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Περίληψη  

Η εργασία αυτή φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα σημαντικό βοήθημα για κάθε 

ενδιαφερόμενο, ο οποίος ασχολείται με την κοστολόγηση των εταιριών, και ιδιαιτέρως 

με την κοστολόγηση στη βιομηχανία γάλακτος. Σκοπός της εργασίας είναι να αναδείξει 

τη σημαντικότητα της κοστολόγησης σε μια βιομηχανική μονάδα και παράλληλα να 

αποτελέσει μια καινοτομία όσον αφορά την διενέργεια έρευνας αναφορικά με την 

κοστολόγηση και τη χρήση του πιο διαδεδομένου λειτουργικού συστήματος SAP ERP. 

Η εργασία χωρίζεται σε δυο μέρη. Στο πρώτο μέρος, κεφάλαιο πρώτο, γίνεται μια 

θεωρητική προσέγγιση της κοστολόγησης και των συστημάτων αυτής. Στο δεύτερο 

μέρος, το οποίο περιλαμβάνει τα κεφάλαια δύο, τρία και τέσσερα θα επιχειρηθεί να 

δημιουργηθεί ένα τεχνικό εγχειρίδιο με τη χρήση εικόνων που περιέχουν κινήσεις του 

πληροφοριακού συστήματος SAP R/3 (standard sap transactions) και οι οποίες είναι 

κοινές παγκοσμίως, με σκοπό να αναλυθεί η αρχιτεκτονική δομή ενός κοστολογικού 

συστήματος. 

 

Λέξεις Κλειδιά : Κοστολόγηση κατά φάση , Κοστολόγηση κατά δραστηριότητα, SAP 

ERP R/3, Πραγματικό Κόστος , Πρότυπο Κόστος , Προϋπολογισμός 
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Abstract  

This thesis aims to be an important resource for anyone interested, who deals with the 

cost controlling of companies, and particularly with the costing in the dairy industry. 

Also, the purpose of the thesis is to highlight the importance of costing in an industrial 

company and be an innovation research using controlling module from the most 

widespread operating system SAP ERP. The thesis is divided into two parts. In the first 

part, first chapter, there is a theoretical approach to costing and this systems. In the 

second part, comprising chapters two, three and four will attempt to create a technical 

manual using images containing transactions of the information system SAP R / 3 

(standard sap transactions) and which are common worldwide, in order to analyze the 

architectural structure of a costing system. 

 

Keywords : Costing Process, Activity-Based Costing, SAP ERP R/3, Actual Cost , 

Standard Cost , Budget  
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Εισαγωγή 

 

H Κοστολόγηση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες των 

βιομηχανικών παραγωγικών μονάδων. Σκοπός της, είναι η ορθολογική κατανομή του 

κόστους και η πληροφόρηση της Διοίκησης για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων.  

Ταυτόχρονα, η εξέλιξη των σύγχρονων τεχνολογιών της πληροφορικής οδήγησε στην 

υιοθέτηση όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστων και εφαρμόσιμων Συστημάτων 

Προγραμματισμού Επιχειρησιακών Πόρων (Enterprise Resource Planning).   

Σκοπός   

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι, από τη μια, να παρουσιάσει τις μεθόδους 

κοστολόγησης που χρησιμοποιεί μια βιομηχανία, και συγκεκριμένα η βιομηχανία 

παραγωγής γάλακτος και από την άλλη να δημιουργήσει έναν πρακτικό οδηγό για την 

εφαρμογή των συγκεκριμένων πρακτικών στο λειτουργικό σύστημα SAP (System 

Analysis and Program Development) ERP, ένα λογισμικό σύστημα που αποτελεί τον 

ηγέτη στη παγκόσμια αγορά με μερίδιο που ξεπερνά το 33% παγκοσμίως (The 2015 

ERP Manufacturing Report). 

Διάρθρωση Διπλωματικής Εργασίας  

Στα κεφάλαια που ακολουθούν, θα γίνει αρχικά μια θεωρητική προσέγγιση της 

Κοστολόγησης και της Διοικητικής Λογιστικής γενικότερα, καθώς και των μεθόδων 

που κρίνονται απαραίτητοι να αναφερθούν (Σύστημα Κοστολόγησης κατά Φάση, Μέσο 

Σταθμική Μέθοδος Αποτίμησης, Κοστολόγηση με βάση την Δραστηριότητα) και στη 

συνέχεια θα γίνει όσο το δυνατόν πιο λεπτομερής απεικόνιση  ενός τεχνικού εγχειρίδιου 

