό δραστηριοτήτων οι περισσότερες εκ των οποίων
έχουν ασήμαντο κόστος



Δεν προσδιορίζει την δραστηριότητα που σχετίζεται άμεσα με τους πελάτες
και τα προϊόντα



Απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα για υπολογισμούς ακόμα και από ένα
ταχύτατο PC



Είναι τόσο λεπτομερής που κάνουν την επιχείρηση «να βλέπει το δέντρο και
όχι το δάσος»

Η επιχείρηση πρέπει να έχει αποφασίσει πριν ξεκινήσει τον σχεδιασμό της
μεθοδολογίας με ποιον τρόπο θέλει να χρησιμοποιήσει την πληροφορία. Αν η
επιχείρηση αναζητά την στρατηγική θεώρηση του κόστους τότε η κοστολόγηση
δραστηριοτήτων μπορεί να ανταπεξέρθει στις απαιτήσεις. Προκύπτει λοιπόν ότι η
επιχείρηση πρέπει να έχει αποφασίσει σε πιο βαθμό επιθυμεί την ανάλυση των
πληροφοριών ώστε να εξυπηρετείται η στρατηγική της.

2. Δέσμευση της ανώτατης διοίκησης

Για την επιτυχημένη εφαρμογή του συστήματος η ανώτατη διοίκηση είναι
απαραίτητο να στηρίξει την επιλογή της αλλά και να παρέχει εκπαίδευση στα
ανώτατα στελέχη σχετικά με τα οφέλη και το κόστος που συνεπάγεται η υιοθέτηση
της κοστολογικής αυτής προσέγγισης.

3. Ύπαρξη ένθερμου υποστηρικτή του συστήματος εντός της επιχείρησης.

Το άτομο που υποστηρίζει ενεργά το νέο σύστημα πρέπει να διαθέτει εξουσία μέσα
στην ιεραρχία και να έχει το σεβασμό του προσωπικού. Κάνοντας χρήση του κύρους
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που περιβάλλει την θέση του στην διοικητική πυραμίδα πρέπει να είναι σε θέση να
επικοινωνεί τους στόχους της ανώτατης διοίκησης σχετικά με το σύστημα ABC σε
όλα τα ιεραρχικά επίπεδα και να διασφαλίζει όσο το δυνατόν γίνεται την
συμμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού με τις επιταγές της διοίκησης. Η απουσία
ενός τέτοιου υποστηρικτή της κοστολόγησης με βάση τις δραστηριότητες έχει ως
αποτέλεσμα η τελική εφαρμογή του συστήματος να υπολειτουργεί.

4. Καθορισμός ξεκάθαρων και απλών στόχων οι οποίοι συνδέονται με
την στρατηγική της εταιρείας

Οι στόχοι από το νέο σύστημα που θέτει η διοίκηση θα πρέπει να διέπονται από
απλότητα και σαφήνεια και να βρίσκονται σε αρμονία με την στρατηγική της
επιχείρησης. Η συμβολή του συστήματος ABC στους στρατηγικούς στόχους της
οικονομικής οντότητας σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα δείχνει ότι είναι ένα νέο μέσο
υλοποίησης της εταιρικής.

5. Συμμετοχικό στυλ διοίκησης

Η εφαρμογή του συστήματος ABC απαιτεί την συμμετοχή όλων των ιεραρχικών
επιπέδων ώστε να συλλεχθούν τα κατάλληλα κοστολογικά στοιχεία και οι
εργαζόμενοι να μπορούν να διατυπώνουν ελεύθερα την γνώμη τους.
Όταν οι αποφάσεις λαμβάνονται μόνο από τα ανώτερα ιεραρχικά επίπεδα και
η ομάδα έργου απλώς εκτελεί εντολές της ανώτατης διοίκησης, τότε τίθενται φραγμοί
στην δημιουργικότητα και στην σύνθετη σκέψη των μελών της ομάδας
σχεδιασμού, δεν καλλιεργείται το ενδιαφέρον των ατόμων για την εξέλιξη του έργου
και έτσι η εφαρμογή του ABC μπορεί να καταστεί ανεπιτυχής.

6. Εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού

Σύμφωνα με την βιβλιογραφία η ικανότητα της επιχείρησης να διαχειριστεί
αποτελεσματικά τις αντιδράσεις του ανθρώπινου δυναμικού έγκειται στην ικανότητα
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της να δημιουργήσει θετικές προδιαθέσεις απέναντι στο ABC μέσω της εκπαίδευσης
του προσωπικού.
Αρωγοί στην προσπάθεια αυτή είναι η ενεργός συμμετοχή των εργαζομένων
κατά την ανάπτυξη του νέου συστήματος και η παροχή κινήτρων που
συμβάλουν στην ενθάρρυνση και στην ανταμοιβή των ατόμων που προσαρμόζονται
επιτυχώς στις αλλαγές που συνοδεύουν την εφαρμογή της ABC κοστολόγησης.
Αν το προσωπικό πειστεί για την αναγκαιότητα αλλαγής του υφιστάμενου
κοστολογικού συστήματος και βεβαιωθεί μέσα από σεμινάρια που θα λάβουν χώρα
ότι αυτή η αλλαγή που θα επέλθει δεν θα επηρεάσει το κύρος των θέσεων εργασίας,
ενώ ταυτόχρονα η εταιρία δεσμευθεί ότι οι εργαζόμενοι θα έχουν λόγο στον
σχεδιασμό του ABC, τότε αυξάνεται η πιθανότητα να ελαχιστοποιηθούν οι
αντιδράσεις του προσωπικού και έτσι να υλοποιηθεί το έργο χωρίς ιδιαίτερες
δυσκολίες.

7. Επάρκεια πόρων

Μια ακόμα μεταβλητή που συνδέεται με τον βαθμό επιτυχούς υλοποίησης της
κοστολόγησης δραστηριοτήτων είναι η επάρκεια των απαιτούμενων πόρων δηλ.
ανθρώπινο δυναμικό, χρόνος, τεχνολογική υποδομή.
Για τις απαιτήσεις του ABC σε ανθρώπινο δυναμικό, πρέπει να συσταθεί μια
ομάδα σχεδιασμού του συστήματος , τα μέλη της οποίας θα προέρχονται από
διάφορα τμήματα της εταιρείας. Αν δεν υπάρχει εξειδικευμένη γνώση εντός της
επιχείρησης τότε θα είναι συνετή η χρησιμοποίηση εξωτερικών συμβούλων
κατά τον σχεδιασμό του συστήματος.
Η υλοποίηση του συστήματος μπορεί να λάβει χώρα όταν η εταιρεία μπορεί
να διαθέσει τον απαιτούμενο χρόνο στην υιοθέτηση του νέου συστήματος.
Προτεραιότητα της επιχείρησης πρέπει να είναι το σύστημα ABC ακόμα και αν αυτό
σημαίνει την καθυστέρηση ολοκλήρωσης άλλων σχεδίων της διοίκησης. Επιπλέον η
επιχείρηση θα πρέπει να διερευνήσει ποιες είναι οι δυνατότητές της σε τεχνολογική
υποδομή ώστε να στηρίξει το νέο σύστημα. Αν δεν υπάρχει η δυνατότητα εσωτερικής
ανάπτυξης του απαιτούμενου λογισμικού η επιχείρηση θα πρέπει να αναρωτηθεί αν
είναι σε θέση από οικονομικής απόψεως, κυρίως, να προμηθευτεί το κατάλληλο
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λογισμικό από την αγορά και να κάνει χρήση εξωτερικών συμβούλων προκειμένου
να ανανεώνει το σύστημα με νέα δεδομένα.
Ένας εναλλακτικός τρόπος ώστε η επιχείρηση να μην καταφεύγει σε
εκτιμήσεις σχετικά με το αν μπορεί να υποστηρίξει το ABC με τους υφιστάμενους
πόρους είναι η υλοποίηση ενός πιλοτικού προγράμματος προτού τεθεί σε λειτουργία
η κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων. Η πιλοτική αυτή εφαρμογή δίνει την ευχέρεια
στην εταιρία να προσδιορίσει, σε σύντομο χρονικό διάστημα και με περιορισμένο
κόστος σε σχέση με την πλήρη εφαρμογή του ABC, αν οι δυνατότητές της της
επιτρέπουν ή όχι την ανάληψη έργου υιοθέτησης του νέου αυτού συστήματος.
Αν η επιχείρηση διαπιστώσει μέσω του πιλοτικού προγράμματος ότι δεν
μπορεί να στηρίξει επαρκώς το νέο σύστημα δεν χρειάζεται να προχωρήσει στην
τελική υλοποίησή του, ενώ το κόστος με το οποίο θα έχει επιβαρυνθεί συνολικά θα
περιορίζεται μόνο στα έξοδα εκπόνησης του πιλοτικού έργου.

