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Η οικονομική κρίση που μαστίζει ολόκληρο τον κόσμο, καθιστά τη σημασία ενός αξιόλογου 

επιχειρηματικού συστήματος κοστολόγησης πιο επίκαιρη από ποτέ. 

Σε περιόδους κρίσεως, μέλημα των επιχειρήσεων είναι να μειώσουν το κόστος τους, 

αφού δεν μπορούν να αυξήσουν τα έσοδά τους, και για να το επιτύχουν αυτό, το σύστημα 

κοστολόγησης που διαθέτουν θα πρέπει να τους προμηθεύσει με όλες εκείνες τις σημαντικές 

πληροφορίες ώστε να λάβουν τις κατάλληλες αποφάσεις και να προχωρήσουν σε διορθωτικές 

κινήσεις.  

Την τελευταία εικοσαετία, υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για ένα άλλο είδος 

λογιστικού συστήματος κοστολόγησης. Πρόκειται για το σύστημα κοστολόγησης που 

βασίζεται στην ανάλυση των δραστηριοτήτων ( Activity Based Costing, ABC), το οποίο 

θεωρεί ότι οι δραστηριότητες προκαλούν το κόστος και ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες και οι 

πελάτες είναι οι λόγοι για τους οποίους εκτελούνται οι δραστηριότητες. 

Το καινούριο αυτό κοστολογικό σύστημα «Κοστολόγηση κατά Δραστηριότητα» 

(Activity Based Costing) ή A.B.C., εμφανίστηκε από τους καθηγητές του “Harvard Business 

School” Robin Cooper and Robert Kaplan από τις αρχές της δεκαετίας του 1990., και η 

φιλοσοφία του έγκειται στην κοστολόγηση των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται από 

την οικονομική μονάδα. 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία, επιχειρούμε να μελετήσουμε το θεωρητικό 

πλαίσιο της μεθόδου κοστολόγησης με βάση τις δραστηριότητες ABC, να διερευνήσουμε και 

να εντοπίσουμε μέσα από πρακτικές εφαρμογές τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα, την 

αξιοπιστία και τις προοπτικές αποδοχής της μεθόδου ABC στο μέλλον. 

Περιληπτικά αναφερόμαστε στο περιεχόμενο των κεφαλαίων της εργασίας: 

 

 Εισαγωγή: σκοπός εργασίας -ερευνητικά ερωτήματα 

 Κεφ. 1: Διενεργείται μια ιστορική αναδρομή των κοστολογικών συστημάτων 

 Κεφ. 2: Περιγράφονται οι βασικές λειτουργίες της μεθόδου A.B.C. 

 Κεφ.3: Αναλύονται οι κατηγορίες των δραστηριοτήτων και το βασικό κριτήριο 

επιλογής αυτών. 

 Κεφ.4: Αναλύονται τα στάδια υλοποίησης της κοστολόγησης A.B.C 



  

 Κεφ.5: Μελετάται η αξιοπιστία του συστήματος  A.B.C. αναφορικά με τις 

επιχειρηματικές αποφάσεις. 

 Κεφ.6: Περιγράφεται το πώς αξιοποιείται η μέθοδος A.B.C ως πρακτικό 

εργαλείο για τις επιχειρήσεις; 

 Κεφ.7: Αναφέρονται εκτιμήσεις για την μέθοδο A.B.C. 

 Κεφ.8: Αναλύονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της μεθόδου 

A.B.C. διοικητικής και λειτουργικής μορφής. 

 Κεφ.9: Δίνεται ο ορισμός του A.B.M. (Activity Based Management) και 

περιγράφεται ο στόχος και οι κανόνες του. 

 Κεφ.10: Περιγράφεται μία μελέτη περίπτωσης και αναλύεται μια πρακτική 

εφαρμογή της μεθόδου A.B.C. σε εταιρεία βιομηχανικών προϊόντων. 

 Κεφ.11: Περιγράφονται οι σύγχρονες τάσεις και δίνονται τα συμπεράσματα. 

 

Σημειώνεται ότι ο τρόπος παρουσίασης του κειμένου ακολουθεί το πρότυπο 

Χάρβαρντ σύμφωνα με το οποίο οι παραπομπές παρεμβάλλονται στη ροή του κειμένου μέσα 

σε παρένθεση. Οι βιβλιογραφικές πηγές που αναφέρονται μέσα στο κείμενο παρουσιάζονται 

με αλφαβητική σειρά στο τέλος της εργασίας υπό τον τίτλο Βιβλιογραφικές Παραπομπές, 

Αρθρογραφία. Άλλες πηγές που είναι σχετικές με το θέμα και προτείνονται για μελέτη 

παρουσιάζονται υπό τον τίτλο Βιβλιογραφία. 
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Σελ. 1 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
 
Η διεθνοποίηση της παγκόσμιας ανταγωνιστικής αγοράς έφεραν μεγάλες αλλαγές τόσο στο 

εξωτερικό περιβάλλον των οικονομικών μονάδων, όσο και στην εσωτερική τους δομή και 

ειδικότερα στα συστήματα κοστολόγησής τους.  

Ο έντονος διεθνής οικονομικός ανταγωνισμός, που υπάρχει πλέον και στη χώρα μας, 

φαίνεται ότι λαμβάνει εξοντωτικές διαστάσεις, κυρίως με την πλήρη αποδοχή εκ μέρους της 

αγοράς του "ηλεκτρονικού εμπορίου". Η ανάδειξη κατάλληλων κοστολογικών πληροφοριών 

είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου, γιατί δεν είναι λίγες οι 

οικονομικές μονάδες που οδηγήθηκαν σε λανθασμένες αποφάσεις λόγω των φτωχών 

κοστολογικών πληροφοριών που διέθεταν.  

Η συνεχής αύξηση της διαφοροποίησης των προϊόντων για την καλύτερη προσαρμογή 

τους στις συγκεκριμένες απαιτήσεις του κάθε πελάτη και η αύξηση του κόστους παραγωγής 

και διάθεσης, οδήγησαν στην αναζήτηση ενός ακριβέστερου συστήματος κοστολόγησης, με 

στόχο τον πλέον έγκυρο υπολογισμό του κόστους, κυρίως σε βραχυχρόνια βάση (συνήθως 

ανά μήνα). Σύμφωνα με τους Norren και Garrisοn το σύστημα A.B.C αποτελεί τον πλέον 

σύγχρονο τρόπο κατανομής των γενικών εξόδων (R. Η. Garrison Ε. W. Noreen, Managerial 

Accounting, Tenth edition, 2005)  

Τα παραδοσιακά κοστολογικά συστήματα τα οποία σχεδιάστηκαν σε μια περίοδο 

όπου η άμεση εργασία και οι πρώτες ύλες αποτελούσαν τους κύριους συντελεστές 

παραγωγής, η τεχνολογία ήταν σταθερή και η ποικιλία προϊόντων περιορισμένη, δεν μπορούν 

να χαρακτηριστούν ως τα πλέον κατάλληλα για τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά. Το 

γεγονός αυτό κάνει επιτακτική την ανάγκη για σχεδιασμό ενός κοστολογικού συστήματος το 

οποίο αφενός μεν θα είναι προσαρμοσμένο στα νέα δεδομένα, αφετέρου θα παρέχει 

περισσότερο ακριβείς και χρήσιμες πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων από τα σημερινά 

διευθυντικά στελέχη 

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας, είναι η μελέτη του θεωρητικού 

πλαισίου της μεθόδου κοστολόγησης με βάση τις δραστηριότητες ABC, η διερεύνηση και ο 

εντοπισμός μέσα από πρακτικές εφαρμογές των πλεονεκτημάτων , των μειονεκτημάτων, της 

αξιοπιστίας και των προοπτικών αποδοχής της μεθόδου ABC στο μέλλον. 

Τα διερευνητικά ερωτήματα της εργασίας είναι τα εξής: 

 



 

Σελ. 2 

 

 Σήμερα, που το κόστος αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα για επαρκή και 

έγκυρη πληροφόρηση στη λήψη των αποφάσεων, οι ώρες άμεσης εργασίας ή 

λειτουργίας των μηχανημάτων (που χρησιμοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά 

από τα παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης), ενδείκνυνται να λαμβάνονται 

ως κριτήρια κατανομής των γενικών εξόδων ή μήπως πρέπει να 

αντικατασταθούν από εγκυρότερους κατανομείς του κόστους; 

 Ποια είναι τα πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα της μεθόδου A.B.C. σε 

διοικητικό και λειτουργικό επίπεδο; 

 Η μέθοδος A.B.C υποκαθιστά το παραδοσιακό λογιστικό σύστημα που ήδη 

χρησιμοποιείται σε μια επιχείρηση; 

 Είναι η μέθοδος A.B.C αξιόπιστη; Παρέχει τη δυνατότητα για ορθή λήψη 

διοικητικών αποφάσεων; 

 Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή της μεθόδου 

A.B.C.; 
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

 
Στην επισκόπηση βιβλιογραφίας που ακολουθεί παρουσιάζουμε συνοπτικά, τα 

σημαντικότερα συμπεράσματα μελετών και ερευνών. 

Γύρω στο 1991 οι Κaplan και Cooper σε διαλέξεις τους στο Harvard business School, 

αναφέρονται στην αναγκαιότητα αλλαγής της μεθόδου κοστολόγησης με περισσότερη 

έμφαση στις δραστηριότητες που εκτελούνται κάθε φορά για την παραγωγή των προϊόντων. 

Το 1998 ο Brewer σημειώνει ότι σε θεωρητικό επίπεδο υπάρχει ισχυρή ομοφωνία 

αναφορικά με την υπεροχή της μεθόδου A.B.C. σε σχέση με τα παραδοσιακά συστήματα 

κοστολόγησης. Όμως σε πρακτικό επίπεδο πολλές επιχειρήσεις αποτυγχάνουν στη 

προσπάθεια εφαρμογής και διατήρησης της μεθόδου A.B.C.  

Το 2002 ο Anderson σημείωσε ότι η ανάπτυξη της μεθόδου A.B.C επηρεάζεται 

σημαντικά από την εκπαίδευση των μελών της ομάδας που την εφαρμόζει.  

Το 2006 ο Garrison ανέφερε τα στάδια σχεδιασμού για την ανάπτυξη του συστήματος 

κοστολόγησης δραστηριοτήτων. 

Το 2009 οι Sratton et all κατέληξαν στο συμπέρασμα, ότι το σύστημα ABC προσφέρει 

στις οργανωτικές μονάδες, υψηλή αξία σε στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 
 
1.1 Διεθνής Ιστορική Ανασκόπηση  

 

 
Οι καθηγητές Η. Thomas Johnson, Robert S. Kaplan και Maurice Hirsch (Ι. Κεχράς Σύγχρονη 

κοστολόγηση σελ.27) τεκμηρίωσαν τον τρόπο διαχείρισης του κόστους από τις αρχές του 

19ου αιώνα μέχρι σήμερα. Από τα μέσα του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα, στην Αγγλία 

και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στις βιομηχανικές επιχειρήσεις άρχισαν να 

εμφανίζονται οι πρώτες έννοιες που αφορούσαν τις διαδικασίες της κοστολόγησης και τη 

διαμόρφωση του κόστους των προϊόντων.  

Προτείνεται τότε από τον John Walker (John Walker, «Prime cost keeping, 1875 _ 

England) η πρώτη, όπως εκ των υστέρων απεδείχθη, επιστημονική μορφή κοστολόγησης. 

Σύμφωνά μ΄ αυτή, το κόστος διαμορφώνεται από τα άμεσα υλικά και την άμεση εργασία, ενώ 

παράλληλα το κόστος προσδιορίζεται κατά κύρια λειτουργία και κατά παραχθέν προϊόν. 

Κατά την περίοδο αυτή η επεξεργασία των στοιχείων του κόστους στηριζόταν περισσότερο 

στη διαίσθηση των χρηστών παρά σε θεωρητικούς κανόνες κοστολόγησης.  

Στις αρχές του 20ου αιώνα η κοστολόγηση αρχίζει να διαμορφώνει ολοκληρωμένη 

μορφή, με την προσθήκη των γενικών εξόδων (over head expenses) στο αρχικό-άμεσο 

κόστος. Κατά την περίοδο αυτή η φιλοσοφία της κοστολόγησης στηρίχθηκε στην εμπειρία 

των χρηστών για σωστή πρόβλεψη των δεδομένων. 

Κατά τη διάρκεια του Α' παγκόσμιου πολέμου η κυβέρνηση των ΗΠΑ. υποχρεώνει τις 

βιομηχανίες παραγωγής πολεμικού υλικού να κοστολογούν τα προϊόντα τους, γεγονός που 

παρακινεί και τις επιχειρήσεις των υπόλοιπων βιομηχανικών τομέων της χώρας να αρχίσουν 

να περιλαμβάνουν στις οργανωτικές τους δομές την ανάπτυξη κοστολογίου για τον 

υπολογισμό του κόστους παραγωγής των προϊόντων τους.  

Στη δεκαετία του 1930 οι μεγάλες ανακατατάξεις που παρουσιάστηκαν στο 

παγκόσμιο οικονομικό σύστημα δημιούργησαν την ανάγκη για περαιτέρω ανάπτυξη της 

επιστήμης-τεχνικής υπολογισμού του κόστους. Τότε στις βιομηχανικές επιχειρήσεις της 
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Αγγλίας και των ΗΠΑ. εμφανίζονται οι πρώτες, επιστημονικά αναπτυγμένες, παραδοσιακές 

μορφές κοστολόγησης, που επειδή στη συνέχεια υιοθετήθηκαν και εφαρμόστηκαν με 

επιτυχία και στις υπόλοιπες οικονομικά αναπτυγμένες χώρες της Ευρώπης, όπως π.χ. στη 

Γαλλία, Γερμανία, Σουηδία και Ιταλία, τα κοστολογικά συστήματα που εφαρμόστηκαν έγιναν 

γνωστά ως  παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης».  

Τα παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης, εκμεταλλευόμενα τις εκάστοτε 

τεχνολογικές δυνατότητες, εφαρμόζονται μέχρι σήμερα όχι μόνο από τις βιομηχανικές 

επιχειρήσεις αλλά και από τις εμπορικές και της παροχής υπηρεσιών. Σαν τέτοια έγιναν 

γνωστά τα ακόλουθα συστήματα:  

 της εξατομικευμένης παραγωγής (job order costing),  

 της κατά φάση κοστολόγησης (process costing),  

 της πρότυπης κοστολόγησης (standard costing),  

 της άμεσης κοστολόγησης (direct or marginal costing) και της πλήρους κοστολόγησης 

(full costing).  

Από το τέλος της δεκαετίας του 1980 και τις αρχές της δεκαετίας του 1990 

εμφανίζεται από τους καθηγητές του Harvard Business School- Robin Cooper and Robert 

Κaplan ένα καινούργιο κοστολογικό σύστημα, η φιλοσοφία του οποίου έγκειται στην 

κοστολόγηση των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται από την οικονομική μονάδα. Το 

σύστημα αυτό ονομάζεται "Κοστολόγηση κατά Δραστηριότητα, (Activity Based Costing) ή 

όπως χαρακτηριστικά έγινε γνωστό σαν σύστημα κοστολόγησης A.B.C.  

O καθηγητής Robert Κaplan υπήρξε πρωτοπόρος στη έρευνα για το A.B.C., ενώ ο 

συνάδελφός του Robin Cooper, είναι ο πρώτος που το αντιμετώπισε σαν ένα σύστημα 

σχεδιασμού και ελέγχου. Τέλος, ο πρώτος που μελέτησε τις δυνατότητες εφαρμογής του 

Α.Β.C. στον τομέα της παροχής υπηρεσιών είναι ο καθηγητής W. Rotch (W. Rotch. Activity 

Based Costing ίn Serνice Industries. Journal of Cost Management. 1990 ) 

 
 

1.2 Ιστορική Ανασκόπηση Στην Ελλάδα 

 
 

Στη χώρα μας, η αναγκαιότητα εφαρμογής κάποιου συστήματος, κοστολόγησης προέκυψε 

ουσιαστικά από τη δεκαετία του 1950, γιατί από τότε άρχισε να διαφαίνεται η ανάγκη 

παραγωγής και διάθεσης προϊόντων σε ανταγωνιστικό κόστος.  
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Μέχρι τη δεκαετία του 1970 οι περισσότερες επιχειρήσεις παρήγαγαν περιορισμένο 

αριθμό προϊόντων, όπου τα κυρίαρχα στοιχεία του κόστους παραγωγής ήταν τα άμεσα υλικά 

και η άμεση εργασία. Τα γενικά έξοδα ήταν σχετικά μικρά και οι επιπτώσεις που τυχόν 

προέκυπταν από τον ίσως λανθασμένο χειρισμό τους δεν ήταν αξιοσημείωτα.  

Κατά την εποχή αυτή ο ανταγωνισμός των οικονομικών μονάδων, αν και ο κρατικός 

παρεμβατισμός υπήρξε έντονος σε πολλές περιπτώσεις, στηρίχθηκε σε δύο βασικούς άξονες:  

στον υπολογισμό του κόστους των προϊόντων και υπηρεσιών και δευτερευόντως των 

λειτουργικών τμημάτων (κέντρων κόστους) και στην προσπάθεια της κάθε επιχείρησης για 

διαφοροποίηση των προϊόντων της σε σχέση με αυτά του ανταγωνισμού.  

Όλα αυτά τα χρόνια η κοστολογική οργάνωση (όπου βέβαια υπήρχε) των εγχώριων 

οικονομικών μονάδων στηρίχθηκε στην εφαρμογή ενός εκ των παραδοσιακών συστημάτων 

κοστολόγησης (κυρίως των δύο συστημάτων, «κοστολόγηση κατά φάση» και 

«εξατομικευμένης παραγωγής»).  

Σήμερα οι επιχειρήσεις παράγουν ένα ευρύτατο φάσμα προϊόντων, με στόχο μάλιστα 

το μικρό κύκλο ζωής αυτών. Η άμεση εργασία, μετά και την ευρεία αποδοχή νέων 

εργασιακών κανόνων (αμοιβή κατά ποσότητα παραγωγής ή κατά ώρα απασχόλησης, 

εφαρμογή του "Multi Skilting", η εργασία παρέχεται σαν υπηρεσία από τρίτους κ.λπ.), 

αντιπροσωπεύει ένα μικρό σχετικά τμήμα του συνολικού κόστους, ενώ τα γενικά έξοδα 

μετατράπηκαν σε μέγεθος ιδιαίτερης σημασίας.  

 

 

1.3 Χρονικά Στάδια Κατανομής Γενικών Εξόδων  

 

 
Ο τρόπος κατανομής των γενικών εξόδων στους τελικούς ή ενδιάμεσους φορείς κόστους δεν 

ήταν πάντα ο ίδιος αλλά διαφοροποιούνταν στην πορεία του χρόνου. Από την αρχή του 2000 

αιώνα, που ουσιαστικά άρχισαν να αντιμετωπίζονται κοστολογικά τα γενικά έξοδα, μέχρι του 

τέλους του αιώνα αυτού, που εμφανίστηκε το σύστημα A.B.C., διακρίνουμε τα ακόλουθα 

τρία χρονικά στάδια.  

1ο στάδιο: Κατά την εποχή αυτή τα γενικά έξοδα επιμερίζονταν και κατανέμονταν 

κατευθείαν στο τελικό κόστος των προϊόντων με κριτήριο κατανομής τις πραγματοποιηθείσες 

κατά προϊόν ώρες άμεσης εργασίας. Αυτός ο τρόπος κοστολόγησης χρησιμοποιήθηκε από τη 

στιγμή που προέκυψε η αναγκαιότητα κοστολόγησης των παραγόμενων προϊόντων 



 

Σελ. 7 

 

(ουσιαστικά από τις αρχές του 2000 αιώνα), όταν η παραγωγική διαδικασία είχε τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά:  

η άμεση εργασία αποτελούσε το βασικότερο τμήμα του συνολικού κόστους προϊόντος, οι 

οικονομικές μονάδες παρασκεύαζαν σε πολύ μικρό βαθμό διαφορετικά προϊόντα και  

το ύψος των γενικών εξόδων ήταν σχετικά μικρό.  

2ο στάδιο: Με την πάροδο του χρόνου η συνεχής εξέλιξη της τεχνολογίας και του 

αυτοματισμού μείωσαν τις ώρες άμεσης εργασίας, αυξήθηκε ο αριθμός των παραγόμενων 

προϊόντων (με διαφορετικά το καθένα χαρακτηριστικά ποιότητας και συσκευασίας). 

Απόρροια αυτών ήταν η αύξηση των γενικών εξόδων και η μετατροπή του υπάρχοντος 

κοστολογικού συστήματος σε αναποτελεσματικό. Έτσι ουσιαστικά προέκυψε το δεύτερο 

στάδιο που χαρακτηρίζεται από τη συγκέντρωση του έμμεσου κόστους στα τμήματα Τα 

τμήματα αυτά λειτουργούν ως δεξαμενές κόστους (cost pools) από τις οποίες το έμμεσο 

κόστος ανακατανέμεται στα τελικά προϊόντα.  