για την υλοποίηση του συστήματος κοστολόγησης στο πληροφορικό σύστημα SAP 

R/3. Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσουμε με την δημιουργία των εργαλείων που είναι 

απαραίτητα για το «στήσιμο» της κοστολόγησης, όπως δημιουργία κέντρων κόστους, 

τύπων δραστηριοτήτων, στατιστικών αριθμοδεικτών κλπ. και στη συνέχεια θα 

αναφερθούμε στα βήματα κλεισίματος της πραγματικής περιόδου, καθώς και στη 

διαδικασία σύνταξης του προϋπολογισμού, που οδηγεί στο πρότυπο κόστος.   Τέλος, θα 

είμαστε σε θέση να συμπεράνουμε ότι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός 

κοστολογικού πληροφοριακού συστήματος βασίζεται στον σημαντικό ρόλο που πρέπει 

να κατέχει το τμήμα της κοστολόγησης (cost controlling dpt.) στη βιομηχανία, το οποίο 

ουσιαστικά εμπλέκεται, έμμεσα ή άμεσα, σε όλες τις διαδικασίες. Για το λόγο αυτό έχει 

χαρακτηριστεί άτυπα και ως co-pilot της Διοίκησης.    
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 Κεφάλαιο 1
ο   

 Θεωρητικό Πλαίσιο 

  

1.1. Ορισμός και Σκοπός της Διοικητικής Λογιστικής και Κοστολόγησης 

 

Οι επιχειρήσεις καθημερινά στη δραστηριότητα τους χρησιμοποιούν τους όρους 

κόστος, έξοδο, δαπάνη προκειμένου να πάρουν αποφάσεις πραγματοποίησης μιας 

ενέργειας, ενός έργου ή όταν θέλουν να ελέγξουν το αποτέλεσμα μιας πράξης-

ενέργειας. Για τις περισσότερες επιχειρήσεις και ιδιαιτέρα για τις παραγωγικές, όπου το 

κόστος αγαθών και υπηρεσιών αλλάζει μορφή μέσα στην επιχείρηση προκειμένου να 

παραχθούν τα προϊόντα, η εύρεση του κόστους αποτελεί σημαντική επιδίωξη. Στόχος 

της γνώσης του κόστους είναι ο καθορισμός των τιμών πώλησης, ο έλεγχος των 

πωλήσεων και οι απαντήσεις σε ερωτήματα όπως : κερδίζω-χάνω, πόσο κερδίζω ή 

χάνω, πόσο πρέπει να πουλήσω για να μη χάσω, ποια είναι η αξία των εξόδων 

λειτουργίας που αποτελούν κόστος για κάθε μονάδα προϊόντων και πλήθος παρόμοιων 

ερωτημάτων
1
.      

Με τον όρο Κοστολόγηση, λοιπόν, εννοούμε το σύνολο των συστηματικών εργασιών 

που αποβλέπουν στο να συγκεντρώσουν, να κατατάξουν, να καταγράψουν και να 

επιμερίσουν κατάλληλα τις δαπάνες έτσι ώστε να προσδιοριστεί το κόστος των 

προϊόντων, των υπηρεσιών, των διαδικασιών, κτλ μιας επιχείρησης
2
.  

Η κοστολόγηση έχει ως βασικό σκοπό : 

α. την εξεύρεση του , κατά το δυνατόν , ακριβέστερου αποτελέσματος της επιχείρησης 

β. την άσκηση τιμολογιακής πολιτικής της επιχείρησης  

γ. τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας της παραγωγικής διαδικασίας 

δ. την εξεύρεση του βαθμού της παραγωγικής δραστηριότητας στον οποίο η επιχείρηση 

επιτυγχάνει το ευνοϊκότερο κόστος
3
.  

Πιο συγκεκριμένα μας ενδιαφέρει να είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε: 

                                                           
1
 Καραγιώργος Θ. – Πετρίδης Α.,  Μηχανογραφημένη Αναλυτική Λογιστική-Κοστολόγηση, σελ.19 

2
 Βενιέρης, Γ., Λογιστική Κόστους, σελ.40 

3
 Σακκέλης, Ε., Κοστολόγηση, σελ.118 
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(α) το κόστος μιας περιόδου λειτουργίας της επιχείρησης,  

(β) το κόστος μιας παραγγελίας και  

(γ) το κόστος ενός τεμαχίου. 

Όσο πιο εκτεταμένο και λεπτομερές είναι αυτό το σύστημα συλλογής κοστολογικών 

πληροφοριών ή κοστολογικό σύστημα, τόσο καλύτερη θα είναι η γνώση του τρόπου 

δημιουργίας του κόστους παραγωγής καθώς και της σύστασής του
4
.  