8. Ενσωμάτωση της σχετικής με το ABC γνώσης στο εσωτερικό της
εταιρείας

Όταν η εταιρία δεν μπορεί να ενσωματώσει την γνώση που παράγεται κατά την
υλοποίηση του έργου στο εσωτερικό της αυτό έχει να κάνει κυρίως με την μη
ορθολογιστική χρήση εξωτερικών συμβούλων κατά την διαδικασία ανάπτυξης της
κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων.
Αρκετές εταιρίες εξουσιοδοτούν τους εξωτερικούς συμβούλους με την πλήρη
ανάληψη του σχεδίου εφαρμογής του ΑΒC. Έτσι όμως διαπράττεται ένα σημαντικό
σφάλμα καθώς τα στελέχη που συνιστούν την ομάδα έργου μετατρέπονται σε
εκτελεστικά όργανα των συμβούλων, δεν έχουν την δυνατότητα να βελτιώσουν το
σύστημα με τις παρατηρήσεις τους, και δεν είναι σε θέση να στηρίξουν το ABC
καθώς δεν έχουν την εμπειρία και τις νεοαποκτηθείς γνώσεις από το έργο που το
έχουν μόνο οι εξωτερικοί σύμβουλοι.
Αν η εταιρία δεν αναθέσει την εξ ’ολοκλήρου εφαρμογή του ABC, αλλά
περιορίσει τον ρόλο τους στην παροχή βοήθειας προς την ομάδα σχεδιασμού όποτε
ανακύπτει κάποιο πρόβλημα, τότε ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος να τεθεί το νέο
σύστημα σε αχρηστία.
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6.5 Γιατί Η Μεθοδολογία Αποκτά Μέγιστη Σημασία Για Τις
Επιχειρήσεις;

Η κοστολόγηση δραστηριοτήτων άρχισε να χρησιμοποιείται, κυρίως στις ΗΠΑ, από
τη δεκαετία του 1980. Όμως παρά τη χρόνια εφαρμογή της στις ΗΠΑ μόλις τα
τελευταία χρόνια η μεθοδολογία έγινε ευρέως γνωστή και αποδεκτή καθώς,
προέκυψε η ανάγκη εύρεσης ενός καλύτερου τρόπου επιμερισμού των γενικών
εξόδων από την κλασσική απορροφητική κοστολόγηση.
Μέχρι και πριν τριάντα χρόνια, κάθε επιχείρηση παρήγαγε περιορισμένο
αριθμό προϊόντων και το μεγαλύτερο ποσοστό του συνολικού κόστους σε μια
επιχείρηση αποτελούσαν η άμεση εργασία και το κόστος των α΄ υλών. Τα τελευταία
30 χρόνια, παρατηρήθηκε μια μείωση στο άμεσο κόστος και μια αύξηση στο έμμεσο
και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις σε τεχνολογία, καθώς και στο κόστος για
πωλήσεις και μάρκετινγκ. Συγχρόνως διαδικασία παραγωγής έγινε αρκετά
πολύπλοκη και η ίδια γραμμή παραγωγής πιο μεγάλη.
Έτσι σαν αποτέλεσμα της αλλαγής ήταν η δραματική αύξηση στη σημασία
του κόστους που προκλήθηκε από τις παρεχόμενες υπηρεσίες στον πελάτη καθώς
μέσα από την διαφοροποίηση στις υπηρεσίες οι επιχειρήσεις επιζητούν ένα
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η παραδοσιακή κοστολόγηση λειτουργεί ικανοποιητικά
όταν πρόκειται για τον επιμερισμό κόστους που σχετίζεται άμεσα με το παραγόμενο
προϊόν, δηλαδή το άμεσο κόστος να εντοπίζεται εύκολα. Τα γενικά έξοδα, όμως, δεν
μεταβάλλονται ανάλογα με τις παραχθείσες μονάδες, αλλά προκαλούνται από μια
σειρά γεγονότων στο σύνολο της επιχείρησης. Άρα στη σημερινή εποχή όπου τα όπου
ένα σημαντικό τμήμα του κόστους αποτελούν τα γενικά έξοδα, η κοστολόγηση
δραστηριοτήτων αναδεικνύεται ως το καλύτερο εργαλείο για τον ορθότερο
καταμερισμό των γενικών εξόδων.
Δεν πρέπει όμως να θεωρηθεί ότι η συγκεκριμένη μεθοδολογία μπορεί να
εφαρμοστεί μόνο στα γενικά έξοδα. Καθώς η παραγωγή γίνεται όλο και πιο
σύνθετη, όλο και περισσότερες ποσότητες επιχειρησιακών πόρων αναλώνονται σε
δραστηριότητες όπως είναι η εγκατάσταση μηχανημάτων και έλεγχοι ποιότητας.
Αυτές οι δραστηριότητες είναι πιο σωστό να επιμεριστούν μα βάση διαφορετικούς
οδηγούς κόστους και όχι με τις παραγόμενες μονάδες.
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6.6 Case Study: Εταιρίες Με Αποτελεσματική Εφαρμογή Της
Κοστολόγησης Δραστηριοτήτων