3ο στάδιο: Κατά το τρίτο στάδιο κοστολογικής συμπεριφοράς των γενικών εξόδων, 

τα προϊόντα είναι ανομοιογενή ως προς την ποσότητα, την πολυπλοκότητα κατασκευής και 

τον τρόπο συσκευασίας, Η μέθοδος κατανομής των γενικών εξόδων με κριτήριο κατανομής 

ένα βασικό ποσοτικό μέγεθος δεν οδηγεί σε αξιόπιστα αποτελέσματα, Οι αλλαγές που 

συντελέστηκαν στην παραγωγική διαδικασία και η μεγάλη ποικιλία των παραγόμενων 

προϊόντων κατέστησαν τα παραδοσιακά κοστολογικά συστήματα ανεπαρκή για την 

ικανοποίηση του ρόλου που καλούνται να διαδραματίσουν σήμερα οι κοστολογικές 

πληροφορίες στη λήψη των αποφάσεων,  (Ι. Κεχράς Σύγχρονη κοστολόγηση σελ 30-31) 

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τον Αin Drury (Colin Drury, 1998, Management 

and Cost Accounting, 4th edition, 12 Activity based costing, The emergence of actiνity based 

costing systems, ρ 294), ανέδειξε πως το 70% των οικονομικών μονάδων, σε διεθνές επίπεδο, 

χρησιμοποιούσε αμφισβητούμενες πληροφορείς προκειμένου να προχωρήσει στη λήψη 

αποφάσεων. Πολλές από τις μονάδες αυτές λάμβαναν κακές διαχειριστικές αποφάσεις, επειδή 

τα κοστολογικά τους δεδομένα ήταν λαθεμένα. Αυτό οφειλόταν στο ότι ο τρόπος ανάπτυξης 

των συστημάτων κοστολόγησης στόχευε κυρίως στην κάλυψη των λογιστικών τους αναγκών. 

π.χ., ενώ η κοστολόγηση παρείχε επαρκείς πληροφορίες για την αποτίμηση των αποθεμάτων 

και τη μέτρηση των κερδών, έδινε ανεπαρκείς πληροφορίες σε ό, τι αφορούσε τους πόρους 

που απορροφούσε το κάθε προϊόν μεμονωμένο.  

Σύμφωνα με τα παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης τα γενικά έξοδα 

κατανέμονται στα προϊόντα ανάλογα με τον αριθμό των παραχθεισών μονάδων. Παρ' όλα 

αυτά όμως, πολλές δραστηριότητες πραγματοποιούνται χωρίς να έχουν καμιά σχέση με τη 
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φυσική ροή της παραγωγής. Οι δραστηριότητες αυτές στην ουσία είναι συμπληρωματικές 

των δραστηριοτήτων της παραγωγής (πχ, οι παραγγελίες, παραλαβές και αποθηκεύσεις 

πρώτων υλών, η οργάνωση του τρόπου παραγωγής, η επιθεώρηση και ο έλεγχος των 

προϊόντων κλπ.) και για να κοστολογηθούν κατάλληλα πρέπει να εφαρμοσθεί ένα σύστημα 

κοστολόγησης κατά πραγματοποιούμενη δραστηριότητα.  

 

 

1.4 Η Κοστολόγηση Στη Σύγχρονη Εποχή  
 

 
Σύμφωνα με τα παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης ο υπολογισμός του κόστους και η 

διαφοροποίηση των προϊόντων είναι η πανάκεια των κοστολογικών εργασιών. Το σύγχρονο 

management των επιχειρήσεων, αν και αποδέχεται τους δύο αυτούς άξονες, στόχο έχει την 

παραγωγή προϊόντων που να χαρακτηρίζονται από: υψηλή ποιότητα, χαμηλό κόστος και 

μικρό κύκλο ζωής  

Η επίτευξη αυτού του στόχου όμως δεν επιτυγχάνεται με την αποδοχή της 

παραδοσιακής άποψης που ισχυρίζεται ότι η μείωση του κόστους προέρχεται από την αύξηση 

του όγκου παραγωγής και τη μείωση του κόστους των συντελεστών παραγωγής. Σήμερα η 

μείωση του κόστους πρέπει να είναι απόρροια ενός συνδυασμού:  

 έγκυρης ροής των προμηθευόμενων αγαθών,  

 καλού σχεδιασμού του προϊόντος 

 ευέλικτης οργάνωσης της ροής παραγωγής  

 και ασφαλούς εφοδιαστικής αλυσίδας.  

Το απαιτούμενο για μια επιχείρηση είναι η δυνατότητα ακριβούς μέτρησης του 

κόστους στο σύνολο της παραγωγικής αλυσίδας, από τους τρόπους πραγματοποίησης των 

παραγγελιών μέχρι τις μεθόδους πώλησης των προϊόντων στους πελάτες. Αυτό με τους 

παραδοσιακούς τρόπους κοστολόγησης είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί, γιατί οι τρόποι 

αυτοί αναπτύσσονται στη βάση τριών χαρακτηριστικών δεδομένων:  

1.  Το συνολικό κόστος (full cost) ενός παραχθέντος προϊόντος υπερβαίνει κατά 

πολύ το κόστος της παραγωγής του.  

2.  Ο τρόπος υπολογισμού του κόστους παραγωγής στηρίζεται σε δύο δεδομένα: 

στον καταλογισμό των άμεσων στοιχείων του κόστους, δηλαδή των άμεσων υλών-

υλικών και του άμεσου κόστους εργατικών και στον έμμεσο τρόπο κατανομής των 
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γενικών βιομηχανικών εξόδων.  

3.   Η κατανομή στα πωληθέντα προϊόντα του κόστους που βρίσκεται εκτός 

εκμετάλλευσης δηλαδή του κόστους διοίκησης και διάθεσης. που συνήθως 

πραγματοποιείται  με βάση τις πωληθείσες ποσότητες ή αξίες αυτών.  

Δεδομένου ότι σήμερα το έμμεσο κόστος αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό του 

συνολικού κόστους (πολλές φορές ξεπερνάει το 60 % του συνολικού κόστους), μπορεί να 

υπάρξουν μεγάλες ανακρίβειες με οδυνηρές συνέπειες.  

Με βάση τις ανάγκες των σύγχρονων αγορών και χωρίς να υποτιμούνται οι κανόνες 

των παραδοσιακών συστημάτων κοστολόγησης, μια σημερινή κοστολογική οργάνωση 

επιβάλλεται να οδηγεί σε νέους δρόμους που να παρέχουν τη δυνατότητα στην οικονομική 

μονάδα :  

 να διεισδύει και να δραστηριοποιείται σε κερδοφόρες αγορές,  

 να έχει την ικανότητα επιλογής σωστών πελατών,  

 να προχωρά σε σχεδιασμό και παραγωγή φθηνών και γρήγορων προϊόντων 

 να λαμβάνει σωστές αποφάσεις για όλο το φάσμα των προμηθειών,  

 να μειώνει τα λειτουργικά έξοδα και 

 να αναπτύσσει δικές της δραστηριότητες έρευνας, ώστε να αποφεύγεται η πανάκριβη 

αγορά τους από τρίτους.  

Αξιοσημείωτη είναι η θέση του Alfred Marshall1 (Alfred Μarshall, “Costs: Local 

Ideas for Greater Reductions in more places”) ο οποίος τονίζει ότι σε μια οικονομική μονάδα 

πρέπει:  

 Να μειώνονται οι δαπάνες όχι μόνο περισσότερο αλλά κυρίως γρηγορότερα από τους 

ανταγωνιστές  

 Να προσφέρονται όσο το δυνατόν περισσότερα οφέλη προς τους πελάτες 

 Οι προσφερόμενες τιμές προς τους πελάτες να είναι πάντα ελκυστικότερες από τις 

αντίστοιχες του ανταγωνισμού.  

Η κοστολόγηση με το σύστημα A.B.C. αποτελεί τη σύγχρονη θεώρηση της 

κοστολόγησης. Σήμερα ευρύτατη χρήση του A.B.C. γίνεται στις ΗΠΑ., Μ. Βρετανία και 

Γερμανία. Λιγότερες εφαρμογές έχουν γίνει στην Αυστραλία, Ολλανδία, Γαλλία και Ισπανία. 

Στην Ελλάδα έχει υιοθετηθεί μέχρι σήμερα από λίγες επιχειρήσεις (πρωτοπόρα θεωρείται η 

εταιρεία παραγωγής ζύθου "Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε.").  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

A.B.C. 
 

 

2.1 Ορισμός Της Μεθόδου A.B.C. 

 

 
Η κοστολόγηση με βάση τις επιχειρηματικές δραστηριότητες (activity-based costing, A.B.C.) 

είναι μια μέθοδος κοστολόγησης που αποσκοπεί να δώσει στη διοίκηση της επιχείρησης 

πληροφορίες κόστους για τη λήψη στρατηγικών και άλλων αποφάσεων που δυνητικά 

επηρεάζουν τη δυναμικότητα και συνεπώς το «σταθερό» κόστος. Χρησιμοποιείται ως 

συμπλήρωμα του συνήθους συστήματος κοστολόγησης και όχι ως υποκατάστατό του.  

Οι περισσότεροι οργανισμοί που χρησιμοποιούν κοστολόγηση με βάση τις 

επιχειρηματικές δραστηριότητες έχουν δύο συστήματα κοστολόγησης – το επίσημο σύστημα 

κοστολόγησης που χρησιμοποιείται για την κατάρτιση εξωτερικών οικονομικών εκθέσεων 

και το βασιζόμενο στις δραστηριότητες σύστημα κοστολόγησης που χρησιμοποιείται για την 

κατάρτιση εξωτερικών οικονομικών εκθέσεων και το βασιζόμενο στις δραστηριότητες 

σύστημα κοστολόγησης που χρησιμοποιείται από την ανώτατη διοίκηση για εσωτερική λήψη 

αποφάσεων και για την ορθή διαχείριση των ξεχωριστών λειτουργιών της επιχείρησης. 

(Garisson, Noreen, Διοικητική Λογιστική σελ.316) 

 Είναι ένα σύστημα κοστολόγησης στο οποίο οι δραστηριότητες είναι οι φορείς του 

κόστους, το κόστος των οποίων αφού υπολογιστεί, κατανέμεται στους τελικούς φορείς του, 

που εκτός των έτοιμων προϊόντων ή υπηρεσιών μπορεί να είναι και οι πελάτες της 

οικονομικής μονάδας. 

 Έχει ξεχωριστή δυναμική καθώς με τη πάροδο του χρόνου και με την αποδοχή και 

εκμετάλλευση καινούριων κοστολογικών δεδομένων, διαφέρει όλο και περισσότερο από το 

αρχικό που πρωτοπαρουσιάστηκε από τους καθηγητές Kaplan και Cooper. 

Βασίζεται στην απευθείας μέτρηση του κόστους του έργου που απαιτείται για τη 

μετατροπή των πρώτων υλών σε προϊόντα ή για την ικανοποίηση της ανάγκης ενός πελάτη. 

Για τον υπολογισμό του κόστους στις επιμέρους μεμονωμένες δραστηριότητες, επιβάλλεται 

αρχικά το κάθε έξοδο να κατανεμηθεί στις δραστηριότητες και στη συνέχεια η κάθε 

δραστηριότητα να σχετιστεί με το παραγόμενο προϊόν, την υπηρεσία ή το έργο χάριν του 
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οποίου πραγματοποιήθηκε. 

Είναι μια συστηματική μέθοδος αίτιου και αιτιατού. Αναδεικνύει το κόστος των 

δραστηριοτήτων στα προϊόντα, στις υπηρεσίες, στους πελάτες ή σε οποιαδήποτε φορέα 

κόστους  Ενώ οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν μια σχετική πληροφόρηση για το ύψος του 

κόστους παραγωγής ενός προϊόντος κατά κατηγορία εξόδου, πολύ λίγες είναι αυτές που 

γνωρίζουν το πραγματικό κόστος και μάλιστα κατά κατηγορία εξόδου, στο διοικητικό και 

εμπορικό τομέα. (Κεχράς Σύγχρονη κοστολόγηση σελ.39-40) 

 

 

2.2 . Βασικές Έννοιες Που Χαρακτηρίζουν Τη Μέθοδο A.B.C. 

 

 
2.2.1 Πόροι (Resources) 

 

 
Για τη μέθοδο A.B.C ως πόροι μπορούν να χαρακτηριστούν τα διαθέσιμα μέσα που 

χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων. Π.χ. πόροι είναι οι εργαζόμενοι, η 

ενέργεια, οι πρώτες ύλες, τα μηχανήματα, τα κτήρια, το χρήμα, τα εργαλεία, τα ανταλλακτικά 

των μηχανημάτων.  

 Με την πάροδο των εργασιών οι χρησιμοποιούμενοι πόροι μεταλλάσσονται 

μετατρεπόμενοι είτε σε άλλον πόρο (μετατροπή διαθεσίμων σε πρώτες ύλες) , είτε σε φορέα 

του κόστους (κατανάλωση ενέργειας για την παραγωγή προϊόντος). 

 

 

2.2.2 Φορέας κόστους (cost object) 

 

 
Ως φορέας ή αντικείμενο κόστους μιας οικονομικής μονάδας χαρακτηρίζεται το τελικό 

αντικείμενο των εργασιών της μονάδας αυτής, δηλαδή είναι ο φορέας που απορροφά το 

σύνολο των δραστηριοτήτων της.  

 Όπως τα αγαθά που παράγονται και διατίθενται στις εμπορικές αγορές (προϊόντα και 

υπηρεσίες) είναι φορείς κόστους, έτσι και ο πελάτης ως τελικός στόχος των εργασιών όλων 
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των οικονομικών μονάδων, είναι ένας και ίσως ο κυριότερος φορέας κόστους. Παράδειγμα ο 

τρόπος συσκευασίας ενός εμπορεύματος (=δραστηριότητα) γίνεται με την προοπτική 

πώλησης αυτού του εμπορεύματος σε κάποιον καθορισμένο πελάτη (φορέας κόστους). 

 Στα συστήματα A.B.C. συνήθως υπάρχουν δύο κατηγορίες φορέων κόστους. Η μία 

είναι αυτή των παραγόμενων και πωληθέντων αγαθών (προϊόντα, εμπορεύματα, υπηρεσίες), 

ενώ η δεύτερη είναι αυτή των πελατών που αγοράζουν ή είναι υποψήφιοι αγοραστές των 

αγαθών. Ο υπολογισμός του κόστους και για τις δύο κατηγορίες των φορέων είναι πολύ 

σημαντικός για τη λήψη των αποφάσεων που αφορούν την παραγωγή και την προώθηση των 

αγαθών της στις εμπορικές αγορές. 

 

 

2.2.3 Κατανομείς πόρων (Resource driver)) 

 

 
Κατανομείς πόρων είναι οι συνδετικοί κρίκοι μεταξύ των έμμεσων πόρων και των 

δραστηριοτήτων. Οι κατανομείς αυτοί οδηγούν το κόστος των πόρων στις δραστηριότητες 

που το απορροφούν, ο βαθμός δε απορρόφησης είναι ανάλογος του έργου που εκτελείται σε 

αυτές τις δραστηριότητες. 

 Για παράδειγμα: Αν στο τμήμα παραγωγής έτοιμων προϊόντων μιας οικονομικής 

μονάδας απασχολούνται 40 εργαζόμενοι από τους οποίους οι 30 ασχολούνται με την 

παρακολούθηση και τη συντήρηση των μηχανημάτων παραγωγής (δραστηριότητα 

«παραγωγή έτοιμων προϊόντων») και οι υπόλοιποι 10 με τον ποιοτικό έλεγχο (δραστηριότητα 

«ποιοτικός έλεγχος προϊόντων»), τότε η κατανομή (επιμερισμός) του κόστους των πόρων που 

αφορά τις δραστηριότητες «παραγωγή έτοιμων προϊόντων» και «ποιοτικός έλεγχος 

προϊόντων» πραγματοποιείται βάσει της σχέσης τρία προς ένα (=30:10). 

 

 

2.2.4 Κατανομείς δραστηριοτήτων (Resources activities) 

 

 

Είναι μέθοδοι κατανομείς του κόστους των δραστηριοτήτων στους φορείς κόστους. Ο 

κατανομέας της κάθε δραστηριότητας, ως οδηγός του κόστους, κατανέμει το κόστος αυτής 

στους κατάλληλους φορείς (αγαθά ή πελάτες) που το απορροφούν. 
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2.2.5 Οδηγοί κόστους (Cost drivers) 

 

 

Ως οδηγός κόστους μιας δραστηριότητας θεωρείται το σύνολο των πραγματοποιούμενων 

γεγονότων που καθορίζουν το φορέα που απορροφά το κόστος της (π.χ. συχνότητα 

επανάληψης, ώρες απασχόλησης, όγκος καταναλούμενης ενέργειας, παρτίδες παραγωγής). 

 Για οδηγοί κόστους των δραστηριοτήτων χρησιμοποιούνται μία ή περισσότερες 

επιχειρησιακές μεταβλητές όπως  π.χ. οι παρτίδες παραγωγής ή οι ποσότητες παραγωγής ή ο 

χρόνος λειτουργίας των μηχανών κατά προϊόν. Ο δείκτης που εκφράζει το κόστος μιας 

δραστηριότητας προς την χρησιμοποιούμενη μεταβλητή (=οδηγό κόστους) αναδεικνύει την 

αποδοτικότητα αυτού του οδηγού κόστους.  

 Τα κύρια χαρακτηριστικά του οδηγού κόστους των δραστηριοτήτων: 

1. εκφράζουν τα αίτια πού καθιστούν αναγκαία την εκτέλεση μιας δραστηριότητας 

2.προσδιορίζουν με την καλύτερη δυνατή ακρίβεια, τον προορισμό μιας δραστηριότητας 

3.αποτελούν το μέσο σύνδεσης και κατανομής του κόστους των δραστηριοτήτων προς τους 

κατάλληλους κοστολογικούς φορείς. 

 

 

2.3 . Κατηγορίες Οδηγών Κόστους 

 

 
2.3.1. Οδηγοί συχνότητας (transaction drivers) 

 

 

Είναι οι οδηγοί που δείχνουν το βαθμό επανάληψης της δραστηριότητας, δηλαδή δείχνουν 

πόσες φορές εκτελέστηκε η δραστηριότητα.  

Οι οδηγοί αυτοί κόστους είναι οι πιο προσιτοί, αλλά παράλληλα και οι λιγότερο 

ακριβείς, γιατί θεωρούν ότι κάθε φορά που πραγματοποιείται η δραστηριότητα απορροφά την 

ίδια ποσότητα πόρων. Ουσιαστικά είναι οδηγοί κόστους που στηρίζονται σε ποσοτικά 

μεγέθη, όπως συμβαίνει με τα κριτήρια επιμερισμού του γενικού κόστους στα παραδοσιακά 

συστήματα κοστολόγησης.  
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Ο αριθμός των παραλαβών, ο αριθμός των προϊόντων που υποστηρίζονται, ο όγκος 

παραγωγής κατά προϊόν και ο αριθμός αποστολών προϊόντων στους πελάτες αποτελούν ένα 

μικρό ενδεικτικό δείγμα οδηγών συχνότητας. 

 

 

2.3.2 Οδηγοί χρονικής διάρκειας (duration drivers) 

 

 

 Είναι οι οδηγοί κόστους που δείχνουν τη χρονική διάρκεια εκτέλεσης μιας 

δραστηριότητας. Πρέπει να χρησιμοποιούνται για δραστηριότητες που έχουν κοινό στόχο, 

αλλά ο χρόνος χρήσης μιας εξ αυτών είναι αισθητά διαφορετικός από το χρόνο χρήσης μιας 

άλλης δραστηριότητας. Για παράδειγμα σε μια βιομηχανία παράγονται δύο προϊόντα, ένα 

απλό και ένα σύνθετο. Για την παραγωγή κάθε παρτίδας απλού προϊόντος απαιτούνται 20 

λεπτά της ώρας για την ετοιμασία των μηχανημάτων, ενώ για την παραγωγή μιας παρτίδας 

σύνθετου προϊόντος απαιτείται μία ολόκληρη ώρα. Για την κατανομή του κόστους ετοιμασίας 

των μηχανημάτων σαν οδηγός κόστους πρέπει να χρησιμοποιηθεί η χρονική διάρκεια της 

προετοιμασίας κατά παρτίδα, γιατί αν χρησιμοποιηθεί η συχνότητα επανάληψης των 

παρτίδων, τα 20 λεπτά της ώρας ερμηνεύονται σαν ισοδύναμα με την 1 ώρα και έτσι το απλό 

προϊόν θα υπερκοστολογηθεί, ενώ αντίθετα το σύνθετο προϊόν θα υποκοστολογηθεί. 

 

 

2.3.3 Οδηγοί κόστους έντασης (intensity driver) 

 

 

 Σύμφωνα με τους καθηγητές Γεώργιο Βενιέρη και Σάνδρα Κοέν (Γ. Βενιέρης –Σ. 

Κοέν Διοικητική Λογιστική 2007 σελ. 367) αυτή η κατηγορία οδηγών κόστους 

χρησιμοποιείται, όταν καμιά από τις δύο αναφερόμενες κατηγορίες δεν παρέχει ακριβή 

πληροφόρηση.  

 Οι οδηγοί κόστους έντασης χρεώνουν το κόστος των πόρων κάθε φορά που εκτελείται 

μια δραστηριότητα με ακρίβεια. Όπως π.χ. όταν υπάρχει μεν ο αριθμός επανεκκινήσεων μιας 

μηχανής κατά προϊόν, αλλά ένα προϊόν είναι εξαιρετικά πολύπλοκο και απαιτεί εξειδικευμένο 

προσωπικό για την παρακολούθηση και έλεγχο της ποιότητας παραγωγής του. 

 Σημειώνεται ότι μέσα από τη λεπτομερή ανάλυση των δραστηριοτήτων υπολογίζονται 

οι σταθεροί και μεταβλητοί χρόνοι των εργασιών της κάθε δραστηριότητας. 
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2.4 . Οδηγοί Κόστους Και Κατανομή Των Γενικών Εξόδων 

 

 
Σε ένα σύστημα A.B.C. η επιλογή κατάλληλου οδηγού κόστους καθορίζει ουσιαστικά τη 

συμπεριφορά του κόστους. Ειδικότερα για τα γενικά έξοδα, που από τη φύση τους είναι 

έμμεσα, για να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή κατανομή τους στο κόστος των φορέων 

απαιτείται έγκυρος προσδιορισμός των οδηγών κόστους. 