Η Κοστολόγηση ονομάζεται ακόμα και Λογιστική Κόστους ή Βιομηχανική Λογιστική, 

επειδή εφαρμόζεται κυρίως στη Βιομηχανία. Ο Α. Ιγνατιάδης δέχεται ότι η Λογιστική 

Κόστους μπορεί να χαρακτηριστεί ως ο Κλάδος της Λογιστικής που ασχολείται με το 

προσδιορισμό  του κόστους, με σκοπό βασικά να ενημερώσει τη Διοίκηση ενός 

οικονομικού οργανισμού. Ειδικότερα η Λογιστική του Κόστους ασχολείται με την 

κατάταξη, καταχώρηση, κατανομή, ανακεφαλαίωση και αναφορά των στοιχείων 

κόστους 
5
.   

Η Διοικητική Λογιστική ασχολείται με την εσωτερική πληροφόρηση της διοίκησης σε 

όλα τα επίπεδα της σε σχέση
6
: 

α) με την ανάλυση του κόστους λειτουργίας της επιχείρησης (cost accounting) 

β) με τον προγραμματισμό (planning) της δράσης της επιχείρησης 

γ) με τον έλεγχο (control) της υλοποίησης του προγραμματισμού αυτού , καθώς και 

δ) με την αξιολόγηση (evaluation) της απόδοσης ατόμων και Διοικητικών 

υποδιαιρέσεων. 

Η πληροφόρηση που πηγάζει από τη Διοικητική Λογιστική διαχέεται σε αρμόδιους 

αποδέκτες μέσα στην επιχείρηση και αναφέρεται στην αποδοτικότητα προϊόντων, 

γραμμών παραγωγής, πελατών, καναλιών διανομής κτλ. Οι πληροφορίες αυτής της 

μορφής χρησιμοποιούνται κυρίως για αποφάσεις καταμερισμού των πόρων της 

επιχείρησης, υλικών και ανθρώπινων, και σε ορισμένες περιπτώσεις για τιμολογιακούς 

σκοπούς. Τέλος, στο πλαίσιο της διοικητικής λογιστικής εντάσσεται και η παροχή 

                                                           
4
 Πάγγειος, Γ., Θεωρία Κόστους, σελ.32 

5
 Ιγνατιάδης Ι. Αριστοκλής,  Λογιστική Κόστους, σελ.16  

6
  Βενιέρης Γ. -  Κοέν Σ.- Κωλέτση Μ., Λογιστική κόστους, σελ.4 
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πληροφοριών προς τη διοίκηση για τη λήψη στρατηγικής και τακτικής που αφορούν 

θέματα που έχουν μακροχρόνιο ορίζοντα, όπως η εισαγωγή νέων προϊόντων, οι 

επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό, κτλ. Η συχνότητα και η μορφή της 

πληροφόρησης που παρέχεται από τη διοικητική λογιστική επηρεάζεται άμεσα από τις 

ανάγκες της διοίκησης. Στη διοικητική λογιστική το κόστος δεν ορίζεται μονοσήμαντα. 

Αντίθετα μπορεί να πάρει διαφορετικό περιεχόμενο ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο 

προορίζεται η πληροφορία. 

Το αντικείμενο της ανάλυσης του κόστους λειτουργίας της επιχείρησης (π.χ. κόστος 

παραγωγής, κόστος πωλήσεων, κόστος διοίκησης κτλ.) είναι τόσο κεντρικό και βασικό 

στα πλαίσια της Διοικητικής Λογιστικής ώστε αφενός μεν, και υπό την ονομασία 

Λογιστική Κόστους παρουσιάζει σε κάποιο βαθμό αυτονομία, αφετέρου δε πολλές 

φορές υπάρχει η τάση από διαφόρους συγγραφείς να την ταυτίζουν με τη διοικητική 

λογιστική. Ωστόσο, η  Διοικητική Λογιστική είναι έννοια ευρύτερη από εκείνη της 

Λογιστικής Κόστους η οποία αφορά κυρίως τις μεθόδους και τις τεχνικές που 

χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό ενός έργου, μιας διαδικασίας ή οποιουδήποτε 

άλλου στοιχείου, δηλαδή προϊόντος ή υπηρεσίας μιας επιχείρησης.     

Συνοπτικά, απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα οι διάφορες κοστολογικές 

πληροφορίες σε αντιστοιχία με τη χρήση τους από τη Διοίκηση
7
.  