Electric Motor Works- Siemens5
Λόγω των χωρών του ανατολικού μπλοκ οι οποίες είχαν χαμηλά εργατικά έξοδα, τις
επέτρεπαν να πωλούν τυπικούς κινητήρες σε τιμές ασυναγώνιστες για την εταιρία.
Έτσι η εταιρία έφτασε σε σημείο να είναι ο πιο ακριβός παραγωγός του κλάδου.
Συνεπώς, τα στελέχη αποφάσισαν να αλλάξουν την γραμμή παραγωγής και να
παράγουν κινητήρες ειδικών προδιαγραφών. Με την υιοθέτηση της νέας στρατηγικής
όμως παρατήρησαν πως το υπάρχον σύστημα κοστολόγησης αδυνατούσε να δώσει
ακριβείς πληροφορίες για την κοστολόγηση των νέων κινητήρων παρόλο που ήταν
επαρκές για την κοστολόγηση των τυπικών κινητήρων.
Το 1987, η EMW είχε 600 κέντρα παραγωγής κόστους, ένα για κάθε κλάση
μηχανών. Τα υποστηρικτικά έξοδα κατανέμονταν στα προϊόντα με βάση το άθροισμα
του καθαρού κόστους για υλικά και εργασία, και των γενικών εξόδων παραγωγής.
Δύο χρόνια αφότου παρήγαγαν το νέο είδος κινητήρων. Τα προβλήματα
κοστολόγησης με τα παραδοσιακά συστήματα ήταν φανερά. Με τα παραδοσιακά
συστήματα δεν μπορούσε να προσδιοριστεί η σχέση μεταξύ των αυξημένων
υποστηρικτικών εξόδων με την αλλαγή στα παραγόμενα προϊόντα. Αυτό συνέβαινε
γιατί τα υποστηρικτικά έξοδα κατανέμονταν σε κάθε κινητήρα με βάση την
κατανάλωση των υλικών ή τον αριθμό των εργαζομένων, είτε τον αριθμό των
εργατοωρών είτε των ωρών λειτουργίας των μηχανών. Όμως τα υποστηρικτικά έξοδα
ήταν περισσότερο συσχετισμένα με των αριθμό των παραγγελιών ή τον αριθμό των
απαιτούμενων εξαρτημάτων ειδικών προδιαγραφών.
Για την εκτέλεση μιας παραγγελίας για ένα κινητήρα ειδικών προδιαγραφών,
χρησιμοποιούνταν ποσότητα πόρων ίση με μια παραγγελία κατασκευής 100 τυπικών
κινητήρων. Έτσι δημιουργήθηκαν δύο νέα κέντρα κόστους. Το ένα για τις δαπάνες
σχετικές με τη διεκπεραίωση παραγγελιών όπως: λήψη παραγγελιών, κοστολόγηση
και προσφορές προϊόντων, παράδοση προϊόντων, έξοδα επενδύσεων και το δεύτερο
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για τις δαπάνες σχετικές με εξαρτήματα ειδικών προδιαγραφών όπως: τεχνικός
έλεγχος εισερχόμενων παραγγελιών, έλεγχος σχεδιασμού και παραγωγής, τεχνικές
απογραφής, κοστολόγηση και προσφορές προϊόντων, ανάπτυξη προϊόντων,
παραλαβές. Έτσι τα έξοδα αυτά καθορίστηκαν και από ένα κέντρο κόστους
καταχωρήθηκαν σε δύο νέα κέντρα κόστους.
Για την αλλαγή του κοστολογικού συστήματος χρειάστηκε να μεταφερθούν
6.3 εκατομμύρια μάρκα από τα έξοδα τεχνικής φύσεως και 27 εκατομμύρια μάρκα
από τα διοικητικά έξοδα. Αυτά τα 33 εκατομμύρια μάρκα εκχωρήθηκαν κατόπιν στα
νέα κέντρα κόστους - 13,8 εκ. μάρκα στα έξοδα διεκπεραίωσης παραγγελιών και
19.5εκ. μάρκα στα έξοδα σχετικά με τα εξαρτήματα ειδικών προδιαγραφών. Το 1987,
η EMW έφθασε να λαμβάνει παραγγελίες αξίας ενός δισεκατομμυρίου μάρκων αλλά
αποδέχθηκε παραγγελίες αξίας μόνο 450 εκατομμυρίων μάρκων.
Queensferry Telecommunications Division6
Το παράρτημα τηλεπικοινωνιών Queensferry Telecommunications DivisionQTD ιδρύθηκε το 1965 στο νότιο Queensferry της Σκωτίας και είχε ως βασικό έργο
το σχεδιασμό και την κατασκευή ηλεκτρονικού εξοπλισμού ελέγχων και μετρήσεων
για τη διεθνή βιομηχανία τηλεπικοινωνιών. Το 1990, η QTD παρείχε 8 διαφορετικές
γραμμές παραγωγής και παράγοντας πάνω από 100 διαφορετικά προϊόντα και
απασχολούσε περίπου 640 άτομα προσδοκώντας έσοδα 100 εκατομμυρίων δολαρίων.
Τα προϊόντα ήταν σχεδιασμένα να ανιχνεύουν, να μετρούν και να εντοπίζουν
ελαττώματα στις τηλεφωνικές γραμμές.
Η Hewlett Packard (ΗΡ) είχε αναπτύξει αρχικά το λογιστικό σύστημα που έκανε
χρήση των παραγόντων κόστους (Cost Driver Accounting, CDA) στο παράρτημα
Roseville Network στην Καλιφόρνια. Γρήγορα εξαπλώθηκε σε όλο τον οργανισμό
και έως το 1990, πάνω από τις μισές εγκαταστάσεις της ΗΡ είχαν υιοθετήσει το CDA.
Το QTD από το σύστημα περίμενε τα εξής οφέλη:


Να ενθαρρύνει το σχεδιασμό της κατασκευής.



Να συμβάλλει στην κατανόηση της πραγματικής δομής του κόστους και κατά
να διευκολύνει τις προσπάθειες περικοπής των κατασκευαστικών δαπανών.

6

Cooper, R. and Verma, K. 1990. Hewlett Packard: Queensferry Telecommunications Division.
Case. Harvard Business School Publishing, Boston, MA 02163 (9-191-067).
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Να ενθαρρύνει τη διοίκηση να υποστηρίξει τη μεθοδολογία του Ελέγχου
Ολικής Ποιότητας και να εξαλείψει τις σπατάλες.



Να παρέχει βελτιωμένες πληροφορίες για τον έλεγχο της αποδοτικότητας των
παραγωγικών διαδικασιών.



Να παρέχει βελτιωμένες πληροφορίες κόστους για την λήψη αποφάσεων
σχετικά με τιμολόγηση και άλλα ζητήματα στρατηγικής σημασίας

Με τη χρήση του συστήματος CDA, ήταν εφικτό να σχεδιάζονταν τα προϊόντα
έτσι ώστε οι δαπάνες για υλικά και τα εργατικά και μηχανολογικά έξοδα να
ελαχιστοποιούνταν. Στο σύστημα CDA, οι βάσεις κατανομής του κόστους, όπως οι
καθαρές εργατοώρες αντικαθίστανται από παράγοντες δημιουργίας κόστους οι οποίοι
εντοπίζουν τα οικονομικά στοιχεία της κατασκευής και βοηθούν τους σχεδιαστές της
παραγωγής να τα κατανοήσουν. Το σύστημα του QTD χρησιμοποιούσε οκτώ
παράγοντες, έναν για κάθε μία από τις επτά κύριες παραγωγικές διαδικασίες και έναν
για την προμήθεια των υλικών.
Η αξία των παραγόντων κόστους αποτιμούταν δύο φορές το χρόνο. Κάθε
διευθυντής τμήματος ήταν υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει τον τρόπο κατανομής
του προϋπολογισμού του τμήματός του στις διαδικασίες και συνεπώς στους
παράγοντες κόστους.
Για κάθε παράγοντα κόστους υπολογίζονταν κάθε μήνα δύο ειδών διακυμάνσεις:
Η διακύμανση των εξόδων η οποία εντόπιζε τη διαφορά μεταξύ των πραγματικών
εξόδων για αγορές και των προϋπολογισμένων εξόδων για αγορές του μήνα. Η
διακύμανση του όγκου η οποία εντόπιζε τη διαφορά μεταξύ της πραγματικής
ποσότητας των μονάδων κάθε παράγοντα κόστους που καταναλωνόταν κάθε μήνα
και της προϋπολογισμένης ποσότητας που αναλογούσε στην καθιερωμένη τιμή του
παράγοντα.
Το αποτέλεσμα με την καθιέρωση της αποτίμησης παραγόντων κόστους ήταν η
διοίκηση σε κάθε βαθμίδα του οργανισμού έχει μια καλύτερη εκτίμηση των
επιδράσεων που επιφέρει η λειτουργία σε διάφορα επίπεδα δυναμικού της
παραγωγής. Τώρα η διοίκηση αναγνωρίζει την ανάγκη να προσαρμόσει τη δομή των
δαπανών σύμφωνα με τα επίπεδα των δραστηριοτήτων, ή να αντιμετωπίσει
τις επιπτώσεις.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ACTIVITY BASED MANAGEMENT

7.1 Η

Συμμετοχή

Της

Κοστολόγησης

Ανά

Δραστηριότητα

Στο Στρατηγικό Σχεδιασμό

Στην πλειοψηφία τους, τα συστήματα ABC υπερτερούν συγκριτικά με την
κοστολόγηση με βάση τον όγκο παραγωγής. Η παραδοσιακή κοστολόγηση, η οποία
επιμερίζει σημαντικά μέρη του συνολικού κόστους, δηλαδή των γενικών
βιομηχανικών εξόδων, χρησιμοποιώντας ως συντελεστή την άμεση εργασία ή την
ώρα λειτουργίας των μηχανών, μπορεί να θεωρηθεί ως ανακριβής σε περιβάλλοντα
όπου υπάρχουν πολύπλοκες γραμμές προϊόντων. Ενώ, αντίθετα, η κοστολόγηση ανά
δραστηριότητα παρέχει μεγαλύτερη ακρίβεια όσον αφορά τον επιμερισμό του
συνολικού κόστους στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες, οι όποιες δημιουργούν το κόστος.7
Η υπεροχή του συστήματος της κοστολόγησης ανά δραστηριότητα σε σχέση
με τη κοστολόγηση που βασίζεται στον όγκο παραγωγής, έγκειται στην κατανομή
των πραγματικών ΓΒΕ της τρέχουσας περιόδου στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες. Δε
συνεπάγεται, όμως, ότι το σύστημα της κοστολόγησης ανά δραστηριότητα αποτελεί
τη λύση στο στρατηγικό σχεδιασμό ή ότι τα παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης
οφείλουν να τροποποιήσουν τους κανόνες επιμερισμού τους, από κανόνες που
βασίζονται στον όγκο παραγωγής σε κανόνες που βασίζονται στις δραστηριότητες.8
Από την πλευρά της στρατηγικής διαχείρισης του κόστους, το σύστημα της
κοστολόγησης ανά δραστηριότητα αποτελεί ένα αξιόλογο χρηματοοικονομικό
εργαλείο για τη στρατηγική διοίκηση. Φυσικά, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι το
επικρατέστερο εργαλείο και η μοναδική λύση στον υπολογισμό και έλεγχο του
7