 Οι οδηγοί κόστους πρέπει να παρουσιάζουν την υπάρχουσα αιτιώδη σχέση μεταξύ 

των δραστηριοτήτων και των κοστολογικών φορέων. Η σχέση αυτή αποτελεί βασικό 

συστατικό του σύγχρονου management για λήψη έγκυρων αποφάσεων. 

Παραδείγματα οδηγών κόστους κατά δραστηριότητα 

 Αν το κόστος προγραμματισμού της παραγωγής προκαλείται από τον αριθμό των 

γραμμών παραγωγής που απαιτεί κάθε προϊόν, τότε ο αριθμός των δοκιμών κάθε 

γραμμής θα αντιπροσωπεύει τον οδηγό κόστους για την κατανομή του κόστους 

προγραμματισμού της παραγωγής.  

 Στα πλαίσια του ελέγχου της παραγωγής για τη δραστηριότητα της δειγματοληψίας ο 

αριθμός των επιθεωρήσεων μπορεί να θεωρηθεί ο καλύτερος οδηγός κόστους. Αυτό 

σημαίνει ότι το κόστος της δειγματοληψίας επηρεάζεται από τη συχνότητα 

επιθεωρήσεων της παραγωγής. Έτσι κάθε φορά που θα γίνεται δειγματοληψία, το 

προϊόν ή παρτίδα των προϊόντων, η οποία ελέγχεται, θα πρέπει να επιβαρύνεται με το 

κόστος της δραστηριότητας της δειγματοληψίας. 

 Ένα κέντρο κόστους δραστηριοτήτων που αποτελείται από αυτόματες μηχανές θα 

χρησιμοποιήσει για οδηγό κόστους τις ώρες λειτουργίας των μηχανών. 

 Ένα κέντρο κόστους που κάνει συνεχή επεξεργασία υλικών όπως π.χ. γίνεται με τα 

χημικά υλικά, θα χρησιμοποιήσει για οδηγό κόστους τον όγκο (λίμπρες ή γαλόνια) 

των υλικών που αποβάλλονται από την επεξεργασία. 

 Ο οδηγός κόστους της δραστηριότητας που έχει σχέση με την αγορά υλικών είναι ο 

αριθμός των παραγγελιών. 

 Ο οδηγός κόστους της φυσικής διαχείρισης των υλικών είναι ο αριθμός των 

μετακινήσεων. 

 Ο οδηγός κόστους της υποστήριξης γραμμών παραγωγής προϊόντων είναι ο αριθμός 

των γραμμών αυτών.(Ι. Κεχράς Σύγχρονη κοστολόγηση σελ.50-58) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
 

 

3.1 Έννοια Και Κατηγορίες Δραστηριοτήτων  

 
Για να μελετήσουμε την κοστολόγηση κατά δραστηριότητες πρέπει να διευκρινίσουμε τι 

περιλαμβάνει ο όρος δραστηριότητα. 

Μια δραστηριότητα (activity) είναι ένας συνδυασμός ανθρώπων, τεχνολογίας, 

προμηθειών, μεθόδων και του περιβάλλοντός τους, με σκοπό την παραγωγή ενός δεδομένου 

προϊόντος ή μιας δεδομένης υπηρεσίας. Οι δραστηριότητες περιγράφουν το τι ακριβώς κάνει 

μια εταιρεία, δηλαδή το πώς αναλώνει το χρόνο της. 

Το Consortium for Advanced Manufacturing - International (CAM - I), ορίζει τη 

δραστηριότητα ως εξής: δραστηριότητα είναι (1): 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 (είτε 

πραγματοποιούνται από ανθρώπους είτε από μηχανές) που απαιτούνται για την ικανοποίηση 

των αναγκών των πελατών (εσωτερικών ή εξωτερικών). 

Με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία και πρακτική, οι δραστηριότητες είναι δυνατόν να 

ταξινομηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες, ανάλογα με τη χρησιμοποίηση διαφόρων 

κριτηρίων κατάταξης. Τα κριτήρια κατάταξης των δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, είναι τα 

εξής: 

 

 

3.1.1 Κριτήριο της συμβολής 

 

 

Ανάλογα με το αν μια δραστηριότητα συμβάλλει στην επίτευξη της αποστολής και των 

στόχων της εταιρείας, μπορεί να ταξινομηθεί στις ακόλουθες κατηγορίες:  

Α. Μια πρωτεύουσα δραστηριότητα (primary activity), είναι μια δραστηριότητα 

που συμβάλλει άμεσα στην κεντρική αποστολή ενός τμήματος ή μιας οργανωσιακής 

μονάδας. Για παράδειγμα, η έρευνα αγοράς και η διαρκής προσαρμογή των υπηρεσιών στις 

απαιτήσεις των πελατών είναι δύο από τις κύριες δραστηριότητες μερικών τμημάτων 

marketing. Αποτελούν έναν από τους λόγους της δημιουργίας του τμήματος marketing. Ένα 
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χαρακτηριστικό μιας πρωτεύουσας δραστηριότητας είναι ότι η εκροή της χρησιμοποιείται 

εκτός της εταιρείας ή από ένα άλλο τμήμα μέσα στην εταιρεία.  

Β. Οι δευτερεύουσες δραστηριότητες (secondary activities) υποστηρίζουν τις 

πρωτεύουσες δραστηριότητες του οργανισμού. Οι δευτερεύουσες δραστηριότητες είναι 

γενικές δραστηριότητες όπως η διοίκηση, η επίβλεψη, η εκπαίδευση και η γραμματειακή 

εργασία που πραγματοποιούνται για να υποστηρίξουν ένα μέρος ή και το σύνολο των 

πρωτευουσών δραστηριοτήτων μιας οργανωσιακής μονάδας. Οι δευτερεύουσες 

δραστηριότητες υποστηρίζουν ένα μόνο τμήμα της εταιρείας και θα πρέπει να αυξάνουν την 

αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των πρωτευουσών δραστηριοτήτων στο τμήμα αυτό. 

Αν και αυτές οι δραστηριότητες είναι ουσιαστικές για την αποτελεσματική εκτέλεση των 

πρωτευουσών δραστηριοτήτων, απομυζούν πόρους και χρόνο από τις δραστηριότητες αυτές 

και πρέπει να διοικηθούν προσεκτικά. 

Ένα κοινό χαρακτηριστικό των δευτερευουσών δραστηριοτήτων είναι ότι 

καταναλώνονται από τις πρωτεύουσες δραστηριότητες σε μια εταιρεία. Οι δευτερεύουσες 

δραστηριότητες θα πρέπει να διερευνηθούν προσεκτικά, ώστε να προσδιοριστεί το εάν είναι 

απαραίτητες. Ο λόγος των δευτερευουσών προς τις πρωτεύουσες δραστηριότητες είναι μια 

ένδειξη της γραφειοκρατίας που επικρατεί σε μια οργανωσιακή μονάδα.  

 

 

3.1.2 Κριτήριο της προστιθέμενης αξίας 

 

 

Ως προς την αξία που δημιουργούν, οι δραστηριότητες μπορούν να διακριθούν σε: 

Α. Δραστηριότητες προστιθέμενης αξίας (value added activities), οι οποίες 

βοηθούν στην επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών της εταιρείας, συμβάλλοντας στη 

σχηματοποίηση των χαρακτηριστικών του προϊόντος και της υπηρεσίας, στοιχεία για τα 

οποία πληρώνουν οι πελάτες. Πολλές εταιρείες ιεραρχούν τις δραστηριότητές τους ανάλογα 

με την αξία ή την αποδοτικότητά τους. Ο ορισμός πάντως του τι αποτελεί δραστηριότητα που 

προσθέτει αξία (value-added activity) ποικίλει σημαντικά ανάμεσα στις διάφορες εταιρείες. 

Μερικοί κοινοί ορισμοί του τι αποτελεί δραστηριότητα που προσθέτει αξία είναι: μια 

δραστηριότητα που προσθέτει αξία στα μάτια του πελάτη, μια δραστηριότητα που 

πραγματοποιείται όσο το δυνατό αποδοτικότερα, ή μια δραστηριότητα που υποστηρίζει τον 

πρωταρχικό στόχο της παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών. Οι διοικούντες χρησιμοποιούν 

αυτό το σχήμα ιεράρχησης αξίας (value-ranking scheme) για να εστιάσουν την προσοχή τους 
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στα προγράμματα μείωσης κόστους. Η αναγνώριση των δραστηριοτήτων που διενεργούνται 

αναποτελεσματικά, καταδεικνύει ευκαιρίες για βελτίωση των διεργασιών. Με το ίδιο 

σκεπτικό, μειώνοντας τους πόρους που δεσμεύονται για την πραγματοποίηση 

δραστηριοτήτων που δεν δημιουργούν αξία για τους πελάτες, μειώνεται ο κίνδυνος της 

ακούσιας ελάττωσης της αντιληπτής από τον πελάτη λειτουργικότητας του προϊόντος ή της 

υπηρεσίας. 

Β. Δραστηριότητες μη προστιθέμενης αξίας (non value added activities), είναι 

οποιεσδήποτε δραστηριότητες, άλλες από αυτές οι οποίες είναι οι απολύτως ελάχιστες και 

ουσιαστικές για να επιτευχθούν οι εταιρικοί στόχοι και να παραμείνει η εταιρεία μια βιώσιμη 

επιχείρηση. 

 

 

3.1.3 To κριτήριο της στρατηγικής 

 

 

Ορισμένες δραστηριότητες μπορεί να συμβάλλουν στην επίτευξη του στρατηγικού οράματος 

της εταιρείας, για το λόγο αυτό και χαρακτηρίζονται ως στρατηγικές δραστηριότητες.  

Επομένως: Στρατηγικές δραστηριότητες (strategic activities) είναι εκείνες οι 

δραστηριότητες οι οποίες είναι κρίσιμες για την ανταγωνιστική επιτυχία της εταιρείας. 

 

 

3.1.4 To κριτήριο της ανάγκης εκτέλεσης 

 

 

Ως προς την ανάγκη εκτέλεσης των δραστηριοτήτων μέσα σε μια εταιρεία, διακρίνουμε τα 

εξής είδη:  

Α. Υποχρεωτικές δραστηριότητες (mandatory activities) είναι οι δραστηριότητες 

που πρέπει να εκτελέσει μια επιχείρηση. Οι δραστηριότητες αυτές είναι οι ελάχιστες 

δραστηριότητες, απαραίτητες για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων και την 

εξασφάλιση της βιωσιμότητας της επιχείρησης.  

Β. Κατά κρίση δραστηριότητες (discretionary activities) είναι οι δραστηριότητες 

οι οποίες είναι προαιρετικές και βασίζονται στην κρίση της διοίκησης. Στην ουσία αποτελούν 

τις δραστηριότητες πέρα από τις ελάχιστες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των 

εταιρικών σκοπών και την εξασφάλιση της βιωσιμότητας της εταιρείας. 
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3.1.5 To κριτήριο της επανάληψης 

 

 

Μερικές από τις δραστηριότητες που εκτελεί μια εταιρεία εκτελούνται σε συνεχή βάση, ενώ 

άλλες όχι. Με βάση το κριτήριο αυτό ορίζεται η ακόλουθη ταξινόμηση:  

Α. Μη επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες (non-repetitive activities) είναι 

δραστηριότητες που γίνονται μια φορά και έχουν ακριβή σημεία αρχής και τέλους. 

Αντιπροσωπεύουν μια στιγμιαία δέσμευση πόρων και δεν πρέπει να γίνουν μέρος του 

συνεχιζόμενου εργασιακού φόρτου.  

Β. Επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες (repetitive activities) είναι εκείνες οι 

οποίες από τη φύση τους πραγματοποιούνται κατά συνεχή τρόπο. 

 

 

3.1.6 To κριτήριο του επιπέδου αναφοράς 

 

 

Ένας χρήσιμος τρόπος ταξινόμησης των δραστηριοτήτων, είναι η κατάταξή τους σε πέντε 

επίπεδα: 

1. • Επίπεδο μονάδας προϊόντος (unit level) 

2. • Επίπεδο παρτίδας προϊόντος (batch level) 

3. • Επίπεδο προϊόντος (product level) 

4. • Επίπεδο πελάτη (customer level) 

5. • Επίπεδο υποστήριξης οργανισμού (organization sustaining level) 

Ο τρόπος αυτός οργάνωσης των δραστηριοτήτων, είναι ιδιαίτερα χρήσιμος κατά την 

υλοποίηση του συστήματος ABC σε μια εταιρεία. Στη συνέχεια παραθέτουμε μια 

αναλυτικότερη περιγραφή της διαβάθμισης των δραστηριοτήτων που αναφέραμε: 

 

Α. Οι δραστηριότητες σε επίπεδο μονάδας (unit-level activities), 

πραγματοποιούνται κάθε φορά που παράγεται μια μονάδα προϊόντος. Τα κόστη των 

δραστηριοτήτων αυτών είναι ανάλογα με τον αριθμό των μονάδων προϊόντος που 

παράγονται. Για παράδειγμα, η παροχή ισχύος για τη λειτουργία του παραγωγικού 

εξοπλισμού είναι δραστηριότητα σε επίπεδο μονάδας, μια και η ισχύς που καταναλώνεται 
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είναι ανάλογη με τον αριθμό των μονάδων προϊόντος που παράγονται. 

 

Β. Οι δραστηριότητες σε επίπεδο παρτίδας (batch-level activities), 

πραγματοποιούνται κάθε φορά που γίνεται χειρισμός ή επεξεργασία μιας παρτίδας προϊόντος, 

ανεξάρτητα από τον αριθμό μονάδων προϊόντος της παρτίδας. Για παράδειγμα, εργασίες 

όπως η τοποθέτηση παραγγελιών αγοράς, η ρύθμιση των μηχανημάτων και η δρομολόγηση 

των παραγγελιών προς τους πελάτες είναι δραστηριότητες σε επίπεδο παρτίδας. Συμβαίνουν 

κάθε φορά που υπάρχει μια παρτίδα ή μια παραγγελία πελάτη. Τα κόστη σ' αυτό το επίπεδο 

εξαρτώνται από τον αριθμό των παρτίδων που υφίστανται επεξεργασία, παρά στον αριθμό 

των μονάδων προϊόντος που παράγονται, τον αριθμό των μονάδων προϊόντος που πωλούνται 

ή κάποιο άλλο μέτρο όγκου. Για παράδειγμα, το κόστος ρύθμισης μιας μηχανής για την 

κατεργασία μιας παρτίδας είναι το ίδιο ανεξάρτητα από το εάν η παρτίδα περιέχει μια ή χίλιες 

μονάδες προϊόντος. 

 

Γ. Οι δραστηριότητες σε επίπεδο προϊόντος (product-level activities), σχετίζονται 

με συγκεκριμένα προϊόντα και τυπικά πρέπει να πραγματοποιηθούν ανεξάρτητα από το πόσες 

παρτίδες δρομολογούνται ή πόσες μονάδες προϊόντος παράγονται ή πωλούνται. Για 

παράδειγμα, δραστηριότητες όπως ο σχεδιασμός ή η διαφήμιση ενός προϊόντος και η 

απασχόληση αντίστοιχου προσωπικού, είναι όλες δραστηριότητες σε επίπεδο προϊόντος.  

 

Δ Οι δραστηριότητες σε επίπεδο πελάτη (customer-level activities), σχετίζονται με 

συγκεκριμένους πελάτες και περιλαμβάνουν δραστηριότητες όπως τηλεφωνικές κλήσεις 

πωλήσεων, ταχυδρομική αποστολή καταλόγων και γενική τεχνική υποστήριξη που δεν 

συνδέεται με κάποιο συγκεκριμένο προϊόν.  

 

Ε. Οι δραστηριότητες σε επίπεδο υποστήριξης οργανισμού (organization-

sustaining activities), πραγματοποιούνται ανεξάρτητα από το ποιοι πελάτες εξυπηρετούνται 

ή ποια προϊόντα παράγονται ή πόσες παρτίδες επεξεργάζονται ή ακόμα και πόσες μονάδες 

προϊόντος παράγονται. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως ο καθαρισμός 

των γραφείων των στελεχών, η παροχή δικτύου υπολογιστών, η εξασφάλιση δανείων, η 

ετοιμασία ετήσιων αναφορών προς τους μετόχους κλπ. 
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3.2 Βασικό Κριτήριο Επιλογής Μιας Δραστηριότητας  
 

 

Το βασικό και κύριο κριτήριο επιλογής των δραστηριοτήτων, στηρίζεται στη θεωρία 

της προστιθέμενης αξίας. Δηλαδή «τί αξία προσθέτει η δραστηριότητα στο φορέα του 

κόστους για τον οποίο λειτουργεί;». Με βάση το κριτήριο αυτό οι δραστηριότητες χωρίζονται 

σε αυτές που προσθέτουν αξία στο προϊόν και σε αυτές που δεν προσθέτουν αξία. 

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται οι δραστηριότητες μιας βιομηχανικής μονάδας 

με τη σειρά που πραγματοποιούνται. ( Κωνσταντίνος Α. Βαρβάκης «Κοστολόγηση και 

κοστολογική οργάνωση» 2003 σελ. 731) Σε κάθε δραστηριότητα παρατίθεται ο χρόνος που 

απαιτείται για την πραγματοποίησή της  Ο στόχος εδώ είναι ο προσδιορισμός των 

δραστηριοτήτων που προσθέτουν αξία στο προϊόν και αυτών που δεν προσθέτουν. 

 

Πίνακας 1 Δραστηριότητες μιας βιομηχανικής μονάδας με τη σειρά που 

πραγματοποιούνται. 

Δραστηριότητες Ημέρες Ημέρες 

Από την παραλαβή των πρώτων υλών μέχρι 

την αποστολή του προϊόντος στον πελάτη 

Προσθέτουν 

αξία 

Δεν προσθέτουν 

αξία 

1 Παραλαβή των πρώτων υλών  1 

2 Ποιοτικός έλεγχος πρώτων υλών  2 

3 Αποθήκευση πρώτων υλών  18 

4 Μεταφορά πρώτων υλών στην αποθήκη  0,5 

5 Αναμονή μέχρι την ανάλωση  5 

6 Εκκίνηση των μηχανών παραγωγής  0,5 

7 Παραγωγή προϊόντος 3,5  

8 Ποιοτικός έλεγχος προϊόντος  1 

9 Μετακίνηση στο τμήμα συσκευασίας  0,5 

10 Παραμονή στο τμήμα συσκευασίας  15 
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11 Μετακίνηση στο χώρο των μηχανών  0,5 

12 Εκκίνηση των μηχανών συσκευασίας  0,5 

13 Συσκευασία προϊόντος  0,5 

14 Ποιοτικός έλεγχος  2 

15 Μετακίνηση στην αποθήκη ετοίμων 0,5  

16 Παραμονή στην αποθήκη ετοίμων  10 

17 Αποστολή στο πρακτορείο  1 

18 Αναμονή στο πρακτορείο  0,5 

19 Αποστολή στον πελάτη  1,5 

 Σύνολο ημερών 4 60 

 

Από τα στοιχεία του πίνακα φαίνεται ότι επί συνόλου 64 ημερών μόνο 4 προσθέτουν 

αξία στο προϊόν. Δηλαδή μόνο 4 ημέρες αντιπροσωπεύουν παραγωγικό χρόνο. Η διαπίστωση 

αυτή συμβάλλει τα μέγιστα στο να ελαχιστοποιηθεί ο μη παραγωγικός χρόνος. 

Η διαπίστωση επίσης ότι ο χρόνος παραμονής των αποθεμάτων σε αποθηκευτικούς 

χώρους – προσωρινούς ή οριστικούς με τη μορφή πρώτων υλών, ετοίμων προϊόντων προς 

συσκευασία ή συσκευασία έτοιμων προϊόντων, καταλαμβάνει 53 ημέρες ή το 88% του 

ολικού παραγωγικού χρόνου – μπορεί να οδηγήσει στην υιοθέτηση ενός συστήματος “Just in 

Time” το οποίο τείνει να ελαττώσει στο ελάχιστο το χρόνο αυτό. 

Η σχέση μεταξύ του παραγωγικού προς τον μη παραγωγικό χρόνο – και οπωσδήποτε 

του αντίστοιχου κόστους- εκφράζει το βαθμό αποτελεσματικότητας του χρόνου. 

 

 

3.3 Δραστηριότητες Και Πόροι Διάθεσης - Marketing  
 

 

Η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος A.B.C. πρέπει να περιέχει τα έξοδα (ειδικά 

και γενικά) διάθεσης και marketing. Τα έξοδα αυτά αποτελούν τους πόρους των 

δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται με σκοπό την προώθηση των προϊόντων στην εμπορική 

αγορά. Γι’ αυτό αφού αυτά κατανεμηθούν στις κατάλληλα ταξινομημένες δραστηριότητες, θα 

επιβαρύνουν το κόστος των πωληθέντων προϊόντων, η παρακολούθηση των οποίων γίνεται 
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σύμφωνα με τον τρόπο που επιθυμεί η ίδια η οικονομική μονάδα, όπως π.χ. κατά μονάδα 

πωληθέντος προϊόντος, κατά παρτίδα, κατά γραμμή παραγωγής, κατά εργοστάσιο παραγωγής 

κ.ο.κ.  Ακόμη η παρακολούθηση μπορεί να γίνεται κατά «πελάτη», κατά ειδική κατηγορία 

πελατών, κατά τοπικά κανάλια διανομής κ.ο.κ. 