Πίνακας 1. Σχέση Κοστολόγησης-Διοίκησης 

Κοστολογικές Πληροφορίες Χρήση τους από την Διοίκηση 

Κόστος μονάδας ενός 

προϊόντος , μιας υπηρεσίας ή 

μιας διαδικασίας 

Ως βάση για την τιμολόγηση, 

τον σχεδιασμό παραγωγής ή τον 

έλεγχο του κόστους 

Κόστος λειτουργίας ενός 

τομέα , ενός τμήματος ή 

ολόκληρης της μονάδας  

Στρατηγικός Προγραμματισμός 

και έλεγχος κόστους 

Εργατικό κόστος μονάδος ή 

περιόδου 

Σχεδιασμός παραγωγής, λήψη 

αποφάσεων , έλεγχος εργατικού 

κόστους 

Συμπεριφορά κόστους στα 

διάφορα επίπεδα παραγωγής 

Προγραμματισμός κέρδους, 

λήψη αποφάσεων για αγορά ή 

παραγωγή, έλεγχος κόστους 
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 Δημόπουλου-Δημάκη Ιωάννα, Κοστολόγηση, σελ.22 
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1.2.  Σύστημα Κοστολόγησης κατά Φάση ή Μαζικής Παραγωγής 
 

Η κατά φάση ή κατά διαδικασία κοστολόγηση ή αλλιώς κοστολόγηση συνεχούς ή 

μαζικής παραγωγής είναι ένα λογιστικό σύστημα μέτρησης και αναφοράς του κόστους 

των παραγόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών των διαφόρων βιομηχανικών επιχειρήσεων 

ή επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. 

Βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή της μεθόδου αυτής είναι η ύπαρξη 

τυποποιημένης μαζικής παραγωγής η οποία με την σειρά της υπάρχει όταν: 

α) τα προϊόντα είναι καθορισμένα και σταθερών προδιαγραφών 

β) η παραγωγή κάθε προϊόντος απαιτεί την σταθερή εκτέλεση ορισμένων κατεργασιών 

και σε καθορισμένα τμήματα παραγωγής. 

Η συνεχής παραγωγή χαρακτηρίζεται από το ότι το εργοστάσιο παράγει τυποποιημένο 

προϊόν. Η παραγωγή του προϊόντος αυτού απαιτεί μια σειρά από επεξεργασίες στα 

διάφορα τμήματα του εργοστασίου, οι οποίες γίνονται με μια σαφώς προκαθορισμένη 

διαδικασία. Ο υπολογισμός του κόστους θα γίνει για κάθε στάδιο επεξεργασίας της 

παραγωγικής διαδικασίας. Το ανά μονάδα κόστος παραγωγής κάθε σταδίου ή τμήματος 

επεξεργασίας θα είναι ο μέσος όρος που θα προκύψει διαιρώντας το συνολικό κόστος 

του για μια χρονική περίοδο δια του αριθμού των μονάδων οι οποίες  παρήχθησαν  στη  

περίοδο αυτή
8
.    

Η Κοστολόγηση κατά φάση (process costing) χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις που η 

παραγωγή είναι συνεχής και όχι εξατομικευμένη. Το κόστος συγκεντρώνεται συνολικά 

για μια ορισμένη περίοδο και ύστερα χωρίζεται κατά μονάδα με τη χρησιμοποίηση της 

μεθόδου του μέσου κόστους. Για τη χρησιμοποίηση του μέσου κόστους κατά μονάδα 

προϊόντος θα χρησιμοποιήσουμε την έννοια του κινουμένου μέσου όρου (weighted – 

average method)
9
. 

Για να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε το κόστος των παραγόμενων προϊόντων κατά 

μονάδα πρέπει να γνωρίζουμε τα παρακάτω στοιχεία
10

  : 

                                                           
8
  Γκίνογλου Δημήτρης –  Σταυριανίδης Κων/νος, Κοστολόγηση - Διοικητική Λογιστική – Βιομηχανική 

Κοστολόγηση, σελ.225 

9
  Τσακλάγκανος Άγγελος, Θεωρία & Λογιστική Κόστους, σελ.177 

10
 Κεχράς Ιωάννης, Η Κοστολόγηση κατά κλάδο επιχειρήσεων, σελ.85 
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1.την παραγωγική διαδικασία , δηλαδή τα στάδια παραγωγής ή τα κέντρα από τα οποία 

θα πρέπει να περάσει κάθε προϊόν (φυσική ροή παραγωγής) 

2.τα είδη και τους τύπους των προϊόντων που διέρχονται από τα κέντρα παραγωγής  

3. το πραγματικό κόστος των συντελεστών παραγωγής για κάθε μια δεδομένη περίοδος 

για κάθε κέντρο ή στάδιο της παραγωγής 

4. τα είδη των παραγόμενων προϊόντων κατά τη μονάδα μετρήσεως (κιλά , λίτρα , 

μέτρα) σε συνδυασμό με τους συντελεστές που χρησιμοποιήθηκαν για τα προϊόντα για 

τα οποία επιδιώκουμε να προσδιορίσουμε το κατά μονάδα κόστος.  