Shank και Govindarajan, “Strategic Cost Management”, The Free Press, 1993, Σελ. 180

8

Shank και Govindarajan, “Strategic Cost Management”, The Free Press, 1993, Σελ. 180
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κόστους με στόχο τη διοίκηση και τη βέλτιστη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων.
Ακόμη, τα οφέλη της κοστολόγησης ανά δραστηριότητα ως προς την αξιολόγηση της
γραμμής προϊόντος και τη διαχείριση των δραστηριοτήτων μπορούν να επιτευχθούν
με το βέλτιστο δυνατό τρόπο, αν αποφευχθεί να τυποποιηθεί το εν λόγω σύστημα
κοστολόγησης σαν μέρος του συστήματος τήρησης των βιβλίων της επιχείρησης που
βασίζεται στο γενικό καθολικό.

7.2 Διοίκηση Ανά Δραστηριότητα (Activity Based Management)

Η μεθοδολογία του Activity Based Management (ΑΒΜ) περιγράφει τις αποφάσεις
της διοίκησης

χρησιμοποιώντας

την

πληροφόρηση της

κοστολόγησης

ανά

δραστηριότητα ώστε να ικανοποιήσει του πελάτες της και να διαχειριστεί
αποτελεσματικά την κερδοφορία της εταιρίας (Horngren et all, 2002).
Αυτές οι αποφάσεις της διοίκησης περιλαμβάνουν διάφορες περιοχές όπως
(Horngren et all, 2002):
•

Τιμολόγηση

•

Μίγμα προϊόντος

•

Μείωση κόστους παραγωγής

•

Βελτίωση διαδικασιών

•

Σχεδιασμός και διαχείριση δραστηριοτήτων

•

Σχεδίαση προϊόντος
Η μεθοδολογία ΑΒΜ θεωρείται σήμερα παγκοσμίως ως η πλέον αξιόπιστη

και αποτελεσματική για τη διοίκηση και τη διαχείριση των διαδικασιών κάθε
επιχείρησης, υποστηρίζοντας την τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων

με αιχμή του

δόρατος την έννοια του κόστους των δραστηριοτήτων. Η εφαρμογή ενός
ολοκληρωμένου συστήματος ΑΒΜ, με τη σειρά της, μπορεί να υποστηρίξει τη
διοίκηση και τον ανασχεδιασμό των επιχειρησιακών διαδικασιών. Ένα πλήρες
σύστημα ΑΒΜ περιλαμβάνει τα εξής υποσυστήματα (Shank et all, 1993):
•

Κοστολόγηση ανά Δραστηριότητα,

•

Προϋπολογισμοί με βάση την Δραστηριότητα

•

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης.
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Με τον πλήρη σχεδιασμό του υποσυστήματος του ΑΒΜ παρέχεται η
απαραίτητη πληροφόρηση στη Διοίκηση σχετικά με την κερδοφορία / ζημία (Profit &
Loss) τόσο των προϊόντων και των πελατών, όσο και των επιμέρους διαδικασιών
που λαμβάνουν χώρα. Με την βοήθεια της μεθοδολογίας ΑΒΜ παρέχεται στην
επιχείρηση πολύτιμη πληροφόρηση που τα παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης
αδυνατούν να δώσουν.
Πιο συγκεκριμένα, η επιχείρηση έχει τις ακόλουθες δυνατότητες :
1. Προσδιορισμός του κόστους των δραστηριοτήτων (activities) με ταυτόχρονο
υπολογισμό δεικτών απόδοσης αυτών και σύγκριση με τους αντίστοιχους
δείκτες προηγούμενης περιόδου της ίδιας επιχείρησης (benchmarking).
2. Υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων - παρεμβάσεων στον τρόπο εκτέλεσης των
δραστηριοτήτων μέσω άμεσου προϋπολογισμού του αντίστοιχου κόστους –
οφέλους (what – if – analysis).
3. Ορθολογικότερη απόδοση κόστους (κοστολόγηση) στα προϊόντα και στους
πελάτες, άμεσα σχετιζόμενη με οτιδήποτε δημιουργεί το κόστος, και όχι
αυθαίρετα ή έστω με μικρή προσέγγιση (π.χ. με βάση τις πωλήσεις).
4.

Υποστήριξη στην λήψη αποφάσεων σχετικές με την κατάργηση προϊόντων,
την απόρριψη πελατών, την τιμολογιακή πολιτική και την εμπορική πολιτική.

5. Ολοκληρωμένο σύστημα προϋπολογισμού και ελέγχου των αποκλίσεων
(budgeting control), εσόδων, εξόδων, κερδοφορίας, κ.λ.π., βασισμένο σε
αιτιολογημένες και συνδεδεμένες προβλέψεις σχετικά με τα επίπεδα
δραστηριότητας.
Στους στόχους ενός συστήματος ΑΒΜ ανήκει ουσιαστικά η συστηματική και
ορθολογικότερη παρακολούθηση και ο έλεγχος των διαφόρων στοιχείων κόστους που
απορροφά η επιχείρηση κατά τη διοίκηση για τη λήψη αποφάσεων αναδιοργάνωσης
που έχουν ως στόχο την αύξηση της κερδοφορίας (μέσω μείωσης του κόστους) και
αποδοτικότερης λειτουργίας της.
Η όλη προσέγγιση υλοποίησης ενός συστήματος ΑΒΜ κατευθύνεται από την
έννοια και τις αρχές της Διοικητικής Λογιστικής, σε αντίθεση με την ‘‘Κράτηση
Βιβλίων’’ (Book-Keeping) που απλώς καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ). Οι υποχρεώσεις του ΚΒΣ ‘‘εξαντλούνται’’
στον υπολογισμό του κόστους παραγωγής των προϊόντων, ενώ για τα κόστη εκτός
παραγωγής, που είναι κυρίως έμμεσα, δεν απαιτείται ανάλυση και φυσικά, ούτε
λόγος γίνεται για τον επιμερισμό αυτών ανά προϊόν ή / και πελάτη. Πολλές
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επιχειρήσεις, θέλοντας να υπολογίσουν ένα συνολικό πίνακα κερδοφορίας / ζημίας
(Profit & Loss) προϊόντων επιμερίζουν τα κόστη εκτός παραγωγής με βάση τις
πωλήσεις (τρόπος που αδικεί ορισμένα κερδοφόρα προϊόντα που πωλούνται σε
μεγάλες ποσότητες). Το κενό αυτό έρχεται να το καλύψει κατά τον καλύτερο τρόπο η
εφαρμογή του συστήματος της κοστολόγησης ανά δραστηριότητα.
Για ακριβή και συστηματική παρακολούθηση, ανάλυση και έλεγχο του συνολικού
κόστους της επιχείρησης, χρειάζεται να γίνει μια αναγνώριση – οριοθέτηση των
διαδικασιών περιλαμβάνοντας όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης και σύμφωνα
με τις πλέον σύγχρονες αντιλήψεις και πρακτικές οργάνωσης. Πρόκειται για
διαδικασίες που «διασχίζουν

κάθετα»

τις λειτουργίες μιας

παραδοσιακής

οργανωτικής δομής και είναι ουσιαστικά σύνολα δραστηριοτήτων που έχουν στενή
σχέση μεταξύ τους και κάνουν χρήση κοινών πόρων για την εκτέλεση τους.
Τα ανωτέρω δεν είναι δυνατό να επιτευχθούν χωρίς την υποστήριξη και την
εκμετάλλευση της σύγχρονης τεχνολογίας και της πληροφορικής. Οι δομές των
δεδομένων που απαιτούνται και οι μεθοδολογίες που θα χρησιμοποιηθούν,
επιβάλλεται να σχεδιαστούν με γνώμονα την κατά το δυνατόν μικρότερη εξάρτηση
από τον ανθρώπινο παράγοντα μέσω της αυτοματοποιημένης καταγραφής,
συλλογής και επεξεργασίας των διαφόρων δεδομένων χωρίς την ανάγκη εισαγωγής
μεγάλου όγκου δεδομένων από το προσωπικό. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται όσο
είναι δυνατόν η εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων των προσπαθειών και του
αντίστοιχου κόστους επένδυσης τόσο σε εξοπλισμό όσο και σε ανθρώπινη εργασία
στελεχών (εσωτερικών και εξωτερικών). Άλλωστε ένα από τα βασικά βήματα για την
υλοποίηση της κοστολόγησης ανά δραστηριότητα είναι και η καταγραφή των
δεδομένων και διαδικασιών μηχανογραφικά για το ολοκληρωμένο πληροφοριακό
σύστημα.