 Το οργανωτικό management του τομέα διάθεσης των προϊόντων, αφού σχεδιάσει και 

ταξινομήσει του φορείς πώλησης των προϊόντων, θα μεριμνήσει ώστε οι δραστηριότητες που 

αναπτύσσονται προς την κατεύθυνση να λειτουργούν, έτσι ώστε να εξυπηρετούν τόσο τα 

ταξινομημένα επίπεδα πώλησης των προϊόντων (π.χ. κατά μονάδα προϊόντος, κατά παρτίδα 

κ.ο.κ) όσο και κατά φορέα πώλησης (π.χ. κατά μεμονωμένο πελάτη, κατά ομάδα πελατών) 

 Για παράδειγμα τα έξοδα μεταφοράς μονάδων προϊόντος από το εργοστάσιο που 

βρίσκεται στην Αθήνα στον αντιπρόσωπο της εταιρείας στην Κρήτη, επιβαρύνουν άμεσα 

μόνο τις δραστηριότητες του επιπέδου πώλησης των μονάδων προϊόντος. Παράλληλα τα ίδια 

έξοδα επιβαρύνουν το κανάλι διάθεσης προϊόντων «Πωλήσεις Κρήτης». 

 Η σωστή απορρόφηση των πόρων marketing και διάθεσης από τα διαφορετικά 

επίπεδα των δραστηριοτήτων αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους και κανόνες 

λειτουργίας του A.B.C.  Η κάθε δραστηριότητα πρέπει να ελέγχεται με ακρίβεια, ώστε με την 

επιλογή του κατάλληλου κατανομέα των πόρων να επιβαρύνεται με το κόστος που την 

αφορά. Έτσι μέσω αυτών των δραστηριοτήτων οι πόροι που κατανέμονται στα επίπεδα των 

πωληθέντων προϊόντων για τα οποία πραγματοποιήθηκαν, επηρεάζουν ανάλογα και το 

αντίστοιχο περιθώριο κέρδους (operating margin) όλων των φορέων πώλησης όπως π.χ. κατά 

μεμονωμένο προϊόν, κατά παρτίδα προϊόντων, κατά κανάλι διάθεσης κ.ο.κ. 

 Η εφαρμογή του A.B.C. στον τομέα του marketing επιτυγχάνει την ανάδειξη του 

ακριβούς κόστους σε κάθε μεμονωμένη δραστηριότητα του και έτσι συμβάλλει στην 

καλύτερη κατανόηση των πολύπλοκων διαδικασιών του τομέα αυτού. Παράλληλα 

επιτυγχάνεται βελτίωση στόχων, όπως: 

 Ανάλυση της αποδοτικότητας των πελατών, 

 Έλεγχος των καναλιών προώθησης των αγαθών και 

 Βελτιστοποίηση της διαχείρισης και απόδοσης του τομέα  (Ι. Κεχράς «Σύγχρονη 

κοστολόγηση» σελ 153-155) 

Ο καθηγητής Bob Donath  σε άρθρο του (Bob Donath,2003 “Set price by received value, not 

cost plus” Marketing News p.6), θεωρεί ότι το A.B.C. εξασφαλίζει τον έλεγχο όλων των 

δαπανών και ότι η τιμή κόστους που διαμορφώνει για τα προϊόντα είναι αυτή που τους 

εξασφαλίζει με την πώλησή τους ένα λογικό ποσοστό κέρδους. Γιατί, όπως επισημαίνεται 

στο άρθρο, ένα κερδοφόρο marketing πρέπει να θεωρεί ότι η σωστή τιμή είναι η 
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ανταγωνιστική τιμή την οποία όμως οι πελάτες την κρίνουν σαν δίκαιη. 

 Η λειτουργία μιας επιχείρησης που εφαρμόζει την μέθοδο A.B.C., προϋποθέτει ότι τα 

στελέχη που ασχολούνται με την έρευνα αγοράς και το μάρκετινγκ και λαμβάνουν αποφάσεις 

με σκοπό τη μεγιστοποίηση του κέρδους, οφείλουν να εστιάσουν την προσοχή τους στην 

κατασκευή και ανάπτυξη νέων προϊόντων, στις διαδικασίες παράδοσης τους, καθώς επίσης 

και στο κόστος όλων των υπολοίπων δραστηριοτήτων που απαιτούνται για να ολοκληρωθούν 

οι εν λόγω διαδικασίες. 

 Η αλυσίδα της αξίας που εισήχθη από τον Michael Porter, (Goebel, D., Marshall, G., 

and Locander W. (1998) “Activity-Based Costing: Accounting for a market orientation” pp. 

501-504), είναι ένα εργαλείο για τον προσδιορισμό και την κατανομή των διαφόρων 

δραστηριοτήτων που είναι απαραίτητες για το σχεδιασμό, την παραγωγή, την έρευνα αγοράς 

και την παράδοση των προϊόντων. Στην κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες, τα έξοδα 

των διαφορετικών δραστηριοτήτων αθροίζονται «από κάτω προς τα πάνω» και 

συσσωρεύονται σε κάθε στάδιο της αλυσίδας αξίας. Η μέθοδος A.B.C. αναγνωρίζει ότι 

ουσιαστικά όλες οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται μέσα σε μια εταιρεία, 

«στηρίζουν» την παραγωγή, το μάρκετινγκ και την παράδοση των προϊόντων ή υπηρεσιών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ A.B.C. 
 

 

4.1 Μοντέλο Ανάπτυξης Συστήματος Α.B.C. 

 

 
Η διαδικασία υλοποίησης της κοστολόγησης με βάση τις δραστηριότητες αναλύεται στα 

παρακάτω έξι βασικά βήματα . (Garisson, Noreen, Διοικητική Λογιστική σελ.322) 

1. Εντοπισμός και ορισμός δραστηριοτήτων και κέντρων κόστους  

2.Άμεση ανίχνευση του κόστους στις δραστηριότητες και στα αντικείμενα κόστους 

3. Καταλογισμός του κόστους στα κέντρα κόστους δραστηριοτήτων’ 

4.Υπολογισμός των συντελεστών ενιαίας δραστηριότητας 

5. Καταλογισμός του κόστους στα αντικείμενα κόστους χρησιμοποιώντας 

συντελεστές δραστηριότητας και μέτρα δραστηριότητας 

6. Κατάρτιση εκθέσεων 

Επειδή όμως μια καλή λειτουργία ενός συστήματος A.B.C. στηρίζεται στη σωστή 

οργάνωση των διαδικασιών, τα έξι στάδια μπορούν να διαιρεθούν ακόμη περισσότερο σε 

έντεκα στάδια (Ι. Κεχράς Σύγχρονη κοστολόγηση σελ 90).  

 Τα έντεκα προτεινόμενα στάδια είναι τα ακόλουθα: 

1.  Προσδιορισμός των πόρων λειτουργίας 

2.  Αναγνώριση των σπουδαιότερων δραστηριοτήτων 

3.  Δημιουργία κέντρων κόστους για κάθε μία δραστηριότητα 

4.  Αναγνώριση των φορέων που απορροφούν το κόστος των δραστηριοτήτων 

5.  Αναδιοργάνωση του λογιστικού σχεδίου σύμφωνα με τις ανάγκες του A.B.C. 

6.  Υπολογισμός του κόστους της κάθε δραστηριότητας 

7.  Ομαδοποίηση των δραστηριοτήτων σε δεξαμενές κόστους (cost pools) 

8.  Επιλογή των κατάλληλων οδηγών κόστους 

9.  Καθορισμός του τρόπου ισοδύναμης κατανομής του κόστους 

10.  Καταλογισμός του κόστους δραστηριοτήτων στους φορείς 

11.  Λεπτομερείς ανάλυση των κοστολογικών στοιχείων με στόχο την καλύτερη 

δυνατή εκμετάλλευσή τους. 
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4.2 Ανάλυση Των Σταδίων Υπολογισμού Του Κόστους 

 

 
1ο στάδιο: Γίνεται ο προσδιορισμός των πόρων που καθορίζουν το κόστος. 

 

 Οι πόροι που χρησιμοποιούνται για μελλοντικά προϊόντα πρέπει να εξαιρεθούν από 

τις δαπάνες που καταλογίζονται στα παραγόμενα προϊόντα. Σαν τέτοιες δαπάνες μπορούν να 

χαρακτηριστούν αυτές του τομέα «έρευνας και ανάπτυξης», όταν αυτές πραγματοποιούνται 

για το σχεδιασμό νέων προϊόντων. 

 

2ο στάδιο: Αναγνωρίζονται οι σπουδαιότερες δραστηριότητες 

 

 Προκειμένου το σύστημα να μην είναι δύσχρηστο και δαιδαλώδες, επιδιώκεται η 

ακριβής αναγνώριση και ο καθορισμός των κυριότερων δραστηριοτήτων που 

πραγματοποιούνται, ενώ παράλληλα εντοπίζεται το εύρος των εργασιών που περιλαμβάνει η 

κάθε δραστηριότητα. Το ποιο θα είναι το εύρος της κάθε δραστηριότητας καθορίζεται αφενός 

από τις ανάγκες και τις δυνατότητες της οικονομικής μονάδας και αφετέρου από τις 

ικανότητες του κοστολόγου-οργανωτή, να συνδυάσει και να εκμεταλλευτεί τα στοιχεία μιας 

τέτοιας δραστηριότητας. 

 Το κορυφαίο κριτήριο που θα προσδιορίζει τη δημιουργία μιας δραστηριότητας 

πρέπει να είναι η ποσότητα και ποιότητα των κοστολογικών πληροφοριών που θα απορρέουν 

από τη λειτουργία της.  

 

3ο στάδιο: Δημιουργούνται κέντρα κόστους για κάθε μία δραστηριότητα 

 

 Το κέντρο κόστους για παράδειγμα «λήψη τιμολογίων αγορών» περιλαμβάνει τις 

μεμονωμένες εργασίες που πραγματοποιούνται από τη στιγμή του προγραμματισμού μιας 

παραγγελίας μέχρι και του σημείου της παραλαβής του αγοραζόμενου αγαθού. Οι πόροι που 

θα απορροφηθούν από όλες αυτές τις εργασίες δημιουργούν το συνολικό κόστος της 

δραστηριότητας, δηλαδή αυτού του κέντρου κόστους. 
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4ο στάδιο: Αναγνωρίζονται οι φορείς που απορροφούν το κόστος των δραστηριοτήτων 

 

 Ως φορείς του κόστους εκτός από τα παραγόμενα προϊόντα και υπηρεσίες, μπορούν 

να χαρακτηριστούν και οι πελάτες της οικονομικής μονάδας (μεμονωμένοι, ένας προς έναν ή 

ομαδοποιημένοι κατά κατηγορία). 

 

5ο στάδιο: Αναδιοργανώνεται το λογιστικό σχέδιο σύμφωνα με τις ανάγκες της A.B.C. 

 

 Η βάση αυτής της αναδιοργάνωσης αποτελεί η δημιουργία λογαριασμών που να 

απεικονίζουν τους πόρους κατά δραστηριότητα, τις δραστηριότητες κατά φορέα και τα έσοδα 

κατά είδος πωλούμενου αγαθού και κατά κατηγορία πελατών. 

 

6ο στάδιο: Υπολογίζεται το κόστος της κάθε δραστηριότητας 

 

 Τα άμεσα έξοδα της κάθε δραστηριότητας καταλογίζονται κατευθείαν σ’αυτή. Η 

κατανομή όμως των έμμεσων γενικών εξόδων επιτυγχάνεται μόνο με τη χρήση κατανομέων 

(οδηγών) κόστους. Για παράδειγμα ο λογαριασμός ηλεκτρικής ενέργειας δεν παρέχει καμία 

ένδειξη για το πώς αυτή καταναλώνεται στα διάφορα τμήματα. Οι μετρημένες όμως KWH 

που καταναλώθηκαν κατά τμήμα χρησιμοποιούνται ως οδηγοί κατανομείς του κόστους της 

ηλεκτρικής ενέργειας σε κάθε τμήμα. 

 

7ο στάδιο: Ομαδοποιούνται οι δραστηριότητες σε δεξαμενές κόστους 

 

 Το κριτήριο για την ομαδοποίηση είναι ο κοινός στόχος των δραστηριοτήτων και η 

ίδια κοστολογική συμπεριφορά. Για παράδειγμα το κόστος των δραστηριοτήτων: «λήψη 

δείγματος από την παραγωγή», «μεταφορά στα εργαστήρια», «προεργασία ελέγχου», «χημική 

ανάλυση», «έλεγχος προδιαγραφών» και «έλεγχος εξαγόμενων εργαστηριακών 

συμπερασμάτων», μπορούν να αποτελέσουν μια δεξαμενή κόστους των μεμονωμένων 

δραστηριοτήτων του «ποιοτικού ελέγχου». 

 

8ο στάδιο: Επιλέγονται οι κατάλληλοι οδηγοί κόστους 

 

 Τα κριτήρια επιλογής των οδηγών κόστους πρέπει να είναι αυστηρά, ώστε να 

αποφεύγονται αυθαίρετες, αν όχι λανθασμένες, κατανομές του κόστους προς τους φορείς. 
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 Για παράδειγμα παρουσιάζονται μερικές βασικές δραστηριότητες και οι αντίστοιχοι 

οδηγοί κόστους που χρησιμοποιούνται για την κατανομή του κόστους στο σύστημα A.B.C. 

και στα παραδοσιακά συστήματα. 

 

Πίνακας 2 Οδηγοί κόστους- Σύγκριση μεθόδου A.B.C. με παραδοσιακή κοστολόγηση 

 

Δραστηριότητες 

Σύστημα κοστολόγησης-οδηγοί κόστους 

A.B.C. Παραδοσιακό 

Προγραμματισμός 

παραγωγής 

Αριθμός παρτίδων Εργατοώρες 

Έλεγχος παραγωγής Αριθμός μονάδων Εργατοώρες 

Διακίνηση υλικών Αριθμός παρτίδων Εργατοώρες 

Παραγγελίες πρώτων υλών Αριθμός παραγγελιών Εργατοώρες 

 

9ο στάδιο: Καθορίζεται ο τρόπος ισοδύναμης κατανομής του κόστους 

 

 Αν για παράδειγμα στο προηγούμενο στάδιο για οδηγό κόστους καθορίστηκαν οι 

παρτίδες παραγωγής και ο χρόνος προετοιμασίας της μηχανής για κάθε παρτίδα παραγωγής 

είναι διαφορετικός, τότε η κατανομή του κόστους στα προϊόντα θα γίνει βάσει του χρόνου 

διάρκειας της προετοιμασίας της μηχανής για κάθε παρτίδα προϊόντος επί τον αριθμό των 

παρτίδων αυτού του προϊόντος. 

 

10ο στάδιο: Καταλογίζεται το κόστος δραστηριοτήτων στους φορείς 

 

 Για παράδειγμα εδώ αναλύεται και ελέγχεται η απόδοση της εργασίας του κάθε 

εργαζόμενου σε μια δραστηριότητα. Αν π.χ. παρατηρηθεί ότι ένας εργαζόμενος μπορεί να 

ολοκληρώσει την εργασία του μόνο με το 80% του χρόνου εργασίας του, τότε αν αυτός 

χρησιμοποιείται εκεί για όλο το ωράριό του, υπάρχει απώλεια 20% του εργατικού δυναμικού 

αυτού του εργαζομένου. 

 

11ο στάδιο: Λεπτομερής ανάλυση των κοστολογικών στοιχείων 

 

 Στο τελευταίο στάδιο πραγματοποιείται ο καταλογισμός του κόστους των 

δραστηριοτήτων με τη χρήση των κατάλληλων οδηγών κόστους που ήδη έχουν επιλεγεί κατά 
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το όγδοο στάδιο των διαδικασιών. Ο καταλογισμός του κόστους διενεργείται βάσει της 

«ζήτησης» που παρουσιάζουν κατά τις διαδικασίες παραγωγής και διάθεσης των αγαθών. Η 

«ζήτηση» δε, που παρουσιάζει ένα αγαθό για κάποια συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι 

ανάλογη της συχνότητας επανάληψης του οδηγού κόστους αυτής της δραστηριότητας. 

Ο James A. Brimson  (J.A.Brimson, “Activity Accounting-An Activity Based Costing 

Approach” 1991.p. 96), στο «χάρτη δραστηριοτήτων» που ακολουθεί, παρουσιάζει μια 

ενδεικτική εικόνα των λειτουργιών και των αντίστοιχων δραστηριοτήτων που μπορεί να 

λειτουργούν σε μια βιομηχανική επιχείρηση. 

 

Πίνακας 3 Χάρτης Δραστηριοτήτων 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Ανάπτυξη προϊόντος Αγορά πατέvτας Άδεια  
Εσωτερική 

ανάπτυξη 

Εξεύρεση υλικών Διεργασίες  Προμήθειες  Εμπορία  

Εξασφάλιση ποιότητος  Σύστημα  Συστατικά   

Προετοιμασία υλικού Συντήρηση (Pickling) Φουρνάρισμα (Kiln dry)  

Φορμάρισμα  Τόρνος  Πλαίσιο (Plane) Σφυριλάτηση  

Έλεγχος ποιότητας Φυσικός (ManuaI) Ηλεκτροστατικός   

Τεστάρισμα  Τεστάρισμα    
Συσκευασία  Έτοιμα πακέτα  Κουτί   

Αποθήκευση και 

αποστολή 
Απευθείας αποστολή Αποθήκη Διανομή  

Διάθεση  Διαφήμιση  Έρευνα αγοράς  Πώληση  
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4.3 Πλαίσιο Λειτουργίας Της Μεθόδου A.B.C. 

 

 
Ας υποθέσουμε ότι εξετάζουμε την περίπτωση δύο σχεδόν ίδιων εταιριών. Την πρώτη, ας την 

ονομάσουμε «Απλή»  κατασκευάζει ένα εκατομμύριο στυλό του ιδίου χρώματος: μπλε. Τη 

δεύτερη, ας την ονομάσουμε «Πολύπλοκη» κατασκευάζει επίσης ένα εκατομμύριο στυλό, 

αλλά διαφορετικών χρωμάτων, μεγεθών και τύπων. Αυτό το εργοστάσιο, σε ένα χρόνο, 

παράγει περίπου 2.000 διαφορετικούς τύπους στυλό, τα οποία κυμαίνονται από στυλό 

υψηλών προδιαγραφών με ετήσια παραγωγή 50 - 100 κομμάτια, έως τυπικά στυλό σε μπλε 

και μαύρο με ετήσια παραγωγή 100.000 κομμάτια περίπου. 

 Παρόλο που τα εργοστάσια παράγουν το ίδιο προϊόν, η «Πολύπλοκη»  χρειάζεται 

περισσότερους πόρους για να υποστηρίξει την μεγάλη σε ποικιλία παραγωγή. Σε σχέση με 

την «Απλή», η «Πολύπλοκη»  απασχολεί περισσότερο προσωπικό:  

 στην παραγωγή  

 για το σχεδιασμό της παραγωγής,  

 στην προετοιμασία των μηχανών, στον έλεγχο των παραγόμενων προϊόντων,  

 στη μεταφορά των υλικών, στη διεκπεραίωση των παραγγελιών,  

 στην επιδιόρθωση ελαττωματικών προϊόντων, στο σχεδιασμό νέων προϊόντων,  

 στη βελτίωση των υπαρχόντων προϊόντων,  

 στη διαπραγμάτευση με τους εμπόρους,  

 στην διαχείριση των παραγγελιών,  

 στην επιθεώρηση των πρώτων υλών,  

 στην αναβάθμιση του μηχανογραφικού συστήματος, κλπ.  

Επιπλέον, η «Πολύπλοκη»  λειτουργεί με πολύ υψηλότερα επίπεδα νεκρού χρόνου, 

χρόνου προετοιμασίας, υπερωριών, απογραφών, επιδιορθώσεων και ακατάλληλων 

προϊόντων. Από τη στιγμή που και τα δύο εργοστάσια έχουν την ίδια μορφή, αμφότερα θα 

έχουν περίπου το ίδιο κόστος υλικών (εφόσον αγνοήσουμε το ελαφρώς υψηλότερο κόστος 

που συνεπάγεται η προμήθεια ειδικών υλικών και μελανιών για τα στυλό υψηλών 

προδιαγραφών του δεύτερου εργοστασίου). Όσον αφορά την πραγματική παραγωγή, αν 

υποθέσουμε ότι όλα τα στυλό απαιτούν τον ίδιο βαθμό πολυπλοκότητας για να 

κατασκευαστούν, και τα δύο εργοστάσια έχουν τις ίδιες ανάγκες σε καθαρές εργατο-ώρες και 

ώρες λειτουργίας των μηχανών (χωρίς να λάβουμε υπόψη το μεγαλύτερο νεκρό χρόνο και 

χρόνο προετοιμασίας του δεύτερου εργοστασίου). Επίσης, και τα δύο εργοστάσια θα έχουν 
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ίδια φορολόγηση, κόστος ασφάλισης, και  κόστος θέρμανσης. Ωστόσο η «Πολύπλοκη» θα 

έχει πολύ περισσότερα γενικά έξοδα, όπως διάφορα έμμεσα έξοδα και έξοδα υποστήριξης, 

λόγω της ποικιλίας και πολυπλοκότητας της παραγωγής. 

 Το πρώτο εργοστάσιο, δεν έχει μεγάλη ανάγκη από ένα σύστημα κοστολόγησης για 

να υπολογίσει το κόστος ενός μπλε στυλό. Ο οικονομικός διευθυντής, σε κάθε περίοδο, 

διαιρεί τα συνολικά έξοδα με τον όγκο της συνολικής παραγωγής για να βρει το κόστος ανά 

στυλό. Για το δεύτερο εργοστάσιο, το κόστος των έμμεσων και υποστηρικτικών εξόδων 

αποτυπώνονται στα διάφορα κέντρα κοστολόγησης της παραγωγής. Από τη στιγμή που τα 

έξοδα συσσωρευτούν στα κέντρα παραγωγής, θα αποδοθούν στα προϊόντα με βάση τον 

παράγοντα ή οδηγό δημιουργίας κόστους (cost driver) για κάθε κέντρο. Σε μοναδιαία βάση, 

τα τυπικά μπλε και μαύρα στυλό απαιτούν σχεδόν την ίδια ποσότητα σε παράγοντες 

δημιουργίας κόστους όπως και τα προϊόντα υψηλών προδιαγραφών. 