Η παραγωγή των προϊόντων διέρχεται συνήθως από πολλά στάδια επεξεργασίας. Κατά 

τη διαδικασία της κοστολόγησης υπολογίζεται το μέσο κόστος του παραγόμενου 

προϊόντος ανά στάδιο και το συνολικό μέσο κόστος ανά προϊόν διαμορφώνεται 

προοδευτικά καθώς το προϊόν διέρχεται από τα διαφορετικά στάδια παραγωγής. 

Επομένως, το προϊόν μεταφέρει κόστος από τα προηγούμενα στάδια σε κάθε επόμενο 

(μεταφερόμενο κόστος) μέχρι την ολοκλήρωσή του και τη μεταφορά του στην 

αποθήκη.   

Οι δαπάνες παραγωγής άμεσες και έμμεσες συγκεντρώνονται κατά κοστολογική 

περίοδο και κατανέμονται κατά φάσεις (τμήματα) παραγωγής. Οι φάσεις της 

παραγωγικής διαδικασίας μπορεί να συμπίπτουν ή να μην συμπίπτουν με τα τμήματα 

στα οποία είναι χωρισμένο το εργοστάσιο της επιχείρησης. Επίσης είναι δυνατόν να 

συμβεί να συντελούνται δύο ή περισσότερες φάσεις στο ίδιο τμήμα ή ακόμα η 

κατάτμηση της παραγωγικής διαδικασίας σε φάσεις είναι τελείως ανεξάρτητη από την 

ύπαρξη ή όχι τμημάτων και να γίνεται με αντικειμενικό σκοπό την ανάλυση ή την 

βελτίωση της κοστολογικής πληροφόρησης. Οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις αυτές 

και αν ισχύει η κοστολόγηση έχει αντικειμενικό σκοπό τον προσδιορισμό του μέσου 

ανά μονάδα κόστους παραγωγής
11

. 

Το τμήμα έχει κοστολογική αυτοτέλεια και αποτελεί κέντρο κόστους. Δεν ταυτίζεται με 

το τμήμα που έχει διοικητική αυτοτέλεια και το οποίο υπάγεται σε κάποιον οργανωτικά 

υπεύθυνο. Τα τμήματα στο σύστημα της κατά φάση κοστολόγησης έχουν παράλληλα 

και ελεγκτικό χαρακτήρα και μπορούν να εφαρμοστούν πρότυπα αποδόσεων των 

δαπανών για τον έλεγχο των υπευθύνων.
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 Δημόπουλου - Δημάκη Ιωάννα, Διοικητική Λογιστική (Κοστολόγηση), 
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Στη βιομηχανία γάλακτος χρησιμοποιείται η Οριζόντια κατά αλληλουχία ή διαδοχική 

παραγωγή, όπου η μια φάση διαδέχεται την άλλη, μέχρι το τελικό προϊόν. Στην 

περίπτωση αυτή, μια ποσότητα από το προϊόν μπαίνει στην αφετηρία της διαδικασίας 

της παραγωγής του και προχωρεί σ’ αυτή τη διαδικασία για την ολοκλήρωση της 

κατεργασίας του, χωρίς διακοπή στα διάφορα στάδια αυτής της κατεργασίας. Μ’ άλλα 

λόγια, μπαίνει στην αφετηρία της παραγωγής μια ποσότητα, περνάει από συγκεκριμένες 

θέσεις κόστους ολόκληρη η ποσότητα σταθερά και αυτόματα, δέχεται τις ίδιες 

κατεργασίες και τελικά η ίδια αυτή ποσότητα (ή το ανάλογο ισοδύναμο της) βγαίνει 

από το τέρμα της παραγωγικής του διαδικασίας σαν πλήρως έτοιμο προϊόν
12

. 

 

                                      

Διάγραμμα 1. Διαδοχική Παραγωγή στη Βιομηχανία Γάλακτος 

 

Τα στάδια της κοστολόγησης κατά φάση είναι
13

 :  

• Η δημιουργία κέντρων κόστους ή τμημάτων. 
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. Πομώνης Σ. Νικόλαος, Κοστολόγηση, σελ.357  

13
 Μπέλλας Αθανάσιος, Κοστολόγηση κατά Φάση, σελ.5 
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• Ο καθορισμός της χρονικής περιόδου που πρέπει να καλύπτει η κοστολογική    

περίοδος (στην περίπτωση μας μηνιαία). 