7.3

Βασικές

Αρχές

Της

Μεθοδολογίας

Της

Διοίκηση

Ανά

Δραστηριότητα
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Η μεθοδολογία ΑΒΜ ακολουθεί ορισμένες βασικές αρχές και κατευθύνσεις τόσο
κατά τη σχεδίαση του μοντέλου όσο και κατά την υλοποίηση και εφαρμογή
του συστήματος στην πράξη. Με βάση τα ανωτέρω διαμορφώνεται και
προσαρμόζεται στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες καθεμίας επιχείρησης που αποφασίζει
την εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος (Hicks, 1992).
Τα συστήματα ΑΒΜ υποθέτουν αρχικά ότι οι υποστηρικτικοί και έμμεσοι
πόροι (overheads) εκτελούν τις δραστηριότητες αντί να δημιουργούν κόστη τα οποία
πρέπει να κατανεμηθούν. Έτσι, ένα σύστημα ΑΒΜ προσπαθεί να αποτυπώσει
επακριβώς τις δραστηριότητες που δημιουργούν τα κόστη.
Η δεύτερη αρχή αφορά στο γεγονός ότι τα προϊόντα ή οι πελάτες (ή
γενικότερα τα αντικείμενα του κόστους) δημιουργούν ζήτηση από τις ανωτέρω
δραστηριότητες. Ένα σύστημα ΑΒΜ προσπαθεί να βρει το τμήμα του κόστους που
δημιουργείται από τις δραστηριότητες το οποίο καταναλώνει κάθε αντικείμενο
κόστους, π.χ. προϊόν ή πελάτης άλλα και να υπάρχει συνεχής βελτίωση όλων των
παραμέτρων που σχετίζονται με τον πελάτη.
Για παράδειγμα, οι πελάτες οι οποίοι παραγγέλνουν προϊόντα σε μικρές
ποσότητες (άρα περισσότερες παραγγελίες) θα απορροφήσουν πολύ μεγάλο
μέρος του κόστους της δραστηριότητας που ονομάζεται «συλλογή παραγγελιών», σε
σχέση με τους πελάτες εκείνους, οι οποίοι παραγγέλνουν σε μεγάλες ποσότητες
και, επομένως, με λίγες παραγγελίες. Αυτό σημαίνει ότι το πλήθος των γραμμών
παραγγελιών είναι μέσο μέτρησης της ζήτησης της συγκεκριμένης δραστηριότητας.
Με βάση τις παραπάνω αρχές είναι σαφές ότι πρόκειται για μεθοδολογία που
αποτελείται από δύο φάσεις. Η πρώτη φάση (resource allocation) αφορά στον
επιμερισμό του κόστους καθενός από τους υποστηρικτικούς πόρους (overheads
resource) στις σχετιζόμενες δραστηριότητες με βάση τα ποσοστά απασχόλησης –
συμμετοχής (resources drivers). Στη δεύτερη φάση (cost allocation), και εφόσον
έχουν συγκεντρωθεί τα στοιχεία κόστους κάθε δραστηριότητας, αυτά επιμερίζονται
στα αντικείμενα κόστους (προϊόντα ή πελάτες) με βάση τους οδηγούς κόστους. Τα
συστήματα ΑΒΜ δεύτερης γενιάς χωρίζουν τις δραστηριότητες σε εκείνες που έχουν
σχέση με τα προϊόντα και σε εκείνες που σχετίζονται με τους πελάτες (Horngren,
2002). Η ανωτέρω ανάλυση γίνεται για κάθε διαδικασία της επιχείρησης (φάση
λειτουργίας), έτσι ώστε να υπάρχει η ανάλυση του κόστους, εκτός των άλλων, και
κατά φάση λειτουργίας.
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Ένα χαρακτηριστικό των συστημάτων ΑΒΜ είναι ότι υπάρχει δυνατή
άμεση συσχέτιση με τα διάφορα επίπεδα προϊόντων και πελατών και τις τυχόν
δενδρικές δομές αυτών. Κάθε δραστηριότητα, δηλαδή, σχετίζεται με προϊόντα ή
πελάτες αναλόγως της φύσεως της και μάλιστα σε διαφορετικά επίπεδα.
Συγκεκριμένα, ο επιμερισμός του συνολικού κόστους κάποιας δραστηριότητας που
σχετίζεται με πελάτες (π.χ. η επεξεργασία παραγγελιών από πελάτες) μπορεί να γίνει
σε επίπεδο σημείου πώλησης – υποκαταστήματος, ενώ κάποια άλλη δραστηριότητα
(π.χ. οι συμφωνίες με τον πελάτη) μπορεί να επιμεριστεί σε διαφορετικό επίπεδο από
το σημείο πώλησης που είναι οι πελάτες (στο σύνολο των υποκαταστημάτων τους),
για παράδειγμα με βάση τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).
Ακολούθως, το κόστος που αναλογεί σε κάθε πελάτη (μέσω του επιμερισμού
του κόστους της τελευταίας δραστηριότητας) θα επιμεριστεί ανεξάρτητα στα
υποκαταστήματα κάθε πελάτη. Φυσικά στο ανωτέρω κόστος του υποκαταστήματος
θα προστεθεί και όποιο κόστος επιμεριστεί από κάθε άλλη δραστηριότητα που
σχετίζεται με υποκαταστήματα. Τα παραπάνω, φυσικά, ισχύουν και για προϊόντα,
όπου κάποια δραστηριότητα μπορεί να επιμερίζει το κόστος τους σε επίπεδο ομάδας
προϊόντων, ενώ κάποια άλλη σε επίπεδο κωδικού. Έτσι, χαρακτηρίζεται κάθε
δραστηριότητα ως προς το γεγονός αν αφορά σε προϊόντα ή πελάτες, στο επίπεδο
επιμερισμού και φυσικά με βάση τους οδηγούς κόστους ως προς τον τρόπο
επιμερισμού.
Επιπλέον,

συχνά

παρατηρείται

ο

επιμερισμός

του

κόστους

μίας

δραστηριότητας να μη γίνεται στο σύνολο των αντικειμένων κόστους του αντίστοιχου
επιπέδου, αλλά σε ένα μέρος αυτών, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα
δεν αφορά όλα τα αντικείμενα κόστους. Για παράδειγμα, το κόστος που
συσσωρεύεται στη δραστηριότητα ‘‘λήψη παραγγελιών με επίσκεψη πωλητών’’ θα
επιμεριστεί μόνο σε όσους πελάτες πραγματοποιήθηκε επίσκεψη από πωλητή για
παραγγελιοληψία. Ο επιμερισμός αυτός μπορεί να γίνει, για παράδειγμα με βάση τον
αριθμό των επισκέψεων των πωλητών ανά πελάτη για παραγγελιοληψία. Με βάση τα
αποτελέσματα του μοντέλου είναι δυνατή η εξαγωγή δεικτών με βάση το κόστος, που
υποστηρίζουν τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων. Δηλαδή, μπορεί να υπολογιστεί
το πλήρες κόστος της λήψης μιας παραγγελίας έχοντας παράλληλα και την πλήρη
ανάλυση του κόστους. Κάθε κόστος χαρακτηρίζεται, ως προς τη συμπεριφορά του,
σαν σταθερό ή μεταβλητό ή ημιμεταβλητό έχοντας τη δυνατότητα υπολογισμού των
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νεκρών σημείων (break-even analysis) με βάση τα επίπεδα κάθε δραστηριότητας και
όχι αυθαίρετα με βάση το ύψος των πωλήσεων.