Επομένως, τα γενικά έξοδα του δεύτερου εργοστασίου θα αποδοθούν στα προϊόντα 

αναλογικά με τον όγκο παραγωγής τους. Έτσι, δοθέντος ότι τα μπλε και μαύρα στυλό 

αντιπροσωπεύουν το 10% της παραγωγής, θα χρεωθούν το 10% των γενικών εξόδων. Το ίδιο 

ισχύει και για τα άλλα στυλό. Με άλλα λόγια, ένα τυπικό σύστημα κοστολόγησης θα 

κατένειμε το ίδιο κόστος για όλα τα προϊόντα, υψηλών προδιαγραφών ή όχι, ανεξάρτητα από 

τον όγκο παραγωγής τους. 

 Εντούτοις, είναι σαφές πως όσον αφορά την «Πολύπλοκη»  χρειάζονται περισσότεροι 

έμμεσοι και υποστηρικτικοί πόροι για τα προϊόντα ειδικών προγραφών σε σχέση με τα απλά. 

Τα παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης, ακόμα και εκείνα με εκατοντάδες ή χιλιάδες 

κέντρα κοστολόγησης της παραγωγής, συστηματικά υποτιμούν το κόστος των πόρων που 

απαιτούνται για τα εξειδικευμένα προϊόντα χαμηλού όγκου παραγωγής και υπερεκτιμούν το 

κόστος των προϊόντων μαζικής παραγωγής. Η αλλοίωση των εξαγόμενων αποτελεσμάτων 

ανάμεσα στις δύο κατηγορίες προϊόντων μπορεί να αποφευχθεί μόνο εάν τα δύο είδη στυλό 

κατασκευάζονται σε διαφορετικά μηχανήματα και σε διαφορετικά κέντρα κοστολόγησης.  

 Η ολοκληρωτική παράβλεψη των εξόδων υποστήριξης και η αποδοχή των 

συστημάτων που χρησιμοποιούν τις άμεσες δαπάνες δεν συμβάλλει στη λύση του 

προβλήματος. Κάτω από τα άμεσα ή περιθωριακά έξοδα, τα μπλε και μαύρα στυλό, τα οποία 

έχουν περίπου τα ίδια υλικά και εργατικά έξοδα με τα στυλό υψηλών προδιαγραφών, θα 

εμφανίσουν περίπου όμοια συμπεριφορά κόστους όσον αφορά τα μεταβλητά έξοδα. Ακόμα, 

τα συστήματα που χρησιμοποιούν το άμεσο κόστος δεν μπορούν να δώσουν απάντηση στο 

ερώτημα γιατί ενώ τα δύο εργοστάσια έχουν ίδια μεγέθη παραγωγής έχουν κατά πολύ 

διαφορετικά επίπεδα σταθερών εξόδων.  
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 Τα συστήματα κοστολόγησης ABC επεκτείνουν τα παραδοσιακά συνδέοντας τα 

έξοδα για απαιτούμενους πόρους με την ποικιλία και πολυπλοκότητα των παραγόμενων 

προϊόντων και όχι μόνο με το συνολικό όγκο παραγωγής. (Βασίλης Μουστάκης 2002, Χανιά 

«Κοστολόγηση Δραστηριοτήτων A.B.C.» Πολυτεχνείο Κρήτης) 

 

Εικόνα 1 Γενικό πλαίσιο λειτουργίας της μεθόδου A.B.C 

Δραστηριότητες κατά τμήμα 

Υπολογισμός οδηγών κόστους 

Συμπληρώνονται από το κάθε 

τμήμα ξεχωριστά. 

Τομέας 
παραγωγής 

 

Τομέας 
διοίκησης 

 

Τομέας 
πωλήσεων 

 

Τομέας 
έρευνας & 
ανάπτυξης 

 

Τομέας 
χρηματοοικονο-
μικού κόστους 

 

Κέντρα κόστους 

Η κατανομή των κέντρων 

κόστους γίνεται με την 

έγκριση του γενικού διευθυντή 

Στοιχεία του κόστους 

(έξοδα) και ταξινόμηση 

αυτών (ομαδοποίηση). 

Δίνονται από το λογιστήριο 

Κοστολόγηση φορέων 

Ολοκληρωμένη κοστολογική εικόνα 

Γίνεται ο υπολογισμός του κόστους των φορέων 

κάνοντας χρήση των δεδομένων όλων των τμημάτων. 

Φόρμες 

δραστηριοτήτων 

Συμπληρώνονται από 

το κάθε τμήμα 

ξεχωριστά 
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4.4 . Παράδειγμα Σύγκρισης Παραδοσιακής Κοστολόγησης Με A.B.C. 

 
 

Παρουσιάζεται ένα απλό παράδειγμα που αναδεικνύει πόσο διαφορετικά μπορεί να είναι τα 

αποτελέσματα της κοστολόγησης, όταν τα ίδια δεδομένα κοστολογούνται αφενός με 

παραδοσιακό τρόπο, αφετέρου βάσει της μεθόδου A.B.C. 

Ας υποτεθεί ότι μια δραστηριότητα σχετίζεται με το στήσιμο και τη λειτουργία μιας 

μηχανής που παράγει δύο προϊόντα το Α και το Β. Κάθε φορά που η μηχανή ρυθμίζεται για 

την παραγωγή ενός εκ των δύο προϊόντων οι πρώτες ύλες που αναλώνονται και αφορούν τις 

δοκιμές στησίματος σχετίζονται με τον αριθμό των δοκιμών που πραγματοποιούνται και όχι 

με τον αριθμό των μονάδων προϊόντος που θα παραχθούν, όταν πραγματοποιηθεί η κανονική 

παραγωγή των προϊόντων. 

Το κόστος αναλώσεων των υλικών που απαιτούνται για τις δοκιμές ανέρχεται στα 

2.200€. Η παραγωγή της περιόδου ήταν 40.000 μονάδες του προϊόντος Α (προϊόν χαμηλού 

όγκου παραγωγής) και 360.000 μονάδες του προϊόντος Β (προϊόν υψηλού όγκου παραγωγής). 

Οι δοκιμές στησίματος της μηχανής γίνονται κάθε φορά που αλλάζει παρτίδα στην παραγωγή 

των προϊόντων και το προϊόν Α παράγεται σε παρτίδες των 2.000 μονάδων, ενώ το προϊόν Β 

σε παρτίδες των 36.000 μονάδων. Αυτό σημαίνει ότι το προϊόν Α απαιτεί 20 δοκιμές 

(40.000:2.000), ενώ το προϊόν Β απαιτεί 10 δοκιμές (360.000:36.000). Με αυτά τα δεδομένα 

η κοστολόγηση τόσο με τον παραδοσιακό όσο και με τη μέθοδο A.B.C. θα έχει τη μορφή που 

ακολουθεί. 

Α. Με την παραδοσιακή μέθοδο κοστολόγησης 

 

Προϊόν Α=40.000:400.000=10% του κόστους των συνολικών δοκιμών 

Προϊόν Β=360.000:400.000=90% του κόστους των συνολικών δοκιμών 

Έτσι έχουμε  

Κόστος δοκιμών προϊόντος Α =2.200 *10%=220 

Κόστος δοκιμών προϊόντος Β=2.200*90%=1980 

Το κόστος καθεμιάς μονάδας προϊόντος είναι το ίδιο και ισούται με 0,006€, είτε αυτό είναι το 

προϊόν Α είτε είναι το Β γιατί: 

Προϊόν Α : =220€:40.000 μονάδες = 0,006€ ανά μονάδα 

Προϊόν Β = 1980€:360.000μονάδες=0,006€ ανά μονάδα 
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Β. με τη μέθοδο A.B.C. 

 

Το κόστος καταλογίζεται στα προϊόντα βάσει της «ζήτησης» που εκδηλώνεται για τις 

δραστηριότητες που αναπτύσσονται κατά τις δοκιμές της μηχανής κάθε φορά που αλλάζει η 

παρτίδα παραγωγής των προϊόντων. 

 Το σύνολο των δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν ήταν 30 (2/3 για το προϊόν Α και 

1/3 για το προϊόν Β). Έτσι το κόστος των δοκιμών κατανέμεται ως εξής: 

Κόστος δοκιμών προϊόντος Α=2.200*2/3=1.466,67 € 

Κόστος δοκιμών προϊόντος Α=2.200*1/3=733,33 € 

 

Δηλαδή η κάθε μονάδα προϊόντος επιβαρύνεται με  

Προϊόν Α = 1.466,67 €:40.000 μονάδες = 0,037 € ανά μονάδα 

Προϊόν Β = 733,33 €:360.000 μονάδες = 0,002 € ανά μονάδα 

 Συμπέρασμα: Στα παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης σε περιπτώσεις χαμηλού 

όγκου παραγωγής παρατηρείται το φαινόμενο της υποκοστολόγησης των προϊόντων, ενώ 

αντίθετα στις περιπτώσεις προϊόντων υψηλού όγκου παραγωγής παρατηρείται το φαινόμενο 

της υπερκοστολόγησης. Αν υποτεθεί ότι η τιμή πώλησης του προϊόντος Α είναι οριακά 

υψηλότερη από αυτή του προϊόντος Β, τότε το μήνυμα που δίνει το παραδοσιακό σύστημα 

είναι να δοθεί μικρότερη έμφαση στο προϊόν Β και μεγαλύτερη προσπάθεια στο πιο 

επικερδές, κατά το σύστημα αυτό , προϊόν Α, το οποίο είναι και το προϊόν του μικρότερου 

όγκου παραγωγής.   

Στη πραγματικότητα μια τέτοια απόφαση θα ήταν καταστροφική. Γιατί όπως 

αποδεικνύεται με την εφαρμογή του συστήματος A.B.C, το προϊόν Β έχει τόσο πολύ 

μικρότερο κόστος παραγωγής από το προϊόν Α (0,002 € έναντι 0,037 € αντίστοιχα), ώστε να 

υπερκαλύπτει την οριακά υψηλότερη τιμή πώλησης του προϊόντος Α και να είναι 

περισσότερο επικερδές.  
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4.5 Διαφορές Της Μεθόδου A.B.C. Από Ένα Παραδοσιακό Σύστημα 

Κοστολόγησης 
 

 

Στα παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης ο στόχος είναι να αποτιμηθούν σωστά τα 

αποθέματα και το κόστος πωληθέντων προϊόντων που θα χρησιμοποιηθούν σε οικονομικές 

εκθέσεις για χρήση εκτός εταιρείας. Στη κοστολόγηση με βάση τις επιχειρησιακές 

δραστηριότητες, αντικείμενο είναι η κατανόηση του έμμεσου κόστους παραγωγής και της 

κερδοφορίας των προϊόντων και των πελατών και η διαχείριση του έμμεσου κόστους 

παραγωγής.  

 Ως συνέπεια αυτών των διαφορών στους στόχους, η «βέλτιστη πρακτική» της A.B.C. 

διαφέρει από πολλές απόψεις από την παραδοσιακή κοστολόγηση. 

 Στη κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες  

1.  Στα προϊόντα μπορεί να καταλογιστούν στοιχεία κόστους τόσο της παραγωγικής 

δραστηριότητας (ΓΒΕ-έμμεσο κόστος παραγωγής) όσο και των λοιπών δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης (διοίκησης πωλήσεων, έρευνας και ανάπτυξης). 

2.  Ορισμένα στοιχεία κόστους παραγωγής μπορεί να αποκλειστούν από το κόστος 

προϊόντος. 

3.  Χρησιμοποιούνται ορισμένα κέντρα έμμεσου κόστους, κάθε ένα από τα οποία 

επιμερίζεται σε προϊόντα και σε άλλα αντικείμενα κοστολόγησης χρησιμοποιώντας το δικό 

του μοναδικό μέτρο δραστηριότητας. 

4.  Οι βάσεις επιμερισμού διαφέρουν συχνά από εκείνες που χρησιμοποιούνται στα 

παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης. 

5.  Οι συντελεστές του έμμεσου κόστους παραγωγής, ή συντελεστές δραστηριότητας, 

μπορεί να βασίζονται στη δραστηριότητα σε συνθήκες πλήρους δυναμικότητας αντί για το 

προϋπολογισμένο επίπεδο δυναμικότητας. 

Οι διαφορές αυτές από τα παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης μπορεί να έχουν 

θεαματικό αντίκτυπο στο κόστος των προϊόντων και στην κερδοφορία των προϊόντων και των 

πελατών. (Garisson, Noreen, Διοικητική Λογιστική σελ.317). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – A.B.C. ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
 

 

5.1 Αξιοπιστία Του Συστήματος Κοστολόγησης 

 

 
Ο βαθμός αξιοπιστίας της κατανομής του κόστους των δραστηριοτήτων προς το κόστος 

παραγωγής των προϊόντων και προς το κόστος διάθεσης στους πελάτες, εξαρτάται από τον 

αριθμό των παραγόμενων και πωλούμενων αγαθών. 

 Όσα λιγότερα είδη αγαθών παράγονται και πωλούνται , τόσο ορθότερα 

πραγματοποιείται η μεταφορά του κόστους της κάθε δραστηριότητας προς τα αγαθά αυτά. Η 

απόλυτη ορθότητα επιτυγχάνεται, όταν υπάρχει παραγωγή και διάθεση ενός μόνο αγαθού , 

δηλαδή όταν το κόστος των δραστηριοτήτων καταλογίζεται άμεσα στο ένα και μοναδικό 

αγαθό.  

 Αυτός είναι ο λόγος που ο βαθμός ικανότητας ενός συστήματος A.B.C. αυξάνει 

ανάλογα, α) με τον αριθμό αύξησης των αγαθών (προϊόντων και υπηρεσιών) που κοστολογεί 

και β) με το βαθμό ορθότητας του υπολογιζόμενου κόστους των αγαθών. (Colin Drury, 

Management and Cost Accounting p. 306). 

 Όταν υπάρχουν πολλά αγαθά (πχ. στις βιομηχανίες παραγωγής χημικών προϊόντων) 

απαιτείται άριστη κοστολογική οργάνωση, η οποία επιτυγχάνεται με τη συνεργασία όλων των 

τομέων της οικονομικής μονάδας (προμηθειών, παραγωγής, αποθήκευσης, πωλήσεων, 

διοίκησης κλπ). 

 

 

5.2 Αξιοπιστία Του Κόστους Των Δραστηριοτήτων 

 

 
Η κάθε δραστηριότητα στο ξεκίνημά της αποτελείται από κάποιες δεδομένες εργασίες και με 

την πάροδο του χρόνου αυτές οι εργασίες διαφοροποιούνται και δύσκολα εντάσσονται στο 

ήδη υπάρχον οργανόγραμμα της οικονομικής μονάδας πριν τη λήξη της τρέχουσας 

οικονομικής χρήσης. 
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 Επομένως για να είναι αξιόπιστο ένα σύστημα A.B.C. σε μεσο-μακροχρόνιο ορίζοντα, 

πρέπει να ελέγχει με πολλή προσοχή τις εργασίες της κάθε δραστηριότητας και παράλληλα 

να επιδιώκει την κατάλληλη εξομάλυνση των εξόδων (μέσω προβλέψεων όπου και όταν 

απαιτείται. Ο ορθός υπολογισμός του κόστους των δραστηριοτήτων ενισχύει τις δυνατότητες 

λήψης έγκυρων αποφάσεων. 

 Ο ορθός υπολογισμός του κόστους των δραστηριοτήτων συμβάλλει στην παροχή 

πολλών και έγκυρων πληροφοριών, η αξιοποίηση των οποίων αυξάνει τις δυνατότητες που 

έχουν τα αγαθά να διατηρούν την υπάρχουσα δυναμική τους στις εμπορικές αγορές και 

παράλληλα να επιδιώκουν μια εντονότερη παρουσία σ΄αυτές, με το να αυξάνουν το μερίδιο 

αγοράς τους. 

 

 

5.3 Κόστος Προϊόντων Και Λήψη Αποφάσεων 

 

 
Το σύστημα A.B.C. ως πελατοκεντρικό, είναι το σύστημα που μπορεί να αξιολογήσει τις 

συνεχώς μετακινούμενες τάσεις και ανάγκες της αγοράς και να προσπαθήσει να καλύψει 

αυτές υιοθετώντας τις καταλληλότερες τιμολογιακές πολιτικές προς τους πελάτες. 

 Η σύγκριση του κόστους των προϊόντων ως το μοναδικό κριτήριο στη λήψη των 

αποφάσεων θα πρέπει να αποφεύγεται. Αφού το κάθε παραγόμενο προϊόν είναι ανεξάρτητο 

από τα υπόλοιπα, είναι λανθασμένη ενέργεια το να υπάρξει οποιαδήποτε σύγκριση μεταξύ 

τους. Έτσι για κάθε αγαθό, η κύρια σύγκριση πρέπει να γίνεται στο επίπεδο του εμπορικού 

κόστους μεταξύ αυτού και του κάθε ανταγωνιστικού προς αυτό προϊόν. 

 Οι περισσότεροι χρησιμοποιούμενοι πόροι (π.χ. εργατικά, ενέργεια, παροχές τρίτων 

κλπ.) επιδρούν από κοινού σε όλα τα προϊόντα και όχι μεμονωμένα σε κάποιο συγκεκριμένο 

απ’αυτά. Έτσι αν δεν επιτευχθεί ορθή κατανομή του κόστους των πόρων (μέσω των 

δραστηριοτήτων που τους απορροφούν), η οποιαδήποτε απόφαση που θα αφορά ένα 

συγκεκριμένο προϊόν είναι άγνωστο τι συνέπειες θα επιφέρει στα υπόλοιπα προϊόντα. 
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5.4 Συνέπειες Των Αποφάσεων 

 

 
Κάθε απόφαση που λαμβάνεται, πρέπει να προβλέπει τις πιθανές συνέπειες που θα έχει η 

εφαρμογή της επάνω στα παραγόμενα προϊόντα, για να έχει στοιχεία ορθότητας. Αυτός είναι 

ο λόγος που η κάθε λαμβανόμενη απόφαση πρέπει να ελέγχεται για το τι επιπτώσεις μπορεί 

να επιφέρει : 

 στο σύνολο των προϊόντων 

 στο μεμονωμένο προϊόν που αφορά η απόφαση και  

 στα υπόλοιπα προϊόντα, ατομικά 

Οι συνέπειες των αποφάσεων που αφορούν ένα προϊόν είναι διαφορετικές από τις 

συνέπειες των αποφάσεων που λαμβάνονται με γνώμονα τις επιπτώσεις που θα υπάρξουν στα 

υπόλοιπα προϊόντα. Π.χ. αν σε μια παραγωγή 200 διαφορετικών προϊόντων αποφασιστεί η 

διακοπή της παραγωγής ενός ή δύο προϊόντων, η υλοποίηση της απόφασης αυτής δε θα 

επηρεάσει σημαντικά το σταθερό κόστος της παραγωγής των υπόλοιπων προϊόντων.  

 Αντίθετα αν αποφασιστεί η διακοπή 60 προϊόντων, τότε η απόφαση αυτή θα επιφέρει 

σοβαρές αλλαγές στη λειτουργική και οργανωτική δομή της οικονομικής μονάδας κυρίως για 

δύο λόγους: 

 α) γιατί εξοικονομούνται νέοι πόροι για τα προϊόντα που συνεχίζουν να παράγονται 

και  

 β) για τις επιπτώσεις που προκαλεί στην εμπορική αγορά η απόσυρση από αυτή των 

60 προϊόντων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 – A.B.C. ΩΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 
 

 

6.1 Κοστολόγηση A.B.C. Και Ελαστικός Προϋπολογισμός. 

 

 
 

 Ελαστικός προϋπολογισμός (flexible budget), είναι ο προϋπολογισμός ο οποίος 

λαμβάνει υπόψη του τις αλλαγές στο κόστος που συμβαίνουν ως αποτέλεσμα μεταβολών στη 

δραστηριότητα. Προσφέρει εκτιμήσεις για το ποιο θα έπρεπε να είναι το κόστος για κάθε 

επίπεδο δραστηριότητας μέσα σε ένα ορισμένο εύρος. 

 Η κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες προσφέρει ένα τρόπο για να 

αναγνωριστούν πλήθος οδηγοί του έμμεσου κόστους. Η πραγματική δαπάνη σε κάθε κέντρο 

έμμεσου κόστους μπορεί να αξιολογηθεί ανεξάρτητα. Η διαφορά στην μέθοδο A.B.C είναι 

ότι οι τύποι κόστους για το μεταβλητό έμμεσο κόστος θα δηλώνονται με βάση διαφορετικά 

είδη δραστηριοτήτων αντί να δηλώνονται όλοι με βάση τις μονάδες ή ένα κοινό μέτρο της 

δραστηριότητας όπως οι άμεσες εργατοώρες ή οι ώρες μηχανής.  