• Η συγκέντρωση των πραγματικών στοιχείων του κόστους σε κάθε κέντρο 

κόστους ή τμήμα και για κάθε συγκεκριμένη κοστολογική περίοδο.          

• Η ποσοτική μέτρηση της παραγωγής. 

• Ο υπολογισμός του ανά μονάδα κόστους για κάθε κέντρο κόστους ή τμήμα. 

• Η ετοιμασία της κατάστασης κόστους παραγωγής του προϊόντος. 

Η δημιουργία κέντρων κόστους αποτελεί κεντρικό σημείο της κατά φάση 

κοστολόγησης. Κέντρο κόστους ονομάζεται η μικρότερη μονάδα δραστηριότητας ή 

περιοχή ευθύνης, για την οποία πραγματοποιείται λογιστική συγκέντρωση του κόστους 

της με σκοπό τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της. Μερικά από τα κριτήρια 

δημιουργίας κέντρων κόστους συνοψίζονται ως εξής : 

α) Αυτοτέλεια του χώρου 

β) Τεχνολογική διάρθρωση 

γ) Έλεγχος του κόστους 

Τα κέντρα κόστους διακρίνονται από τα ακόλουθα τρία χαρακτηριστικά  

1) Από την ολοκλήρωση κάποιας ειδικής παραγωγικής δραστηριότητας ή κατεργασίας 

για την οποία είναι γνωστό, 

2) Από τη πραγματοποίηση του ίδιου τύπου και όγκου εργασίας για όλες τις μονάδες 

που διέρχονται μέσω του κέντρου κόστους.  

3) Από  ένα μόνο τύπος προϊόντος που διέρχεται μέσω κάθε κέντρου κόστους
14

. 
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 Παγγείος Γιάννης, Θεωρία Κόστους, σελ.155-156 
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1.3. Μέθοδος Αποτίμησης – Μέσο Σταθμικό Κόστος  

 

Η αποτίμηση των αποθεμάτων στο τέλος της χρήσεως έχει σημαντική σπουδαιότητα 

για την οικονομική παρουσίαση της επιχειρήσεως, γιατί εξυπηρετεί τους εξής δύο, 

εξαιρετικής βαρύτητας, σκοπούς : 

α. στοχεύει στο να προσδιορίσει την αξία με την οποία τα αποθέματα θα εμφανιστούν 

στον ισολογισμό, δηλαδή στοχεύει στην αλήθεια του ισολογισμού και 

 β. στοχεύει στο να προσδιορίσει το κόστος των πωληθέντων, το  οποίο 

αντιπαραβάλλεται με τα έσοδα από τις πωλήσεις, δηλαδή στοχεύει στον ακριβή 

προσδιορισμό του αποτελέσματος της χρήσεως. 

Όπως είναι γνωστό, μεταξύ της αξίας των αποθεμάτων λήξεως και του κόστους των 

πωληθέντων υπάρχει αντίστροφη σχέση. Όσο μεγαλύτερη λογιστική αξία δίνεται στα 

αποθέματα λήξεως, τόσο μικρότερο κόστος απομένει για τα πωληθέντα και το 

αντίστροφο. Οι λογιστικές, λοιπόν, μέθοδοι που υπερεκτιμούν την αξία των 

αποθεμάτων λήξεως οδηγούν σε υποεκτίμηση του κόστους πωληθέντων και συνεπώς 

σε μεγαλύτερο αποτέλεσμα χρήσεως. Έτσι, μεταξύ της αξίας των αποθεμάτων λήξεως 

και του αποτελέσματος χρήσεως υπάρχει αναλογική σχέση, ενώ υπάρχει αντίστροφη 

σχέση μεταξύ αξίας αποθεμάτων λήξεως και κόστος πωληθέντων. Η αποτίμηση, 

συνεπώς, των αποθεμάτων λήξεως πρέπει να γίνεται με στόχο την ορθότητα των 

αποτελεσμάτων, όχι μόνο της συγκεκριμένης χρήσεως, αλλά και των επόμενων 

χρήσεων
15

.      