7.4

Τα Στάδια Υλοποίησης Της Διοίκησης Ανά Δραστηριότητα9

Η προσέγγιση του μοντέλου ΑΒΜ (Model Approach of ABM) ξεκινάει από την
κατανόηση της διαδικασίας και του συστήματος κόστους που υπάρχει στην
επιχείρηση και καταλήγει στη βελτίωση της διαδικασίας με τη χρήση του ΑΒΜ.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ολόκληρη την επιχείρηση, ένα τομέα της ή ένα τμήμα
της ή μια λειτουργία. Στις μεγάλες επιχειρήσεις, είναι συχνά ενδεδειγμένο να
εκτελείται ένα πιλοτικό έργο που αναπτύσσει αρχικά τις δεξιότητες, εκπαιδεύει τα
μέλη των ομάδων και τους βοηθούς και επιτυγχάνει γρήγορα αποτελέσματα. Το
μοντέλο αυτό αποτελείται από οκτώ βήματα. Στη συνέχεια, ακολουθεί μια συνοπτική
περιγραφή των οκτώ βημάτων (Tarr et al, 1998):
1ο Βήμα: Καθορισμός του σκοπού του προγράμματος.
Εξέταση των γενικών προβλημάτων που απασχολούν την επιχείρηση και επιλογή
ενός τομέα όπου οι πληροφορίες που θα εισαχθούν, θα παράγουν σημαντικά
αποτελέσματα. Εξέταση των τομέων όπου παρατηρείται μεγάλη ποικιλομορφία στα
προϊόντα ή στις υπηρεσίες ή / και τον τομέα με τα υψηλά, μη κατανοητά έμμεσα
στοιχεία κόστους. Τέλος, οι άνθρωποι που ασχολούνται στον εν λόγω τομέα πρέπει
να είναι αποδοτικοί.

2ο Βήμα: Προσδιορισμός των δραστηριοτήτων, των πόρων και των μέσων
παραγωγής.
Τόσο οι δραστηριότητες όσο και οι πόροι μπορούν να είναι άμεσοι ή έμμεσοι. Οι
άμεσες δραστηριότητες είναι εκείνες που παράγονται σε απάντηση της ζήτηση των
9

Tarr James D., Activity based Management- merging process and measurement (
www.acagroup.com)
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προϊόντων ή των υπηρεσιών. Οι έμμεσες δραστηριότητες είναι εκείνες που
υποστηρίζουν την ζήτηση προϊόντων, αλλά παράγονται σε απάντηση άλλων
δραστηριοτήτων. Οι άμεσοι πόροι καταναλώνονται άμεσα από την παραγωγική
διαδικασία και ενσωματώνονται στο τελικό προϊόν ή την υπηρεσία, ενώ οι έμμεσοι
πόροι χρησιμοποιούνται στην διαδικασία παραγωγής αλλά δεν ενσωματώνονται στο
τελικό αγαθό. Στο συγκεκριμένο μοντέλο, μόνο οι πόροι: εργασία, ενέργεια, και
παραγωγική δυνατότητα, έχουν κόστος, επομένως, αυτό χρειάζεται να προσδιοριστεί
και να συνδεθεί με τις δραστηριότητες. Ένα κριτήριο απόδοσης θα καθοριστεί για
κάθε πόρο και δραστηριότητα.
3ο Βήμα: Ανάλυση της λειτουργικής ροής των διαδικασιών.
Υπάρχουν πολλά γραφήματα και διαγράμματα που είναι κατάλληλα για το
συγκεκριμένο σκοπό. Οποιαδήποτε μέθοδος κι αν χρησιμοποιείται, πρέπει να
παρουσιάζει τις προμήθειες, τις δραστηριότητες και τη ζήτηση των πόρων μαζί με τις
μονάδες παραγόμενου προϊόντος και τη σχέση που τα συνδέει.
4ο Βήμα: Συλλογή των δεδομένων και καθορισμός των κανόνων που διέπουν τις
σχέσεις των στοιχείων.
Υπάρχουν τέσσερις τύποι στοιχείων και κανόνων που τα διέπουν:


Ο όγκος της ζήτησης ανά χρονική μονάδα περιόδου



οι παράγοντες επεξεργασίας μεταξύ μιας μονάδας παραγόμενου προϊό ντος
και των εισροών που απαιτούνται



τα όρια της παραγωγικής ικανότητας στους πόρους ανά περίοδο



τα οικονομικά στοιχεία που διευκρινίζουν το κόστος / έσοδο ανά μονάδα για
τα μεταβλητά κόστη και το συνολικό κόστος / χρονικό διάστημα για τα
σταθερά κόστη.

5ο Βήμα: Κατασκευή του μοντέλου στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Διατίθενται αρκετά γενικά εργαλεία διαμόρφωσης τέτοιου είδους συστημάτων σε
Η/Υ.
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6ο Βήμα: Επιβεβαίωση του μοντέλου.
Απαιτεί την επικύρωση της λειτουργικής και της οικονομικής ακεραιότητας. Τα
λειτουργικά αποτελέσματα από το μοντέλο θα συγκριθούν με τα ιστορικά στοιχεία
για να επιβεβαιώσουν ότι η απεικόνιση της επιχείρησης είναι ακριβής. Εν συνεχεία,
θα αναθεωρηθεί η ‘‘λογικότητα’’ (reasonableness) από το εργατικό δυναμικό των
λειτουργιών. Μόλις το μοντέλο είναι

λειτουργικά έγκυρο θα επικυρωθεί και

οικονομικά ενάντια στα συνολικά ιστορικά κόστη.
Τα ανωτέρω έξι βήματα μπορούν να ολοκληρωθούν σε έξι με οκτώ εβδομάδες
σε ένα πιλοτικό πρόγραμμα ή έργο ή σε μικρή επιχειρησιακή μονάδα ή σε εταιρεία.
Τα ακόλουθα δύο βήματα χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση των διαδικασιών
του μοντέλου (Cooper et all, 1991).
a. Ερμηνεία των νέων πληροφοριών / δεδομένων.
Ένα καλά σχεδιασμένο μοντέλο θα παραγάγει πολλές νέες και αναθεωρημένες
πληροφορίες, ως αποτέλεσμα της σύνδεσης των λειτουργικών και οικονομικών
απόψεων της επιχείρησης σε ένα ισχυρό εργαλείο. Το υψηλό κόστος και τα
ασύμφορα προϊόντα ή υπηρεσίες μπορούν να προσδιοριστούν. Οι δραστηριότητες μη
προστιθέμενης αξίας μπορούν να αποτελέσουν στόχο. Από οικονομικής πλευράς, το
κόστος των προϊόντων, των διαδικασιών και οποιουδήποτε άλλου αντικειμένου
κόστους (π.χ. προμήθειες) μπορούν, επίσης, να προσδιοριστούν επακριβώς. Το
τελικό όφελος είναι ότι οι διαδικασίες που αυξάνουν τις ευκαιρίες για επένδυση
μπορούν να προσδιοριστούν χρησιμοποιώντας τις νέες πληροφορίες.
b. Χρησιμότητα μοντέλου στη διαχείριση της επιχείρησης.
Με βάση το σύστημα ΑΒΜ το μοντέλο είναι χρήσιμο στη διαχείριση της
επιχείρησης, για παράδειγμα, στον ανασχεδιασμό των επιχειρησιακών διαδικασιών
(business process re-engineering), στο στρατηγικό σχεδιασμό και στη λήψη
αποφάσεων, στην εύρεση των πιθανών ευκαιριών ή απειλών που παρουσιάζονται
στην επιχείρηση, και στη σύγκριση και στη βελτίωση της παραγωγικότητα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ

8.1 Εισαγωγή

Στην κοστολογική ανάλυση της εταιρίας της οποίας έχουμε αναλύσει τα δεδομένα και
τα στοιχεία που μας εχουν δοθεί πραγματοποιούμε μια συγκριτική ανάλυση ανάμεσα
στην παραδοσιακή και την αναλυτική λογιστική.