Αν γίνει με σωστό τρόπο, η κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες μπορεί να 

αυξήσει σημαντικά τη χρησιμότητα των αναφορών της απόδοσης του έμμεσου κόστους, 

αναγνωρίζοντας πολλαπλές αιτίες για το έμμεσο κόστος. Η χρησιμότητα των αναφορών 

απόδοσης του έμμεσου κόστους εξαρτάται από το πόσο προσεκτικά καταρτίζονται αυτές οι 

αναφορές. Στους ελαστικούς προϋπολογισμούς τα στελέχη πρέπει να φροντίζουν να 

διαχωρίζουν σωστά το μεταβλητό από το σταθερό κόστος. (Garrison, Noreer Διοικητική 

Λογιστική σελ. 499) 
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6.2 Κοστολόγηση A.B.C. Και Σχετικό Κόστος 

 

 
Το κόστος που διαφέρει από τη μία εναλλακτική λύση στην άλλη ονομάζεται σχετικό κόστος 

(relevant cost)  Η διάκριση ανάμεσα στο σχετικό και στο μη σχετικό κόστος και όφελος έχει 

κρίσιμη σημασία για δύο λόγους: 

Πρώτον το μη σχετικό κόστος μπορεί να μη ληφθεί υπόψη και δεν χρειάζεται να 

αναλυθεί. Αυτό μπορεί να εξοικονομήσει στους αρμόδιους για λήψη αποφάσεων πολύ 

πολύτιμο χρόνο και κόπο. Δεύτερον είναι εύκολο να ληφθούν λανθασμένες αποφάσεις όταν 

ληφθεί υπόψη κατά λάθος το μη σχετικό κόστος και όφελος κατά την ανάλυση των 

εναλλακτικών λύσεων. 

Για να ληφθούν επιτυχημένες αποφάσεις τα στελέχη πρέπει να είναι σε θέση να 

διακρίνουν τα σχετικά από τα μη σχετικά δεδομένα και να μπορούν να χρησιμοποιήσουν 

σωστά τα σχετικά δεδομένα στην ανάλυση των εναλλακτικών λύσεων. 

Για να εντοπιστούν τα στοιχεία κόστους που είναι μη απαραίτητα (διαφορικά) σε μια 

συγκεκριμένη περίπτωση απόφασης και συνεπώς είναι σχετικά, μπορούν να ακολουθηθούν 

τα εξής βήματα: 

1. Να εξαλείψουμε το κόστος και το όφελος που δεν διαφέρει από τη μία 

εναλλακτική λύση στην άλλη. Αυτό το μη σχετικό κόστος περιλαμβάνει (α) 

πραγματοποιηθέν κόστος και (β) μελλοντικό κόστος που δεν διαφέρει 

ανάμεσα στις εναλλακτικές λύσεις. 

2. Να χρησιμοποιήσουμε τα εναπομένοντα στοιχεία κόστους και οφέλους, τα 

οποία πράγματι διαφέρουν ανάμεσα στις εναλλακτικές λύσεις κατά τη λήψη 

της απόφασης. Τα εναπομένοντα στοιχεία κόστους είναι διαφορικό, ή μη 

απαραίτητο κόστος. 

Η κοστολόγηση A.B.C βελτιώνει τη δυνατότητα ανίχνευσης του κόστους εστιάζοντας 

την προσοχή μας στις δραστηριότητες τις οποίες προκαλεί ένα προϊόν ή άλλο τμήμα.  

Ωστόσο, τα στελέχη πρέπει να προσέχουν να μη δώσουν σε αυτή τη «δυνατότητα 

ανίχνευσης» μεγαλύτερη σημασία από όση πραγματικά έχει.  

Επικρατεί η άποψη ότι αν κάποιο κόστος είναι ανιχνεύσιμο σε κάποιο τμήμα, τότε το 

κόστος αυτό είναι αυτόματα μη απαραίτητο κόστος. Κάτι τέτοιο δεν είναι αληθές. Το κόστος 

που προκύπτει από ένα καλοσχεδιασμένο σύστημα κοστολόγησης με βάση τις 



 

Σελ. 41 

 

δραστηριότητες είναι ενδεχομένως σχετικό. 

Πριν πάρουν την απόφαση τα στελέχη, πρέπει και πάλι να αποφασίσουν ποια από τα 

ενδεχομένως σχετικά στοιχεία κόστους είναι στην πραγματικότητα μη απαραίτητο κόστος. 

Μόνο το μη απαραίτητο κόστος που μπορεί να αποφευχθεί είναι σχετικό, ενώ κάθε άλλο 

πρέπει να αγνοείται. 

Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για τον καταλογισμό ενός κόστους σε κάποιο προϊόν 

ή άλλο τμήμα δεν μεταβάλλει τον βασικό χαρακτήρα του κόστους. Ένα πραγματοποιηθέν 

κόστος, όπως η απόσβεση παλιών μηχανημάτων, είναι πραγματοποιηθέν κόστος ανεξάρτητα 

αν με βάση τις δραστηριότητες ανιχνεύεται απευθείας σε ένα συγκεκριμένο τμήμα, αν 

επιμερίζεται σε όλα τα τμήματα με βάση τις ώρες εργασίας ή αντιμετωπίζεται με κάποιον 

άλλο τρόπο στη διαδικασία κοστολόγησης.  

Ανεξάρτητα από τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για τον καταλογισμό του κόστους 

στα προϊόντα ή σε άλλα τμήματα, το στέλεχος μπορεί να εφαρμόσει τις βασικές αρχές για να 

καθορίσει το κόστος που μπορεί να αποφευχθεί σε κάθε μία περίπτωση. (Garrison, Noreer 

Διοικητική Λογιστική σελ. 602-624) 

 

 

6.3 Κοστολόγηση A.B.C. Και Προστιθέμενη Οικονομική Αξία 

 

 
Η «κλασσική» εφαρμογή της ABC προσφέρει τη δυνατότητα στη διοίκηση της επιχείρησης 

να υπολογίσει το κόστος ανά δραστηριότητα της επιχείρησης. Οι δραστηριότητες είναι μέρη 

ευρύτερων επιχειρησιακών διαδικασιών πράγμα που σημαίνει ότι μέσω της ABC έχει η 

επιχείρηση τη δυνατότητα εκτίμησης του κόστους ανά επιχειρησιακή διαδικασία (business 

process).  

Η αρχική θεώρηση της ABC δεν προβλέπει για την κατανομή του κόστους κεφαλαίου 

στις επιμέρους επιχειρησιακές δραστηριότητες και διαδικασίες. Όμως ο αποκλεισμός οδηγεί 

τη μέθοδο σε μη ακριβή αποτελέσματα ενώ στα «τυπικά» συστήματα κοστολόγησης το 

κεφάλαιο κοστολογείται. Για το λόγο αυτό προτείνεται η ενσωμάτωση του κόστους ευκαιρίας 

του επιχειρησιακού κεφαλαίου στην εκτίμηση του κόστους.  

Ο αναλυτής που επιθυμεί να ενσωματώσει το κόστος κεφαλαίου στη διαδικασία ABC 

πρέπει: 

 Να χρησιμοποιήσει πραγματικές τιμές για την αξία του εξοπλισμού (market 
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values και όχι book values). 

 Να προσδιορίσει ένα χρονικό ορίζοντα για τη χρήση του εξοπλισμού. 

 Να χρησιμοποιήσει το κόστος ευκαιρίας κεφαλαίου της επιχείρησης. Να κάνει 

ανάλυση του μοντέλου χρήσης του εξοπλισμού – συναφές με την εκτίμηση της 

παραγωγικότητας της εργασίας. (Μουστάκης, Β. και Δούνιας, Γ. 1999. 

Τεχνολογική Οικονομική: Σημειώσεις Μαθήματος. Πολυτεχνείο Κρήτης: Τμ. 

Μηχ. Παραγωγής και Διοίκησης.) 

 

 

6.4 Κοστολόγηση A.B.C. Και Μέσα Πληροφορικής 

 

 
Η ορθή κατανομή του κόστους επιτυγχάνεται και είναι ακριβής μόνο όταν είναι εφικτή η 

εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που διαθέτουν τα σύγχρονα μέσα (εργαλεία) της 

πληροφορικής, τα οποία χρησιμοποιούνται σε κατάλληλο επιχειρηματικό περιβάλλον και 

στον κατάλληλο χρόνο.  

 Σύμφωνα με τον καθηγητή και πρόεδρο της “C.E.O. of Cost Technology Inc” Peter 

B.B. Turney.  το A.B.C. είναι το πλέον αξιοπρόσεκτο διαγνωστικό εργαλείο στον τομέα της 

κοστολόγησης, γιατί επιτρέπει τον εντοπισμό των δραστηριοτήτων υψηλού κόστους και στη 

συνέχεια την ανάπτυξη προγραμμάτων δράσης με τα οποία διορθώνονται οι αιτίες 

διαμόρφωσης του υψηλού κόστους. Έτσι δεν επιτυγχάνεται μόνο η απόλυτη μείωση του 

κόστους αλλά και η ανακατανομή των πόρων στις δραστηριότητες που πραγματικά 

προσθέτουν αξία στους φορείς του κόστους. 

Ο βαθμός αποδοτικότητας ενός συστήματος πληροφορικής είναι ανάλογος με τον 

αντίστοιχο βαθμό της παραμετρικότητας που το χαρακτηρίζει Π.χ. το σύστημα System 

Application in data Processing (S.A.P.) θεωρείται διεθνώς από τα πλέον σύγχρονα και 

αποδοτικά, επειδή η ανάπτυξή του είναι ολοκληρωτικά παραμετρική. Έτσι, η παρουσία του 

S.A.P σε μια επιχείρηση  θα συμβάλει θετικά στην εφαρμογή του συστήματος A.B.C.. Ένας 

τέτοιος συνδυασμός A.B.C. και S.A.P εφαρμόζεται επιτυχώς στη βιομηχανία παραγωγής 

ζύθου «Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε. (Heineken – Amstel). (Ι. Κεχράς Σύγχρονη κοστολόγηση 

σελ 445-446) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 – ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ A.B.C.  
 

 

7.1 Οικονομικές Μονάδες Που Χρειάζονται Το Σύστημα A.B.C. 

 

 
Το σύστημα A.B.C. είναι αναγκαίο για τις οικονομικές μονάδες που λειτουργούν σε ιδιαίτερα 

ανταγωνιστικό περιβάλλον.  Αυτές οι μονάδες χρειάζονται ακριβή δεδομένα για τη λήψη των 

αποφάσεών τους, ώστε να μην είναι ευάλωτες στις ανταγωνιστικές μονάδες, όταν αυτές θα 

προσπαθήσουν να επωφεληθούν από τη χρήση τυχόν λανθασμένων πληροφοριών της . 

 Το σύστημα A.B.C. πέραν του προσδιορισμού του κόστους παραγωγής των 

προϊόντων, της αποτίμησης των αποθεμάτων και του υπολογισμού των αποτελεσμάτων, 

χρησιμοποιείται για διοικητικούς σκοπούς, κυρίως όταν παράγονται προϊόντα με διαφορετική 

κοστολογική δομή. 

 Στις σύγχρονες οικονομικές μονάδες υπάρχει μεγάλος αριθμός κοινών 

δραστηριοτήτων στην παραγωγή και εκτός αυτής (πχ. δραστηριότητες σχεδιασμού, τεχνικής 

υποστήριξης, ποιοτικού ελέγχου, προμηθειών κλπ). Τα κριτήρια ύπαρξης μιας κοινής 

δραστηριότητας είναι διαφορετικά από τα κριτήρια ύπαρξης μιας δραστηριότητας που 

ασχολείται μόνο με την παραγωγή ή μόνο με λειτουργίες εκτός της παραγωγής. Όσο 

μεγαλύτερος βαθμός κοινής εκμετάλλευσης των δραστηριοτήτων υπάρχει, τόσο 

επιτακτικότερη γίνεται η ανάγκη υιοθέτησης και εφαρμογής του A.B.C. 

 

 

7.2 Ενδείξεις Που Οδηγούν Μια Επιχείρηση Στην Υιοθέτηση Ενός 

Συστήματος A.B.C. 

 

 
Αλλαγές στην επιχείρηση που μπορεί να επηρεάσουν την απόφαση της διοίκησης για 

υιοθέτηση ενός συστήματος A.B.C. είναι οι εξής: 

 Οι γραμμές παραγωγής των προϊόντων να διαφέρουν πολύ στον όγκο και στην 

πολυπλοκότητα παραγωγής. 

 Οι γραμμές παραγωγής των προϊόντων να είναι πολλές, διαφορετικές και να απαιτούν 
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υπηρεσίες διαφορετικού βαθμού στήριξης. 

 Τα γενικά έξοδα να αποτελούν μια σημαντική μερίδα του συνολικού κόστους. 

 Η διαδικασία παραγωγής να έχει αλλάξει σημαντικά και από εντάσεως εργασίας να 

έχει μετατραπεί σε εντάσεως σύγχρονης τεχνολογίας. 

 

 

7.3 Επιτυγχάνεται Ακριβέστερη Αξιολόγηση Της Απόδοσης Της Διοίκησης 

Με Τη Μέθοδο A.B.C.; 

 

 
Η απόδοση της διοίκησης βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο αν υπάρχουν ελεγχόμενα 

κόστη κατά τη λήψη των αποφάσεων. 

 Το σύστημα A.B.C. χρησιμοποιεί για οδηγούς κόστους (cost drivers) παράγοντες που 

ανταποκρίνονται περισσότερο στην πραγματικότητα, σε αντίθεση με τις παραδοσιακές 

μορφές κοστολόγησης που χρησιμοποιούν για κριτήριο κατανομής του έμμεσου κόστους 

συνήθως πάντα ένα ποσοτικό μέγεθος (π.χ. τον όγκο των παραχθέντων προϊόντων). Σύμφωνα 

με το A.B.C. η πιθανότητα λαθεμένης κατανομής του κόστους των βοηθητικών τμημάτων 

μειώνεται στο ελάχιστο, γιατί το κόστος των δραστηριοτήτων καταλογίζεται απευθείας στα 

προϊόντα βάσει των κατάλληλων οδηγών του κόστους. 

 Το σύστημα A.B.C. είναι η τρίτη πλευρά μιας τριγωνικής προσέγγισης στην 

προσπάθεια βελτίωσης της απόδοσης, μαζί με τα συστήματα “Just In Time” και “Total 

Quality Management”  Μπορεί να παράγει πληροφορίες με αρμονία και όχι σε σύγκρουση με 

τους άλλους φορείς παραγωγής πληροφοριών.  

Επίσης δεν στηρίζεται σε εργατοώρες και μηχανοώρες και καταλογίζει το κόστος στα 

προϊόντα με μια εγκυρότερη ποικιλία κατανομέων του κόστους από ότι η παραδοσιακή 

μέθοδος κοστολόγησης. Για να μεγαλώσει το βαθμό εγκυρότητας απορρόφησης του κόστους 

το σύστημα A.B.C., είναι ικανό να εντοπίζει το αίτιο που προκάλεσε το κόστος και στη 

συνέχεια να συνδέει τα κοστολογικά δεδομένα με τις αποφάσεις τις διοίκησης.  

Το σύστημα A.B.C. επειδή βασίζεται στην εγκυρότητα των κατανομέων του κόστους, 

θεωρείται η πλέον αξιόπιστη μέθοδος. Ωστόσο κατά τις εργασίες εφαρμογής ενός 

συστήματος A.B.C. έχουν διαπιστωθεί τα παρακάτω προβλήματα: 

1. Δύσκολα οι επιχειρήσεις αποφασίζουν να επενδύσουν σε ένα σύστημα A.B.C. 

καθώς το απαιτούμενο ποσό είναι υψηλό. 
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2. Η συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων δεν είναι εύκολη ειδικότερα σε 

ό,τι αφορά τους οδηγούς κόστους. 

3. Προκαλεί έντονη αρνητική διάθεση των κατά τομέα υπευθύνων απέναντι στο 

κοστολόγο που έχει την ευθύνη λειτουργίας του A.B.C., το γεγονός ότι πολλές 

δραστηριότητες λειτουργούν ταυτόχρονα σε περισσότερους του ενός τομείς 

ευθύνης. 

4. Σε άλλες οργανωτικές αλλαγές δίνεται μεγαλύτερη προτεραιότητα από ό,τι 

στο σύστημα A.B.C.. 

5. Απέναντι στους κοστολόγους οι απαιτήσεις που έχει η διοίκηση είναι συνήθως 

υπέρογκες και σχεδόν αδύνατον να καλυφθούν στο ωράριο απασχόλησής 

τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 – ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ -ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ A.B.C.  
 

 

8.1 Πλεονεκτήματα Της Μεθόδου Α.B.C. – Διοικητικής Μορφής 

 

 

 Παρέχεται η δυνατότητα για σωστή μέτρηση της απόδοσης του προϊόντος στο 

ανταγωνιστικό περιβάλλον. 

 Παρέχονται πολύτιμες πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της 

αποτελεσματικότητας της διοίκησης. 

 Αναγνωρίζεται η πολυπλοκότητα της παραγωγής, η διαφοροποίηση των προϊόντων 

και η ιδιαιτερότητα του κάθε πελάτη. 

 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον έλεγχο των διαδικασιών που δεν προσφέρουν αξία 

στο προϊόν, όπως είναι π.χ. οι διαδικασίες σχετικές με την παραγωγή (π.χ. 

αποθήκευση, ποιοτικός έλεγχος, ρυθμίσεις μηχανών) και οι βοηθητικές διαδικασίες 

(π.χ. αγορές, λειτουργία τραπεζικών λογαριασμών, πιστωτική πολιτική κλπ) 
 Η άποψη των καθηγητών Jerry J. Weygandt, Donald E. Kieso και Paul D. Kimmel 

(“Managerial Accounting-Tools Business Decision Making” 1999-2000 p.135-136) 

είναι ότι οδηγεί σε καλύτερες διοικητικές αποφάσεις και συμβάλλει στον καθορισμό 

της τιμής πώλησης του κάθε προϊόντος.  

 Προσφέρει μια καθαρότερη εικόνα για τον τρόπο που το κάθε στοιχείο των 

προϊόντων, των υπηρεσιών, αλλά και των δραστηριοτήτων μιας οικονομικής μονάδας 

συμβάλλει στα συνολικά κέρδη αυτής.  

 

 

8.2 Πλεονεκτήματα Της Μεθόδου Α.B.C. – Λειτουργικής Μορφής 

 

 

 Με την μέθοδο A.B.C. επιτυγχάνεται ο έλεγχος του κόστους, χωρίς να μειώνεται η 

ποιότητα του service προς τους πελάτες. 
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 Επιτυγχάνεται σωστός καταλογισμός των εξόδων στα προϊόντα και έτσι 

αναδεικνύεται η κερδοφορία του προϊόντος. 

 Οι προϋπολογισμοί και οι προβλέψεις γίνονται με καλύτερες βάσεις δεδομένων. 

 Η μέθοδος A.B.C. μέσω της ανάλυσης των δραστηριοτήτων (activity analysis) 

προσφέρει μια σαφή εικόνα καθορισμού των δραστηριοτήτων που προσθέτουν αξία 

στα προϊόντα (value added activities) π.χ. κοπή τιμολογίου πώλησης, καθώς επίσης 

και αυτών που δεν προσθέτουν αξία στον πελάτη (non-value added activities) πχ. 

μεταφορά και αποθήκευση των ετοίμων προϊόντων από την παραγωγή στην αποθήκη. 

 Μία σε βάθος ανάλυση των δραστηριοτήτων δίνει την ευκαιρία στη διοίκηση αλλά 

και στους ίδιους τους εργαζόμενους να εξοικονομήσουν πόρους μέσα από τον 

ανασχεδιασμό του τρόπου εκτέλεσης των δραστηριοτήτων ή ακόμα να προσθέσουν ή 

να καταργήσουν κάποιες από αυτές. 

 Η ευελιξία του A.B.C. στον τρόπο λειτουργίας του παρέχει τη δυνατότητα 

συγκέντρωσης του κόστους αναφορικά με πολλά και διαφορετικά κοστολογικά 

αντικείμενα, όπως π.χ. τομείς ευθύνης παραγωγής, προμηθευτές, πελάτες, κλπ. 

 Στις περιπτώσεις ύπαρξης υψηλών γενικών εξόδων που πρέπει να κατανεμηθούν σε 

προϊόντα που παράγονται από περισσότερες της μιας γραμμές παραγωγής, 

ανεξάρτητα του όγκου παραγωγής, επιτυγχάνεται ακριβέστερη πληροφόρηση σχετικά 

με το κόστος που κατανέμεται και καταλογίζεται στα προϊόντα. 

 Αντί να χρησιμοποιεί μεθόδους επιμερισμού των γενικών εξόδων, όπως π.χ. είναι οι 

εργατοώρες και οι μηχανώρες, χρησιμοποιεί πολλαπλά αίτια κόστους για να 

κατανείμει τα γενικά έξοδα καταρχάς στις δραστηριότητες και στη συνέχεια στους 

φορείς του κόστους. 

 Οι οδηγοί κόστους προσφέρουν σημαντικά στοιχεία σχετικά με τον έλεγχο και την 

αξιολόγηση του κόστους και την αξιολόγηση της απόδοσης σε λειτουργικό επίπεδο. 

Επιπλέον με την αναγνώριση και την κατανόηση της συμπεριφοράς των 

δραστηριοτήτων οι οδηγοί κόστους συμβάλλουν στη δυνατότητα μείωσης του 

κόστους. 
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8.3 Μειονεκτήματα Της Μεθόδου Α.B.C. – Διοικητικής Μορφής 

 

 

 Δεν έχει αποδειχθεί στη πράξη ότι η μέθοδος A.B.C. συμβάλλει θετικά στην 

κερδοφορία των οικονομικών μονάδων. Είναι διάχυτη η εντύπωση ότι η A.B.C είναι 

ιδιαίτερα πολυδάπανη, σε βαθμό που είναι άγνωστο αν αντισταθμίζεται από τα οφέλη 

που προσφέρει. Όσο αυξάνει η πολυπλοκότητα και η ποικιλία των παραγόμενων 

προϊόντων, τόσο πιο υπερβολικός γίνεται ο αριθμός των προς διαχείριση στοιχείων, 

οδηγώντας έτσι σε μια αρνητική σχέση κόστους – ωφέλειας. 