Οι μέθοδοι του μέσου κόστους, η οποία χρησιμοποιείται στην αποτίμηση των 

αποθεμάτων στη βιομηχανία γάλακτος, στηρίζονται στην εκδοχή ότι η πιο ενδεδειγμένη 

τιμή για την αποτίμηση των αποθεμάτων τέλους χρήσης και την εξεύρεση του κόστους 

των πωληθέντων είναι το αντιπροσωπευτικό μέσο κόστος κτήσεως την μονάδας του 

αποθέματος στη περίοδο. Η μέθοδος του μέσου κόστους εφαρμόζεται κατά δυο 

τρόπους, ανάλογα με το σύστημα που χρησιμοποιεί η επιχείρηση για την 

παρακολούθηση των αποθεμάτων: (α) του μέσου σταθμικού κόστους, αν η επιχείρηση 

ακολουθεί το σύστημα της περιοδικής απογραφής και (β) του κυκλοφοριακού μέσου 

όρου, αν η επιχείρηση ακολουθεί το σύστημα της διαρκούς απογραφής . 
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 Σακέλλης Εμμανουήλ, Κοστολόγηση,  σελ.489-490 
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Η μέθοδος του μέσου σταθμικού κόστους (Weighted Average)  

Με τη μέθοδο αυτή, η μέση σταθμική κτήσης που χρησιμοποιείται για την απoτίμηση 

των αποθεμάτων λήξης και του κόστους των πωληθέντων υπολογίζεται με το εξής 

τύπο:  

Αξία αποθέματος ενάρξεως της περιόδου + Αξία αγορών της περιόδου στη τιμή κτήσης 

Ποσότητα αποθέματος ενάρξεως της περιόδου + Ποσότητα αγοράς στη περίοδο 

  

Η συγκεκριμένη μέθοδος του μέσου σταθμικού κόστους, σύμφωνα με τη γνωμάτευση 

202/2133/1994 του ΕΣΥΛ , μπορεί να εφαρμόζεται και για το προσδιορισμό του μέσου 

τριμηνιαίου κόστους, όταν η επιχείρηση εξάγει αποτελέσματα σε τριμήνο και για το 

μηνιαίο μέσο σταθμικό κόστος, όταν η επιχείρηση προσδιορίζει αποτέλεσμα σε  μήνα
16

. 

                  

 Πίνακας 2. Παράδειγμα Μέσο Σταθμικής Μεθόδου Αποτίμησης       

  Παραλαβή Χορήγηση Υπόλοιπο 

Ημερομηνία 
Ποσότητα 

(μονάδες) 

Τιμή 

Μονάδας 

(€) 

Αξία 

(€) 

Ποσότητα 

(μονάδες) 

Τιμή 

Μονάδας 

(€) 

Αξία 

(€) 

Ποσότητα 

(μονάδες) 

Τιμή 

Μονάδας 

(€) 

Αξία 

(€) 

1-Ιαν 200 10,25 2.050       200 10,25 2.050 

10-Ιαν 150 12,00 1.800       150 12 1.800 

11-Ιαν       100 11,00 1.100 250 11 2.750 

17-Ιαν 80 12,25 980       330 11,30 3.730 

23-Ιαν       100 11,30 1.130 230 11,30 2.600 

  

 Η κατ’ αυτόν τον τρόπο προσδιορισμένη μέση σταθμική τιμή μονάδας χρησιμοποιείται 

για την αποτίμηση των αποθεμάτων λήξεως και του κόστους των πωληθέντων. Η 

παρούσα μέθοδος χρησιμοποιείται ευρύτερα στη πράξη, γιατί είναι εύκολη στην 

εφαρμογή της, προσδιορίζει το κόστος μονάδας σε αντικειμενική βάση, είναι 

απαλλαγμένη από περιθώρια υποκειμενικών χειρισμών και ελαχιστοποιεί τις επιδράσεις 

των ακραίων τιμών στην αγορά. Η εφαρμογή της μεθόδου ενδείκνυται στις περιπτώσεις 

που εφαρμόζεται το σύστημα της περιοδικής απογραφής των αποθεμάτων, οπότε στο 

τέλος της περιόδου που προσδιορίζεται το μέσο σταθμικό κόστος απογράφονται τα 

μένοντα και προσδιορίζεται η αξία αυτών και το κόστος πωληθέντων 
17

.  

                                                           
16

 Κριαράς Ευστάθιος  , Λογιστική-Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσης,  σελ. 145 

17
 Σακέλλης Εμμανουήλ, Κοστολόγηση,  σελ.499 
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Στο σημείο αυτό κρίνεται απαραίτητο να παρουσιαστεί η ιδιαιτερότητα που 

παρουσιάζει η κοστολόγηση και κατ’ επέκταση η αποτίμηση της α΄ ύλης, στη 

προκειμένη περίπτωση του γάλακτος. Καταρχήν οι αρχές υπολογισμού βασίζονται στα 

παρακάτω δυο θεωρητικά συστατικά :  

- λιπαρά  (fat) : είναι μορφοποιημένο σε λιποσφαίρια τα οποία στο μεγαλύτερο μέρος 

τους  αποτελούνται από τριγλυκερίδια . Η περιεκτικότητα του αγελαδινού γάλακτος σε 

λίπος κυμαίνεται σε ευρεία όρια της τάξης του 3,5%-4,2%. 