8.2 Παρουσίαση Επιχείρησης

Η εργασία χρησιμοποιεί οικονομικά δεδομένα απο επιχείρηση παραγωγής ποδηλάτων
και εμπορίας συναφών εμπορευμάτων . Η παραγωγική εκμετάλευση της επιχείρησης
είναι η παραγωγή ποδηλάτων τύπου ΒΜΧ αλλά η πρωταρχική παραγώγη σύμφωνα
με την γραμμή παραγωγής είναι η παραγωγή τροχών ποδηλάτων τύπου ΒΜΧ
(Ημιτελές Προιόν). Οι

προϋποθέσεις κατασκευής τροχών και συναρμολόγησης

κομματιών δηλαδή της παραγωγής τελικών και ημιτελών προιόντων όσο αναφορά τα
άμεσα υλικά είναι η εξής :
1. Ημιτελή προιόντα:
a. Τροχός ΒΜΧ: Ακτίνα Ζάντας, Κέντρο Τροχού και Ζάντα Αλουμινίου
2. Τελικά Προιόντα :
a. Ποδήλατο

ΒΜΧ:

Τροχός,

Σέλα,

Τιμόνι

Χρωμίου,

Αλυσίδα,

Αεροθάλαμος, Πεντάλ και Πλαίσιο

95

Οι διαστάσεις των προϊόντων της γραμμής παραγωγής μετριέται σε ίντσες και
ορίζονται σε 12¨, 16¨, 18¨και 20¨ιντσών.
Επίσης, η επιχείρηση δραστηριοποιήται στην εμπορία εμπορευμάτων ποδηλασίας.
Συγκεκριμένα εμπορεύεται τα εξής :
1. Σέτ Εργαλείων ΒΜΧ
2. Μπλούζα Ποδηλασίας
3. Παππούτσια Ποδηλασίας
4. Γυαλία Ποδηλασίας
5. Ποστατευτικά για γόνατα και αγκώνες
Τέλος, η εταιρία συναλλάσεται με προμηθευτές και πελάτες εσωτερικού
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8.3 Οικονομικά Δεδομένα

8.3.1 Κοστολόγηση Προιόντων

Πίνακας 5. Πίνακας Γενικών Στοιχείων προς Κοστολόγηση

Πίνακας Γενικών Στοιχείων προς Κοστολόγηση
Ποδήλατο τύπου ΒΜΧ
Απαιτούμενα Δεδομένα
12 ιντσών 16 ιντσών 18 ιντσών
Άμεσο Κόστος Υλικών ανά μονάδα 12,85 € 15,38 € 18,47 €
26.088,00 €
Συνολικό κόστος εργατικών παραγωγής
90
Συνολικές ημέρες (τρίμηνο)
24
Συνολικές ώρες (24ωρο)
Συνολικό κόστος εργατικών παραγωγής (ευρώ/ώρα) 12,08 € 12,08 € 12,08 €
Ώρες άμεσης εργασίας [Χρόνος (ώρες) παραγωγής μονάδος]
1
1,25
1,5
Άμεσο Κόστος εργασίας ανά μονάδα 12,08 € 15,10 € 18,12 €
Παραχθείσες μονάδες 750
300
490
Πραγματικές ώρες άμεσης εργασίας 750
375
735
136.157,75 €
Σύνολο ΓΒΕ
ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ 120,00 € 160,00 € 180,00 €
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20 ιντσών
21,60 €

12,08 €
2
24,16 €
560
1120
200,00 €

Πίνακας 6. Πίνακας Μερισμού Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων (Γ.Β.Ε.) Μέσω της
Παραδοσιακής Κοστολόγηση

Πίνακας Μερισμού Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων (Γ.Β.Ε.) Μέσω της Παραδοσιακής Κοστολόγησης
Ποδήλατο τύπου ΒΜΧ
Απαιτούμενα Δεδομένα
12 ιντσών 16 ιντσών 18 ιντσών 20 ιντσών
Παραχθείσες μονάδες 750
300
490
560
Ώρες άμεσης εργασίας [Χρόνος (ώρες) παραγωγής μονάδος]
1
1,25
1,5
2
Πραγματικές ώρες άμεσης εργασίας 750
375
735
1120
136.157,75 €
Σύνολο ΓΒΕ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ (ΟΔΗΓΟΙ ΚΟΣΤΟΥΣ) - Ώρες Άμεσης Εργασίας
2.980,00 €
Συνολικές Ώρες άμεσης εργασίας
45,69
Συντελεστής ΓΒΕ
Μερισμός κόστος ΓΒΕ 34.267,50 € 17.133,75 € 33.582,15 € 51.172,80 €
[Κατανεμηθέν κόστος]
ΓΒΕ 45,69 € 57,11 € 68,54 € 91,38 €

Πίνακας 7. Κόστος ανά μονάδα προϊόντος μέσω Παραδοσιακής Κοστολόγησης

Είδη Κόστους
Άμεσα Υλικά
Άμεσα Εργατικά
ΓΒΕ
Κόστος προϊόντος

12 ιντσών
12,85 €
12,08 €
45,69 €
70,62 €

Ποδήλατο τύπου ΒΜΧ
16 ιντσών 18 ιντσών 20 ιντσών
15,38 €
18,47 €
21,60 €
15,10 €
18,12 €
24,16 €
57,11 €
68,54 €
91,38 €
87,59 € 105,13 € 137,14 €
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101
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Πίνακας 9. Υπολογισμός Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων (Γ.Β.Ε) Μέσω Της
Κοστολόγησης Κατά Τμήματα

Κέντρα Κόστους
Τμήμα
Κατασκευή Τροχών
Παραγωγής Συναρμολόγηση Κομματιών
Μηχανογράφηση Διακίνησης
Αποθήκη
Τμήμα
Πωλήσεις
Διάθεσης
Μάρκετινγκ
Πωλητές
Εξέλιξη
Μηχανικός
Λογιστική
Τμήμα
Κοστολόγηση
Οικονομικό Γενική Μηχανογράφηση
Προμήθειες
Συνολικά

ΚΟΣΤΟΣ ΓΒΕ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΡΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΚΑΤΑ
(ΟΔΗΓΟΙ ΚΟΣΤΟΥΣ)
ΤΜΗΜΑΤΑ
12 ιντσών
18.874,05 € ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΤΡΟΧΟΣ) 1880
17.136,10 € ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΠΟΔΗΛΑΤΟ) 750
3.768,46 €
ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (ΕΙΣ-ΕΞ) 37
16.704,21 €
ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (ΕΙΣ-ΕΞ) 37
13.479,80 €
ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 750
11.299,80 €
ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 750
15.523,36 €
ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 750
7.060,23 €
ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 750
10.617,22 €ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΩΡΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3,75
9.450,95 €ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΩΡΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3,75
5.577,29 €ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΩΡΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3,75
6.666,29 €
ΠΛΗΘΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΑΓΟΡΩΝ 10
136.157,76 €

Μερισμός κόστους ΓΒΕ
Ποδήλατο τύπου ΒΜΧ
16 ιντσών 18 ιντσών 20 ιντσών
750 1300
1500
300
490
560
28
28
28
28
28
28
300
490
560
300
490
560
300
490
560
300
490
560
3,75 3,75
3,75
3,75 3,75
3,75
3,75 3,75
3,75
10
10
10

Κατανεμηθέν κόστος ΓΒΕ
Ποδήλατο τύπου ΒΜΧ
12 ιντσών 16 ιντσών 18 ιντσών 20 ιντσών
10,04 € 25,17 € 14,52 € 12,58 €
22,85 € 57,12 € 34,97 € 30,60 €
101,85 € 134,59 € 134,59 € 134,59 €
451,47 € 596,58 € 596,58 € 596,58 €
17,97 € 44,93 € 27,51 € 24,07 €
15,07 € 37,67 € 23,06 € 20,18 €
20,70 € 51,74 € 31,68 € 27,72 €
9,41 € 23,53 € 14,41 € 12,61 €
2.831,26 € 2.831,26 € 2.831,26 € 2.831,26 €
2.520,25 € 2.520,25 € 2.520,25 € 2.520,25 €
1.487,28 € 1.487,28 € 1.487,28 € 1.487,28 €
666,63 € 666,63 € 666,63 € 666,63 €
8.154,77 € 8.476,75 € 8.382,73 € 8.364,35 €