 Μέχρι σήμερα η μέθοδος A.B.C. μόνο εν μέρει κάλυψε τις μεγάλες προσδοκίες που 

είχαν αρχικά σχηματιστεί από αυτό. 
 Οι πληροφορίες που παρέχονται από τα συστήματα A.B.C. είναι ιστορικές και 

επομένως στερούνται άμεσης συνάφειας με τις μελλοντικές στρατηγικές αποφάσεις. 
Σημειώνεται ότι το πρόβλημα της έλλειψης συνάφειας με τις μελλοντικές στρατηγικές 

αποφάσεις μπορεί να λυθεί με τη χρησιμοποίηση προϋπολογιστικών μεγεθών. Μόλις 

κατά τα τελευταία χρόνια και μέσα από την κατασκευή έγκυρων μοντέλων 

προσομοίωσης γίνεται προσπάθεια σύνταξης προϋπολογισμών με βάση τις αρχές της 

μεθόδου A.B.C. 

 

 

8.4 Μειονεκτήματα Της Μεθόδου Α.B.C. – Λειτουργικής Μορφής 

 

 
 Μπορεί να αυξηθεί ο βαθμός αυθαιρεσίας του τρόπου κατανομής των γενικών 

εξόδων, αντί να περιοριστεί, αν δεν υπάρξει καλή επιλογή δραστηριοτήτων και 

οδηγών κόστους. 

 Αν δεν υπάρξει άριστη εκμετάλλευση του τρόπου λειτουργίας των δραστηριοτήτων, 

με την εφαρμογή της μεθόδου A.B.C. δεν αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά, 

προβλήματα που σχετίζονται με το κοινό κόστος παραγωγής και διάθεσης των 

προϊόντων. 

 Απαιτείται υψηλό κόστος και πολλές φορές υπερβαίνει της ωφέλειας που προκύπτει, 

στις περιπτώσεις ύπαρξης ποικίλων και πολύπλοκων προϊόντων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 – ΑΠΟ ΤΟ A.B.C. ΣΤΟ A.B.M. (ACTIVITY 

BASED MANAGEMENT) 
 

 

9.1 Ορισμός Του A.B.M. 

 

 
Μέσα από τις εργασίες του A.B.C εκτός από τις κοστολογικές πληροφορίες εξάγονται και 

πληροφορίες που δίνουν τη δυνατότητα για λήψη αποφάσεων που συμβάλλουν στη βελτίωση 

της ανταγωνιστικότητας και του τρόπου διοίκησης και λειτουργίας της μονάδας.  

 Η συμβολή αυτή αναβαθμίζει το A.B.C. και λόγω της έντονης διοικητικής μορφής 

των εργασιών του χαρακτηρίζεται σαν τρόπος διοίκησης των δραστηριοτήτων (Activity 

Based Management – A.B.M.). 

 Ένα σύστημα A.B.M. υπερκαλύπτει και περιστοιχίζει το αντίστοιχο σύστημα 

κοστολόγησης A.B.C. καθώς για να λειτουργήσει σωστά, πρέπει να έχει στη διάθεσή του το 

σύνολο των εργαλείων που χρησιμοποιούν τα διοικητικά στελέχη όλων των παραγωγικών 

τομέων (προμήθειες, παραγωγή, διοίκηση και πωλήσεις) ώστε να έχει τη δυνατότητα να 

αναλύει τα διαθέσιμα από το A.B.C. στοιχεία και πληροφορίες. 

 Η φιλοσοφία του A.B.M. είναι ότι βοηθά να γίνει κατανοητός και ελέγξιμος ο τρόπος 

απορρόφησης των πόρων από τις πραγματοποιούμενες δραστηριότητες. Ο τρόπος 

παρακολούθησης και ελέγχου των δαπανών είναι μια ολοκληρωμένη μέθοδος 

παρακολούθησης του τρόπου απορρόφησης των πόρων και της αποδοτικότητας των 

δραστηριοτήτων. Σε τακτικό επίπεδο το A.B.M. μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά 

για τη διαμόρφωση του μείγματος και του χαρτοφυλακίου προϊόντων. Με βάση τις 

πληροφορίες που δίνονται από τα συστήματα A.B.M οι οικονομικές μονάδες μπορούν να : 

 Δημιουργούν νέες τιμολογιακές πολιτικές στα εμπορεύσιμα αγαθά τους. 

 Ανατιμολογούν τα αγαθά τους. 

 Ανασχεδιάζουν την παραγωγική διαδικασία και τον αριθμό των πρώτων υλών 

που απαιτούνται για την ολοκλήρωσή της. 

 Επενδύουν σε προηγμένη και ευέλικτη τεχνολογία 

 Καταργούν προϊόντα που βάσει των νέων πληροφοριών δεν είναι πλέον 

αποδεκτά (Γ. Ι. Βενιέρης – Σ. Ι. Κοέν Διοικητική Λογιστική 2007 σελ 385) 
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9.2 Στόχοι Και Κανόνες Του A.B.M. 

 

 
Οι βασικοί στόχοι του A.B.M. είναι η συνεχής βελτίωση α) της σχέσης μεταξύ του πελάτη 

και της οικονομικής μονάδας και β) των αποτελεσμάτων της μονάδας. 

 Οι βασικοί κανόνες λειτουργίας για να αποδώσει ένα σύστημα A.B.M. τα καλύτερα 

δυνατά αποτελέσματα είναι: 

 Η επιλογή των πόρων κατά δραστηριότητα να είναι τέτοια ώστε η απόδοσή 

τους να αποδίδει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. 

 Να υπάρχει συνεχής βελτίωση όλων των παραμέτρων που έχουν πραγματική 

σημασία για τον πελάτη. 

Ένας από τους κυριότερους παράγοντες που επιδιώκει ένα σύστημα A.B.M είναι η 

βελτίωση της απόδοσης της κάθε δραστηριότητας. Η επιδίωξη αυτή επιτυγχάνεται μέσα από 

την υλοποίηση των τριών ακόλουθων βημάτων. (Ι. Κεχράς Σύγχρονη κοστολόγηση σελ. 471-

472). 

1ο βήμα: Ανάλυση των δραστηριοτήτων. Το βήμα αυτό περιλαμβάνει τον 

εντοπισμό, την απομόνωση των άχρηστων δραστηριοτήτων , την ανάλυση. την ενεργοποίηση 

των πιο σημαντικών δραστηριοτήτων με την υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών και του 

ελέγχου του τρόπου σύνδεσης και επικοινωνίας που υπάρχει μεταξύ τους. 

2ο βήμα: Μέτρηση των σημαντικών παραμέτρων των δραστηριοτήτων. Ένα 

τέτοιο σύστημα μέτρησης πρέπει να το χαρακτηρίζει ο ακριβής καθορισμός του στόχου των 

μετρήσεων, η αλληλεξάρτηση και επικοινωνία των στόχων και ο καθορισμός των δεικτών 

μέτρησης της απόδοσης. 

3ο βήμα: Αναζήτηση των δραστηριοτήτων που προκαλούν υπερβολική 

προσπάθεια και αυξημένο κόστος. Ο έλεγχος των οδηγών κόστους των σημαντικότερων 

τουλάχιστον δραστηριοτήτων, μπορεί να αποκαλύψει τα αίτια που προκαλούν το κόστος των 

παραγόμενων και πωλούμενων αγαθών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ A.B.C. 
 

 

10.1 Eφαρμογή της ABC στην εταιρία Electric Motor Works - Siemens. 

 

 
Τα χαμηλά εργατικά έξοδα επέτρεπαν στις χώρες του ανατολικού μπλοκ να πωλούν τυπικούς 

κινητήρες σε τιμές τις οποίες ήμασταν ανίκανοι να ανταγωνισθούμε. Είχαμε γίνει ο 

ακριβότερος παραγωγός του κλάδου. Κατά συνέπεια, αποφασίσαμε να αλλάξουμε την 

στρατηγική μας και να γίνουμε παραγωγοί κινητήρων ειδικών προδιαγραφών. Μόλις 

υιοθετήσαμε τη νέα στρατηγική, ανακαλύψαμε ότι ενώ το υπάρχον σύστημα κοστολόγησης 

ήταν επαρκές για την κοστολόγηση των τυπικών κινητήρων, δεν έδινε ακριβείς πληροφορίες 

όταν το χρησιμοποιούσαμε για την κοστολόγηση των κινητήρων ειδικών προδιαγραφών. 

Το 1987, το EMW χρησιμοποιούσε 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 του προσωπικού, των γενικών εξόδων για την 

απόκτηση των υλικών και των γενικών εξόδων παραγωγής. Δύο χρόνια μετά την αλλαγή 

στρατηγικής, έγιναν φανερά τα προβλήματα της εφαρμογής του παραδοσιακού μοντέλου 

κοστολόγησης. Η διοίκηση ανησυχούσε σχετικά με την ανικανότητα του παραδοσιακού 

μοντέλου να προσδιορίσει τη σχέση μεταξύ των αυξημένων υποστηρικτικών εξόδων και την 

αλλαγή στο μίγμα των παραγόμενων προϊόντων. Σύμφωνα με το παραδοσιακό σύστημα, τα 

υποστηρικτικά έξοδα κατανέμονταν σε κάθε κινητήρα με βάση την κατανάλωση των υλικών, 

τον αριθμό των εργαζομένων, και είτε τον αριθμό των εργατοωρών είτε των ωρών 

λειτουργίας των μηχανών που απαιτούσε για να λειτουργήσει. Η διοίκηση διαισθανόταν ότι 

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, έπρεπε να χρησιμοποιηθεί ποσότητα 

πόρων ίση με αυτή που απαιτούσε η παραγγελία κατασκευής 100 συνηθισμένων κινητήρων.  

 

Δημιουργήθηκαν δυο νέα κέντρα κόστους:  
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1. Δαπάνες σχετικές με διεκπεραίωση παραγγελιών 

− Λήψη παραγγελιών 

− Κοστολόγηση και προσφορές προϊόντων 

− Παράδοση προϊόντων 

− Έξοδα επενδύσεων 

 

2. Δαπάνες σχετικές με εξαρτήματα ειδικών προδιαγραφών 

− Τεχνικός έλεγχος εισερχόμενων παραγγελιών 

− Έλεγχος σχεδιασμού και παραγωγής 

− Τεχνικές απογραφής 

− Κοστολόγηση και προσφορές προϊόντων 

− Ανάπτυξη προϊόντων 

− Παραλαβές 

Από τη στιγμή που τα έξοδα αυτά είχαν πλέον καθορισθεί, μετακινήθηκαν από το 

κέντρο κόστους το σχετικό με την υποστήριξη και εκχωρήθηκαν σε δύο νέα κέντρα κόστους. 

Για την μετατροπή σε κοστολόγηση προσανατολισμένη στις διαδικασίες (Prokasta, από τα 

αρχικά των λέξεων στη γερμανική γλώσσα), 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. 

DM στα έξοδα διεκπεραίωσης παραγγελιών και 19.5 εκ. DM στα έξοδα σχετικά με τα 

εξαρτήματα ειδικών προδιαγραφών. Το 1987, το EMW έφθασε να λαμβάνει παραγγελίες 

αξίας ενός δισεκατομμυρίου μάρκων αλλά αποδέχθηκε παραγγελίες αξίας μόνο 450 

εκατομμυρίων μάρκων. 

Ο Karl Heinz Lottes, διευθυντής Κέντρου Ελέγχου του εργοστασίου EMW σχολίασε 

το ρόλο του νέου συστήματος κοστολόγησης στην εφαρμογή της νέας στρατηγικής: «Χωρίς 

το Prokasta, η νέα στρατηγική θα είχε αποτύχει. Με τις πληροφορίες που παίρνουμε από το 

προσανατολισμένο στις διαδικασίες σύστημα κοστολόγησης, μπορούμε να εντοπίσουμε ποιες 

παραγγελίες να επιλέξουμε. Ενώ χάνουμε κάποιες παραγγελίες λόγω των ανταγωνιστών, τις 

περισσότερες από αυτές που δεν εκτελούμε τις απορρίπτουμε επειδή δεν είναι επικερδείς. 

Οποιοσδήποτε θελήσει να κατανοήσει τη σημασία του Prokasta στο EMW δεν έχει παρά να 

συγκρίνει τις δαπάνες μερικών τυπικών παραγγελιών μέσα από το παραδοσιακό σύστημα 

κοστολόγησης και μέσα από το Prokasta». (Cooper R. and K.H. Wruck. 1988. Siemens 

Electric Motor Works(A): Process Oriented Costing. Case. Harvard Business School 

Publishing, Boston) 
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10.2 Κοστολόγηση Βιομηχανικών Προϊόντων- Δεδομένα. 

 

 
Έστω η εταιρεία «Κίνηση Α.Ε.». η οποία συναρμολογεί τρεις τύπους μηχανών στο ίδιο 

εργοστάσιο: Την 50 κ.ε. «Δίας», την 250κ.ε. «Άρης», και την 1.000 κ.ε. «Ποσειδών». Η 

εταιρεία πουλάει τις μηχανές σε όλο τον κόσμο. Σε απάντηση στις πιέσεις της αγοράς η 

«Κίνηση Α.Ε.» έχει επενδύσει σε μεγάλο βαθμό σε νέα κατασκευαστική τεχνολογία τα 

τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να μειώσει το μέγεθος της εργατικής της δύναμης. 

Ιστορικά η εταιρεία έχει κατανείμει όλες της τις δαπάνες χρησιμοποιώντας ως 

κριτήρια μερισμού τις συνολικές άμεσες ώρες εργασίας, αλλά τώρα σκέφτεται να εισαγάγει 

το σύστημα κοστολόγησης A.B.C. 

Έστω οι ακόλουθες πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με την εταιρεία  

 

Πίνακας 4 Δεδομένες πληροφορίες για την εταιρεία 

  

Ετήσια 

Παραγωγή 

Ετήσιες άμεσες 

ώρες εργασίας 

τιμή 

πώλησης (€ 

ανά μονάδα) 

κόστος πρώτων 

υλών (€ ανά 

μονάδα) 

Δίας 2.400 240.000 4.800 480 

Άρης 1.920 264.000 7.200 720 

Ποσειδών 480 96.000 9.600 1.080 

 

Οι παράγοντες που προκαλούν τις δαπάνες είναι: 

1. Ο αριθμός των μηχανών στην αίθουσα έκθεσης λιανικών πωλήσεων, για τις διανομές 

στους εμπόρους λιανικής πώλησης. 

2. Ο αριθμός των περιπτώσεων όπου η διαδικασία συναρμολόγησης επαναρρυθμίζεται 

για τις διευθετήσεις. 

3. Ο αριθμός των παραγγελιών για τις παραγγελίες. 

 

Ο ετήσιος όγκος παραγόντων κόστους που σχετίζεται με κάθε δραστηριότητα και για 

κάθε τύπο μηχανής έχει ως εξής: 
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Πίνακας 5 Ετήσιος όγκος παραγόντων κόστους 

  

Αριθμός διανομών στους 
εμπόρους λιανικής 

πώλησης Αριθμός διευθετήσεων 
Αριθμός 

παραγγελιών 

Δίας 120 42 480 

Άρης 96 48 360 

Ποσειδών 84 30 120 

Σύνολα 300 120 960 
 

 Το ετήσιο κόστος (σε €) που σχετίζεται με αυτές τις δραστηριότητες έχει ως εξής:  

 

Πίνακας 6 Ετήσιο κόστος δραστηριοτήτων 

Διανομές σε εμπόρους λιανικής πωλήσεως  2.880.000 

κόστος διευθέτησης 7.200.000 

παραγγελίες 4.320.000 

 

Επίσης η άμεση εργασία αμείβεται με 10€ την ώρα και η εταιρεία δεν διατηρεί αποθέματα. 

Για την εισαγωγή του συστήματος A.B.C. υπήρχε ανησυχία σε μια συνεδρίαση του 

συμβουλίου της εταιρείας. Ακολουθούν σχόλια των διευθυντών από την συνεδρίαση: 

 Οικονομικός διευθυντής: «Αμφιβάλλω πολύ αν η πώληση του Ποσειδώνα είναι 

βιώσιμη, αλλά δεν είμαι πεπεισμένος ότι το σύστημα A.B.C. θα μπορούσε να μας πει 

περισσότερα από ό,τι η χρήση των ωρών εργασίας στην αξιολόγηση της βιωσιμότητας κάθε 

προϊόντος». 

 Διευθυντής του marketing:  «Είμαι στη διαδικασία διαπραγμάτευσης ενός νέου 

συμβολαίου με μια εταιρεία ενοικίασης μηχανών για το μοντέλο Δίας. Δε θα μας πληρώσουν 

με βάση τις κανονικές μας τιμές για τόσο μεγάλη παραγγελία, αλλά τουλάχιστον πρέπει να 

καλύψουμε το μεταβλητό κόστος. Δεν είμαι πεπεισμένος ότι το σύστημα A.B.C. θα το 

πετύχει, γιατί απλά φέρνει το κόστος στο μέσο όρο για όλη την παραγωγή μας». 

 Διευθύνων σύμβουλος:  « Πιστεύω ότι το A.B.C. θα αποτελούσε μια βελτίωση , 

αλλά ακόμα παρουσιάζει κάποια προβλήματα. Για παράδειγμα, αν εκτελέσουμε πολλές φορές 
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μια δραστηριότητα, σίγουρα γινόμαστε καλύτεροι σε αυτή και το κόστος μειώνεται αντί να 

παραμένει σταθερό. Παρομοίως κάποια κόστη είναι σταθερά και δε διαφέρουν είτε με τις 

ώρες εργασίας είτε με κάποιο άλλο παράγοντα κόστους». 

 Πρόεδρος του Δ.Σ.:  «Δε βλέπω κάποιο πρόβλημα. Το συνολικό κέρδος της 

επιχείρησης είναι το ίδιο οποιαδήποτε μέθοδο και αν χρησιμοποιήσουμε, για να 

κατανείμουμε τις δαπάνες, οπότε δεν υπάρχει διαφορά». 

 Θα υπολογιστεί το συνολικό κέρδος καθενός από τους τρεις τύπου προϊόντων της 

«Κίνησης Α.Ε.» χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μέθοδο που βασίζεται στις ώρες 

εργασίας και τη μέθοδο A.B.C. και στη συνέχεια θα αξιολογηθούν τα αποτελέσματα και τα 

θέματα που θίχτηκαν από τους διευθυντές. 

 

 

10.2.1 Αποτελέσματα κοστολόγησης με την παραδοσιακή μέθοδο. 

 

 

Σαν βάση κατανομής λαμβάνονται οι ώρες εργασίας: 

(α) Συνολικό κόστος δαπανών €14.400.000 

(β) Συνολικές ώρες εργασίας   600.000 ώρες 

Δαπάνη για κάθε ώρα εργασίας (α)/(β)=€24 

 

Πίνακας 7 Κοστολόγηση με την παραδοσιακή μέθοδο 

 Δίας Άρης Ποσειδών 

άμεση εργασία  2.400.000 2.640.000 960.000 
Υλικά 1.152.000 1.382.400 518.400 
Έξοδα  5.760.000 6.336.000 2.304.000 
Συνολικό κόστος 9.312.000 10.358.400 3.782.400 
Παραγωγή (σε 
μονάδες) 2.400 1.920 480 
κόστος ανά μονάδα 3.880 5.395 7.880 
τιμή πώλησης 4.800 7.200 9.600 
κέρδος ή ζημία ανά 
μονάδα 920 1.805 1.720 
Κέρδος /ζημία ανά 
προϊόν 2.208.000 3.465.600 825.600 
Συνολικό κέρδος 6.499.200     
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10.2.2 Αποτελέσματα κοστολόγησης με τη μέθοδο A.B.C. 

 

Πίνακας 8 Ετήσιο κόστος δραστηριοτήτων /ετήσιο όγκο παραγόντων κόστους 

Διανομές στους εμπόρους λιανικής € 2.880.000/300= 9.600 

Διευθετήσεις €7.200.000/120= 60.000 

Παραγγελίες  €4.320.000/960= 4.500 
 

Πίνακας 9 Κοστολόγηση με την μέθοδο A.B.C. 

 Δίας Άρης Ποσειδών 
άμεση εργασία  2.400.000 2.640.000 960.000 
Υλικά 1.152.000 1.382.400 518.400 
Διανομές των €9.600 1.152.000 921.600 806.400 
Διευθετήσεις των €60.000 2.520.000 2.880.000 1.800.000 
Αγορές παραγγελιών των 
€4.500 2.160.000 1.620.000 540.000 
Σύνολο δαπανών 9.384.000 9.444.000 4.624.800 
Παραγωγή σε μονάδες 2.400 1.920 480 
Κόστος ανά μονάδα 3.910 4.919 9.635 
Τιμή πώλησης 4.800 7.200 9.600 
Κέρδος/(ζημιά ανά 
μονάδα) 890 2.281 -35 
Συνολικό κέρδος / ζημιά 2.136.000 4.380.000 -16.800 
Συνολικό κέρδος 6.499.200     

 

 

10.2.3 Κοστολόγηση Βιομηχανικών Προϊόντων- Ερμηνεία-Αξιολόγηση 

 

 
Άμεσο κόστος:  Το άμεσο κόστος εργασίας και υλικών δεν επηρεάζεται από τη χρήση 

της μεθόδου A.B.C. καθώς αποδίδεται άμεσα στις μονάδες παραγωγής.  

 Παρά το γεγονός ότι η εργασία αποτελεί σχετικά μικρό κόστος, ωστόσο η χρήση των 

ωρών εργασίας, για να κατανεμηθούν οι δαπάνες, μεγαλώνει τη σημαντικότητά της. 