Μονάδες
750
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΓΒΕ 10,87 €

300

490

560

28,26 €

17,11 €

14,94 €
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Πίνακας 10. Κόστος Ανά Μονάδα Προϊόντος Μέσω Κοστολόγησης Κατά Τμήματα

Είδη Κόστους
Άμεσα Υλικά
Άμεσα Εργατικά
ΓΒΕ
Κόστος προϊόντος

12 ιντσών
12,85 €
12,08 €
10,87 €
35,80 €

Ποδήλατο τύπου ΒΜΧ
16 ιντσών 18 ιντσών 20 ιντσών
15,38 € 18,47 € 21,60 €
15,10 € 18,12 € 24,16 €
28,26 € 17,11 € 14,94 €
58,74 € 53,70 € 60,70 €

Πίνακας 11. Σύγκριση Κόστους μέσω των δύο μεθόδων κοστολόγησης

Σύγκριση Κόστους μέσω των δύο μεθόδων κοστολόγησης
Ποδήλατο τύπου ΒΜΧ
Μέθοδοι Κοστολόγησης
12 ιντσών 16 ιντσών 18 ιντσών 20 ιντσών
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ 70,62 € 87,59 € 105,12 € 137,14 €
ΤΜΗΜΑΤΩΝ 35,80 € 58,74 € 53,70 € 60,70 €
ΔΙΑΦΟΡΑ
34,82 € 28,85 € 51,42 € 76,44 €

Πίνακας 12. Σύγκριση στοιχείων Παραδοσιακής με Τμημά

Σύγκριση στοιχείων Παραδοσιακής με Τμημάτων
Ποδήλατο τύπου ΒΜΧ
Υπολογισμός Μικτού Κέρδους
Μέθοδοι Κοστολόγησης
12 ιντσών 16 ιντσών 18 ιντσών 20 ιντσών
ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ 120,00 € 160,00 € 180,00 € 200,00 €
ΚΌΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ
70,62 €
87,59 € 105,12 € 137,14 €
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ
ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ
49,38 €
72,41 €
74,88 €
62,86 €
ΚΌΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ
35,80 €
58,74 €
53,70 €
60,70 €
ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ
84,20 € 101,26 € 126,30 € 139,30 €
ΚΌΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ
34,82 €
28,85 €
51,42 €
76,44 €
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ -34,82 € -28,85 € -51,42 € -76,44 €
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8.4 Συμπεράσματα

Δεδομένων των υποθέσεων εξ’αρχής αποδεικνύεται στην εργασία πως η μέθοδος της
παραδοσιακής κοστολόγησης δίνει μεγαλύτερες αξίες ΓΒΕ στα προϊόντα συγκριτικά με την
μέθοδο κατα τμημάτων κοστολόγησης. Συγκεκριμένα η παραδοσιακή κοστολόγηση
χρησιμοποιεί το σύνολο του όγκου των ΓΒΕ και τα μεταβιβάζει κατανέμοντάς στα προϊόντα
μέσω ενός μοναδικού συντελεστή. Αντιθέτως, η κοστολόγηση βάσει τμημάτων φορτώνει
κόστη διαφοροποιώντας τα σε σχέση με το σημείο χρήσης αυτών των εξόδων. Μετράει τα
έξοδα του κάθε υποτμήματος και τα μερίζει με διαφορετικούς συντελεστές, περισσότερο
ακριβείς. Τέλος, δημιουργεί ένα κόστος προϊόντων περισσότερο πραγματικό και
αντικειμενικά μικρότερο σε αξία και μεγαλύτερης αποδοτικότητας όσον αφορά την κάλυψη
των αναγκαίων πόρων.Η επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου κοστολόγησης κρίνεται ως
αναγκαία της μεθόδου κοστολόγησης βάσει τμημάτων.
Τέλος, προτείνεται η επιλογή, όσον αφορά τη διαχείριση της εμπορίας των εμπορευμάτων,
της προσαρμογής της τιμής πώλησης. Ειδικότερα, για το ‘’Σετ εργαλείων ΒΜΧ’’ υπάρχει η
δυνατότητα χρήσης της ίδιας τιμής πώλησης. Στα υπόλοιπα εμπορεύματα κρίνεται ανάγκαια
η χρήση νέων τιμών πώλησης με δυνατότητα να πωλεί η επιχείρηση στο κόστος είτε και με
δυνατότητα εύρους αύξησης της τιμής με σκοπό την πρόσθεση σε αυτήν του επιθυμητού
κέρδους.
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Πίνακας 13. Κοστολόγηση Εμπορευμάτων
Κοστολόγηση Εμπορευμάτων
Σετ Εργαλείων ΒΜΧ Μπλούζα Ποδηλασίας Γυαλιά Ποδηλασίας Προστατευτικά για γόνατα και αγκώνες Παπούτσια Ποδηλασίας
Κόστος Άμεσων Υλικών
75,00 €
35,00 €
80,00 €
60,00 €
50,00 €
136.157,75 €
ΓΒΕ
1ο Κριτήριο Μερισμού:
35,00 €
Μικρότερη Τιμή Κτήσης Εμπορεύματος
Λαμβάνουμε ως μέτρο σύγκρισης την μικρότερη τιμή
κτήσης εμπορευμάτων για το λόγο ότι χρειάζεται
λιγότερους πόρους-χρηματικούς για την επίτευξη της
λειτουργίας της εμπορικής δραστηριότητας.
Εφ΄όσον δεν μεταβάλλονται οι ποσότητες προς πώληση
ή τουλάχιστον αν υπάρχει ισόποση προτίμηση στα
εμπορεύματα τότε δεν επηρεάζεται το κόστος
εμπορεύματος λόγω δυνάμεων εξωτερικού
περιβάλλοντος-ανταγωνισμού [Κριτήριο Μερισμού Β=1] .
Αλλά αν υπάρχει προτίμηση-δύναμη τότε
δημιουργούνται τέτοιες συσχετίσεις που όσο ένα
εμπόρευμα προτιμάται τότε μπορούμε να κατανήμουμεφορτώσουμε περισσότερες μερισμένες ποσότητες ΓΒΕ
αφού σε εκείνο το εμπόρευμα υπάρχει μεγαλύτερη ροή
(εισροή-εκροή) πόρων-χρηματικών.
Δείκτης Κτήσης

2,14

1,00

2,29

400,00

300,00

600,00

1,71

1,43

500,00

1.000,00

2ο Κριτήριο Μερισμού:
Ποσότητες Προμήθειας
Μέγιστη Ποσότητα Εμπορεύματος
Λαμβάνουμε ως μέτρο σύγκρισης την μέγιστη τιμή
αγορών εμπορευμάτων έτσι ώστε να
χρησιμοποιήσουμε την ποσότητα για περισσότερο
επιμερισμό-φόρτωση ΓΒΕ.
Δείκτης Αγοράς
Οι δύο δείκτες χρησιμοποιούνται για να βγάλουν μια
συσχέτιση μερισμού ΓΒΕ. Δημιουργείται ένας νέος
δείκτης ο οποίος ισούται με τον συντελεστή μερισμού
ΓΒΕ και συγκεκριμένα: ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ/ΔΕΙΚΤΗΣ
ΚΤΗΣΗΣ
Συντελεστής Μερισμού ΓΒΕ
Καταναμηθέντα ΓΒΕ
ΓΒΕ
Συνολικό Κόστος Εμπορεύματος
Τιμή Πώλησης
Διαφορά

1.000,00

0,40

0,30

0,60

0,50

1,00

0,19
25.416,11 €
63,54 €
138,54 €
140,00 €
1,46 €

0,30
40.847,33 €
136,16 €
171,16 €
127,00 €
-44,16 €

0,26
35.741,41 €
59,57 €
139,57 €
135,00 €
-4,57 €

0,29
39.712,68 €
79,43 €
139,43 €
128,00 €
-11,43 €

0,70
95.310,43 €
95,31 €
145,31 €
124,00 €
-21,31 €

0,19

0,30

0,26

0,29

0,70
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