Η βάση με την οποία κατανέμονται οι ώρες εργασίας:  Όταν η εργασία 

πληρώνεται με μια σταθερή τιμή, μια κατανομή, χρησιμοποιώντας κόστος εργασίας ή ώρες 

εργασίας, δίνει το ίδιο αποτέλεσμα. 
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 Ωστόσο το κεντρικό ενδιαφέρον είναι εάν υπάρχει σχέση αιτίας-αποτελέσματος 

μεταξύ δαπανών και ωρών εργασίας. Επιπρόσθετα, για να είναι σωστή αυτή η βάση 

κατανομής, θα πρέπει να είναι γραμμικά μεταβλητή με τις ώρες εργασίας. Αυτό δεν είναι 

πολύ πιθανό με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες. 

Η μέθοδος A.B.C. και η κατανομή του κόστους των ωρών εργασίας. Η μέθοδος 

A.B.C. επιχειρεί να κατανείμει τις δαπάνες χρησιμοποιώντας έναν αριθμό οδηγών κόστους 

και όχι μόνο ένα όπως με τις ώρες εργασίας. Έτσι επιχειρεί να εντοπίσει μία σειρά αιτιών και 

να φέρει αποτέλεσμα στις σχέσεις. Επιπρόσθετα όσοι είναι υπέρ της μεθόδου A.B.C. 

ισχυρίζονται ότι οι δραστηριότητες είναι αυτές που προκαλούν το κόστος και όχι οι ώρες 

εργασίας. 

 Καθώς τα κόστη είναι πιθανόν να προκαλούνται από πολλαπλούς οδηγούς κόστους, η 

ακρίβεια οποιουδήποτε συστήματος A.B.C. θα εξαρτάται από τον αριθμό των επιλεγόμενων 

οδηγών κόστους και από την καταλληλότητά τους για καθεμία από τις δραστηριότητες.  

 Κάθε οδηγός κόστους θα πρέπει να είναι κατάλληλος στο κέντρο δαπανών με το 

οποίο σχετίζεται. Θα πρέπει να υπάρχει μια άμεση σχέση αιτίας-αποτελέσματος ανάμεσα 

στους οδηγούς κόστους και στις σχετικές δαπάνες του κέντρου κόστους, και αυτή η σχέση θα 

πρέπει να είναι και γραμμική (το κόστος αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των 

εκτελούμενων δραστηριοτήτων). 

 

Οικονομικός διευθυντής: Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο κατανομής των ωρών εργασίας ο 

«Ποσειδών» επιφέρει συνολικό κέρδος € 825.600, αλλά χρησιμοποιώντας το σύστημα A.B.C. 

επιφέρει ζημιά € 16.800. Έτσι υπάρχει μια σημαντική διαφορά στα επίπεδα των 

κατανεμημένων κοστών και στη κερδοφορία, μεταξύ των δύο μεθόδων, στο σημείου που 

επηρεάζει τη βιωσιμότητα του «Ποσειδώνα». 

 Ο βασικός λόγος για αυτή τη διαφορά φαίνεται είναι ο εξής: ενώ οι ώρες εργασίας δεν 

είναι όλες σημαντικές για την παραγωγή του «Ποσειδώνα» ο χαμηλός όγκος πωλήσεων του 

«Ποσειδώνα» προκαλεί μια σχετικά υψηλή ποσότητα διευθετήσεων, διανομών και 

διαδικασιών αγορών και αυτό αναγνωρίζεται και καταγράφεται από το σύστημα A.B.C. 

 Εάν το μοντέλο «Ποσειδών» συνεχιστεί, θα χρειαστεί μία ανασκόπηση των 

συστημάτων συναρμολόγησης και διανομής, έτσι ώστε να μειωθεί το κόστος. 

 Ωστόσο μπορεί να υπάρχουν και άλλοι μη οικονομικοί λόγοι για τη διατήρηση αυτού 

του μοντέλου, όπως π.χ. η διατήρηση μιας μεγάλης κλίμακας προϊόντων και η βελτίωση της 

φήμης των μηχανών, κάτι που μπορεί να αυξήσει τις πωλήσεις σε άλλα μοντέλα. 
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Διευθυντής του marketing πιστεύει ότι το σύστημα A.B.C μπορεί να έχει κάποια 

προβλήματα και γιαυτό τα συμπεράσματα δεν θα πρέπει να γίνονται πιστευτά χωρίς 

αμφισβήτηση. Τα προβλήματα αυτά περιλαμβάνουν. 

Για αποφάσεις, όπως αυτή του τερματισμού της παραγωγής του «Ποσειδώνα» ή της 

τιμολόγησης του συμβολαίου ενοικίασης μιας καινούριας μηχανής, αυτό που πραγματικά 

χρειάζεται, είναι το μεταβλητό κόστος για να καθοριστεί η θέση του νεκρού σημείου. Καθώς 

το A.B.C. μπορεί να είναι πιο κοντά σε αυτή την ιδέα από ό,τι η βάση με την οποία 

κατανέμονται οι ώρες εργασίας, η ακρίβεια του εξαρτάται από την εξακρίβωση των 

κατάλληλων οδηγών κόστους. 

Η χρήση του A.B.C για μεμονωμένες αποφάσεις μπορεί να διαχωριστεί από τη χρήση 

της που αφορά τις συνηθισμένες διαδικασίες κοστολόγησης. Είναι σίγουρο ότι, ενώ οι ώρες 

εργασίας μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη συνηθισμένη κοστολόγηση, θα ήταν αναγκαία η 

ανάλυση των μεταβλητών κοστών για σημαντικές μεμονωμένες αποφάσεις, όπως για τον 

τερματισμό της παραγωγής του «Ποσειδώνα» ή για τον καθορισμό της τιμής πώλησης 

μηχανών στην εταιρεία ενοικίασης.  

Μπορεί να υπάρχουν αλληλεξαρτήσεις μεταξύ κόστους και εσόδων όπου το A.B.C 

είναι απίθανο να τις προσδιορίσει. Όταν τα κόστη είναι πραγματικά κοινά σε περισσότερα 

προϊόντα από ένα, τότε μπορεί να είναι δύσκολο να εντοπιστεί οποιαδήποτε δεδομένη 

δραστηριότητα. 

Οποιαδήποτε σχέση μεταξύ κόστους και δραστηριοτήτων που βασίζεται σε ιστορική 

εμπειρία και παρατήρηση μπορεί να είναι αναξιόπιστη ως ένας οδηγός για το μέλλον. 

 

Διευθύνων σύμβουλος Συνήθως το σύστημα A.B.C. υποθέτει ότι το κόστος ανά 

δραστηριότητα είναι συνεχές καθώς αυξάνεται ο αριθμός των περιπτώσεων όπου η 

δραστηριότητα επαναλαμβάνεται. Στην πράξη μπορεί να υπάρξει καμπύλη μάθησης, όπως το 

ότι τα κόστη ανά δραστηριότητα δεν είναι γραμμικά. Ως αποτέλεσμα το οριακό κόστος από 

την αύξηση του αριθμού δραστηριοτήτων δεν είναι το ίδιο με το μέσο όρο. 

 Επίσης στη συγκεκριμένη περίπτωση συμπεριλαμβάνονται και τα σταθερά κόστη, που 

σημαίνει ότι το οριακό κόστος δεν ισούται με το μέσο κόστος. 

 Ο Διευθύνων σύμβουλος έχει δίκιο ισχυριζόμενος ότι κάποια κόστη δε διαφέρουν είτε 

με τις ώρες εργασίας είτε με οποιαδήποτε παράγοντα κόστους και έτσι δεν εμπίπτουν εύκολα 

στο σύστημα A.B.C. σαν μια μέθοδο απόδοσης του κόστους, αφού δεν υπάρχει σχέση αιτίας-

αποτελέσματος. Ένα παράδειγμα θα μπορούσε να είναι η απόσβεση του κτιρίου του 

εργοστασίου. 
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Πρόεδρος  Είναι αλήθεια ότι οι δύο μέθοδοι δίνουν το ίδιο συνολικό αποτέλεσμα, κέρδος 

€ 6.499.200.  

 Ωστόσο σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις όπως: 

 Εάν η εταιρεία μετέφερε απόθεμα, τότε η μέθοδος της κατανομής κόστους, 

τουλάχιστον σε μικρή χρονική περίοδο, επηρεάζει την αξία των αποθεμάτων και έτσι 

επηρεάζεται το κέρδος. 

 Εάν οι πληροφορίες του A.B.C. είναι αξιόπιστες, παρά τις πιο πάνω επιφυλάξεις, τότε 

μπορεί να αποφασιστεί ο τερματισμός της παραγωγής του «Ποσειδώνα», καθώς 

προκαλεί μια αρνητική συνεισφορά των 16.800€. Αυτό όμως δεν αποδεικνύεται από 

τη χρήση του κριτηρίου μερισμού με βάση τις ώρες εργασίας. (Τα δεδομένα από το 

παράδειγμα της παραγράφου 10.2 είναι παρόμοια με αντίστοιχο παράδειγμα της ύλης 

του διεθνούς φορέα πιστοποίησης σπουδών “AIA-the Association of International 

Accountants”) 
 



 

Σελ. 60 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 – ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ -ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 

11.1 Σύγχρονες Τάσεις Του A.B.C. 

 

 
Ως πεδίο εφαρμογής, ξεκίνησε το A.B.C έχοντας την κοστολόγηση προϊόντων. Ωστόσο έχει 

επεκταθεί σε θέματα όπως: 

 Κοστολόγηση υπηρεσιών 

 Χειρισμός του κόστους που δεν άπτεται της παραγωγής π.χ. πωλήσεων και 

διανομής. 

 Κοστολόγηση πελατών και προμηθευτών 

 Καλύτερη ανάλυση των αποκλίσεων σε περίπτωση συνδυασμού της με 

συστήματα πρότυπης κοστολόγησης. 

 Προγραμματισμός και προϋπολογισμοί 

 Η σε βάθος κατανόηση των γενεσιουργών αιτιών του κόστους σε κάθε 

ιεραρχικό επίπεδο της επιχείρησης για τη λήψη των αποφάσεων. (Γ. Βενιέρης 

– Σ. Ι. Κοέν Διοικητική Λογιστική 2007 σελ. 383) 

 

 

11.2 Time – Driven A.B.C. 

 

 
To T.D.A.B.C.  (Time Driven Activity Based Costing) είναι μια πιο εύκολη και πιο δυναμική 

προσέγγιση στην μέτρηση του κόστους και παρουσιάζει αυξημένες πιθανότητες επιτυχούς 

επεξεργασίας των διαθέσιμων δεδομένων από τα συστήματα E.R.P (Robert S. Kaplan – 

Steven R. Anderson, “Time Driven Activity Based Costing” Harvard Business School Press 

2007). 

 Σύμφωνα με το T.D.A.B.C οι managers ξοδεύουν λιγότερο χρόνο και χρήματα για τη 

συγκέντρωση και διατήρηση των δεδομένων και έτσι αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στην 

αντιμετώπιση των προβλημάτων που  αναδεικνύονται μέσα από την εφαρμογή του, όπως π.χ. 
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ανεπαρκείς διαδικασίες, μη κερδοφόρα (ζημιογόνα) προϊόντα και πελάτες, καθώς επίσης και 

δραστηριότητες που απορροφούν υπερβολική ποσότητα πόρων. 

 Ένα απλό και ορθό σύστημα T.D.A.B.C μπορεί να υλοποιηθεί από τους managers 

απαντώντας αρχικά σε δύο ερωτήσεις: α) πόσο στοιχίζει ο εφοδιασμός πόρων ικανοτήτων για 

κάθε επιχειρηματική διαδικασία σε έναν οργανισμό; και β) πόσοι πόροι ικανοτήτων (σε 

χρόνο απαιτούνται για την εκτέλεση κάθε συναλλαγής, παραγωγής, διάθεσης των προϊόντων 

και συνεργασίας με τον κάθε πελάτη της εταιρείας; 

 Η εφαρμογή του T.D.A.B.C επιπλέον παρέχει  

 Σύνδεση στρατηγικού σχεδιασμού με το λειτουργικό προϋπολογισμό. 

 Επαύξηση της αποδοτικότητας των εργασιών στις περιπτώσεις συγχώνευσης 

και απόκτησης νέων οικονομικών μονάδων. 

 Συνεχή υποστήριξη των εργασιών βελτίωσης των δραστηριοτήτων με στόχο 

μια αποδοτικότερη και δημοκρατικότερη διοίκηση. 

 Αφαίρεση των περιττών δυσκολιών στην αλυσίδα προμηθειών – εφοδιασμού. 

 Στελέχωση του οργανισμού με το πλέον κατάλληλο προσωπικό. 

Μέσα από αυτή τους την εργασία τους  οι καθηγητές Robert S. Kaplan – Steven R. 

Anderson, ισχυρίζονται ότι το σύστημα T.D.A.B.C. είναι ένας απλός και πολύ ισχυρός 

δρόμος για υψηλότερα κέρδη. 

 

 

11.3 Συμπεράσματα Για Τη Μέθοδο A.B.C. 

 

 

 Η μέθοδος A.B.C. αποτελεί την πλέον σύγχρονη μέθοδο κοστολόγησης και ο σκοπός 

της ανάπτυξης της ήταν να καλύψει τις ανάγκες για έγκαιρη ανίχνευση του 

εξωτερικού περιβάλλοντος και να κάνει σωστό προγραμματισμό και 

χρηματοοικονομική διαχείριση. 

 Βασίζεται στην ανάλωση των πόρων μέσω των δραστηριοτήτων και όχι μέσω των 

τμημάτων. Αυτό αποδεικνύει ότι αποτελεί μέρος τους σύγχρονου management που 

στηρίζεται στις διαδικασίες και όχι στις λειτουργίες της οικονομικής μονάδας. 

 Παρέχει τη δυνατότητα έρευνας του βαθμού υποαπασχόλησης των εργαζομένων και 

της υποαπορρόφησης των πόρων. 
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 Σε ένα σύστημα A.B.C. οι δραστηριότητες αναλώνουν τους πόρους και κύριο στόχο 

έχουν την πώληση των προϊόντων στους πελάτες. 

 Το κόστος κάθε προϊόντος ισούται με το άθροισμα του κόστους των απαιτούμενων 

δραστηριοτήτων. 

 Επιτυγχάνεται με την μέθοδο A.B.C. καλύτερη ανάλυση των γενικών και 

υποστηρικτικών εξόδων από αυτήν που γίνεται με τα παραδοσιακά συστήματα 

κοστολόγησης. 

 Αποτελεί το πρώτο στάδιο της πορείας προς το σύστημα A.B.M.  

 Φέρνει κοντά τα στελέχη των οικονομικών και των τεχνικών υπηρεσιών και τους 

υποχρεώνει σε υψηλό βαθμό συνεργασίας  

 Ο μεγάλος αντίπαλος της υλοποίησης ενός προγράμματος A.B.C. , τουλάχιστον τον 

πρώτο καιρό της εφαρμογής του, είναι τα ίδια τα στελέχη της οικονομικής μονάδας. 

(J.A.Ness & T.G.Cucuzza, “Tapping the Full Potential of ABC” Harvard Business 

Review 1995 pp 130-138) 

 Ένα σύστημα A.B.C. δε βελτιώνει ποτέ από μόνο του την οικονομική κατάσταση μιας 

επιχείρησης. Το κύριο χαρακτηριστικό του γνώρισμα είναι ότι αφού διαμορφώνει νέες 

λειτουργικές διαδικασίες, παράγει πληροφορίες που βοηθούν προς τη σωστή 

κατεύθυνση τη λήψη των αποφάσεων. 

 Οι οικονομικές μονάδες που εφαρμόζουν ένα σύστημα A.B.C., με το να 

παρακολουθούν και να ελέγχουν το διαχρονικά διαμορφούμενο κόστος των 

προϊόντων, επιτυγχάνουν την ανάδειξη και πλήρη εκμετάλλευση όλων των 

διαθέσιμων πόρων και αιτίων απορρόφησης του κόστους, ενώ όσοι υιοθετούν ένα 

παραδοσιακό σύστημα κοστολόγησης, μέσα από την προσπάθεια συνεχούς μείωσης 

του κόστους, ουσιαστικά δε δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για τους διαμορφούμενους 

ρυθμούς ανάπτυξης τους, 

 Από την εφαρμογή του A.B.C , πλέον πιθανό, για να αποκομίσουν οφέλη, είναι οι 

οικονομικές μονάδες που έχουν ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
- προϊόντα που να διαφέρουν σε ποσότητα, πολυπλοκότητα, μέγεθος παρτίδων. 

- Υψηλά γενικά-έμμεσα έξοδα που τείνουν να αυξηθούν και άλλο. 

- Άγνοια του πραγματικού τρέχοντος κόστους από τα αρμόδια στελέχη τους. 

- Σημαντικές αλλαγές, αναπτυσσόμενο τεχνολογικό περιβάλλον, ανασχεδιασμό 

και αυτοματοποίηση των γραμμών παραγωγής. (Δ. Γκίνογλου «Η μελέτη του 
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κόστους με βάση τις δραστηριότητες ως αντίδραση στην πρόκληση των νέων 

τεχνολογιών του 21ου αιώνα-Μειονεκτήματα της μεθόδου A.B.C.» Περιοδικό 

Έψιλον 7 2001 τεύχος 8 σελ. 2588) 

 

 

11.4 Συμπεράσματα Ερευνών 

 

 
Οι Sratton et all (2009) στην έρευνα που πραγματοποίησαν σε 348 εταιρίες (μεταποιητικές 

και παροχής υπηρεσιών) παγκοσμίως κατέληξαν ότι το σύστημα ABC προσφέρει στις 

οργανωτικές μονάδες, υψηλή αξία σε στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο. 

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα που δηλώνουν ότι οι ανησυχίες 

των managers σχετικά με τα συστήματα κοστολόγησης εμφανίζονται μειωμένες όταν οι 

επιχειρήσεις εφαρμόζουν το σύστημα A.B.C. σε σχέση με τις εταιρίες που δεν χρησιμοποιούν 

τη μέθοδο. 

 Οι ανησυχίες των managers ενδεικτικά αναφέρονται σε θέματα όπως  

 Αναζήτηση τρόπων για την καλύτερη κατανομή του κόστους 

 Έλλειψη αιτίας και αποτελέσματος ( οι κατανομές δεν αντικατοπτρίζουν το πώς 

χρησιμοποιούνται οι πόροι) 

 Εγκυρότητα των πληροφοριών 

 Αναβάθμιση του συστήματος 

Σύμφωνα με την έρευνα διαπιστώθηκε ότι η μέθοδος A.B.C. σε αντίθεση με τις non-

A.B.C. μεθόδους παρέχει υψηλότερο επίπεδο υποστήριξης στη λήψη των αποφάσεων στον 

οικονομικό, επιχειρησιακό και στρατηγικό τομέα και ενσωματώνει αποδοτικότερα τις 

διαδικασίες σχεδιασμού καθώς και την κατάρτιση προϋπολογισμών.  

Χρησιμοποιείται από ένα μεγάλο αριθμό βιομηχανικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων 

παροχής υπηρεσιών, καθώς και από αρκετούς οργανισμούς του δημόσιου τομέα. Ανάμεσα 

στις επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο που χρησιμοποιούν την μέθοδο A.B.C. είναι και οι 

παρακάτω: American Airlnines, Hewlett-Packard, Daimler-Chrysler, General Motors, 

Volkswagen, TIM, United States Postal Services κ.α. 
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11.5 Προτάσεις Για Μελλοντική Έρευνα 
 

 

 
Εικόνα 2 Κατηγορίες επιχειρήσεων που είναι υποψήφιες να χρησιμοποιήσουν τη μέθοδο 

A.B.C. (Pike, Tayles, Mansor, 2011) 

 
Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα θα μπορούσαν να αποτελέσουν τα εξής διερευνητικά 

ερωτήματα,  

 ποιος κλάδος επιχειρήσεων στην Ελλάδα εφαρμόζει περισσότερο τη μέθοδο A.B.C.; 

 Ποιο είναι το ποσοστό των επιχειρήσεων που ενώ εφάρμοζαν τη μέθοδο A.B.C στην 

συνέχεια την εγκατέλειψαν και γιατί; 

 

11.6 Επίλογος 

 

 
Η μέθοδος A.B.C λειτουργεί περισσότερο ως μια ασφαλιστική δικλείδα ελέγχου ότι το 

οικονομικό σύστημα που έχει προσδιοριστεί με τις παραδοσιακές λογιστικές μεθόδους είναι 

αποδεκτό και δεν υποκαθιστά το λογιστικό σύστημα που ήδη χρησιμοποιείται σε μια 

επιχείρηση. 

Αποτελεσματική εφαρμογή της A.B.C προϋποθέτει εφαρμογή της μέσω του 

πληροφοριακού συστήματος της επιχείρησης ώστε να είναι δυνατή η συνεχής ενημέρωση και 

ανανέωση των μεγεθών με την ολοκληρωτική υποστήριξη του συνόλου των εργαζομένων και 
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του management όλων των επιπέδων. 

Η μέθοδος A.B.C εξετάζει σε βάθος τις αιτίες του κόστους, επιτρέπει την αξιολόγηση 

και κατανομή του σταθερού κόστους, παρέχει τη δυνατότητα για ορθή λήψη διοικητικών 

αποφάσεων και αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο με πολλές χρήσεις. Ωστόσο, οι 

περισσότερες εταιρείες χρησιμοποιούν την A.B.C μόνο για ειδικές μελέτες που απευθύνονται 

στα διευθυντικά στελέχη και δεν επιχειρούν να την εντάξουν στο επίσημο σύστημα 

κοστολόγησης που χρησιμοποιούν. 

Επομένως η εφαρμογή του συστήματος A.B.C. δεν αρκεί για μία εταιρεία, γιατί το 

A.B.C παρέχει μόνο πληροφορίες. Ο συνδυασμός του με το A.B.M. (Activity Based 

Management), είναι αυτός που τελικά θα βοηθήσει ώστε να βελτιωθεί η συνολική κατάσταση 

της επιχείρησης, διότι η διοίκηση είναι αυτή που διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη λήψη 

των αποφάσεων. 
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