- στερεά μη λιπαρά (snf/ solid non fat στερεά) : αποτελούνται από υδατάνθρακες 

(λακτόζη)     4,8 % , πρωτεΐνες (καζεΐνη) 3,4 %  και μεταλλικά άλατα (ασβέστιο, κάλιο, 

φώσφορο , μαγνήσιο) 0,7% , δηλαδή τα στερεά μη λιπαρά αποτελούν το 8,5-9,1% της 

ποσότητας του γάλατος.  

Το υπόλοιπο 87% του γάλακτος αποτελείται από νερό , το οποίο δεν μας ενδιαφέρει 

από κοστολογική άποψη.   

Η αποτίμηση α’ ύλης (π.χ. γάλα αγελαδινό) υπολογίζεται με βάση : 

α) την σύνθεση του γάλακτος σε fat (λιπαρά) & snf solid non fat (στερεά μη λιπαρά).   

Η σύνθεση του γάλακτος ποικίλλει ανάλογα με τη ράτσα της αγελάδας, την ηλικία της, 

το στάδιο γαλακτικής περιόδου , την εποχή του χρόνου , τη φύση και την αφθονία της 

διατροφής κ.λ.π. Ένα χαρακτηριστικό της διαφοροποίησης της σύνθεσης του γάλακτος 

όπως αναφέρθηκε παραπάνω είναι η εποχή του χρόνου στην οποία κατά τους 

χειμερινούς μήνες το λίπος είναι υψηλό και διαμορφώνεται σε μια μέση σύνθεση της 

τάξης  4,0%-4,3% , ενώ τους θερινούς μήνες η σύνθεση του λίπους είναι χαμηλή  3,8% 

– 3,9%. 

β) το ratio fat-snf , δηλαδή το ποσοστό της αξίας του γάλακτος που αναλογεί στο fat και 

το ποσοστό που αντιστοιχεί στο snf. π.χ. 33% - 67% fat/snf . Η αξία που προσδιορίζει  

την αναλογία κόστους  θα πρέπει να αντιστοιχεί στην πραγματική αξία της αγοράς που 

ισχύει για  τα υποπροϊόντα  , όπως π.χ.  τη τιμή πώλησης της φρέσκιας κρέμας  που 

παράγεται , τη τιμή του βουτύρου κλπ.. Γενικά η αναλογία fat-snf  θα πρέπει να 

αναπροσαρμόζεται  ανάλογα με τις τιμές που ισχύουν κάθε φορά στην αγορά και θα 

αποτελεί το βασικό δείκτη για την πολιτική που θα πρέπει να ακολουθήσει η 

γαλακτοβιομηχανία για τη παραγωγή των προϊόντων της.  
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1.4. Κοστολόγηση με Βάση τη Δραστηριότητα (Activity-Based Costing)   

 

Η Κοστολόγηση με Βάση τη Δραστηριότητα (Activity-Based Costing ή ABC) είναι η 

μέθοδος με την οποία επιδιώκεται πλήρης καταμερισμός του κόστους ανά παραγωγική 

δραστηριότητα ή ανά παρεχόμενη υπηρεσία της επιχείρησης
18

. 

O γενικός όρος Activity-Based Costing ή ABC , όπως επικράτησε να ονομάζεται από 

τα αρχικά των λέξεων , χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια σειρά από σύγχρονα 

συστήματα κοστολόγησης που βασίζονται στη μέτρηση των δραστηριοτήτων. Αυτό 

επιτυγχάνεται με τον υπολογισμό του κόστους στα αναλυτικότερα σημεία των 

λειτουργιών που είναι οι επιμέρους μεμονωμένες δραστηριότητες.  

Γι’ αυτό επιβάλλεται
19

: 

 το κάθε είδος κόστους να κατανέμεται στις δραστηριότητες της οικονομικής 

μονάδας 

 η κάθε δραστηριότητα να σχετίζεται με το παραγόμενο προϊόν , την υπηρεσία ή 

το έργο χάριν του οποίου πραγματοποιήθηκε 

Ο Cooper ( 1990 ) κατέταξε τις δραστηριότητες σε τέσσερις γενικές κατηγορίες
20

 : 

 

 στο επίπεδο της μονάδας, που εκτελείται κάθε φορά που μια μονάδα 

παράγεται  

 στο επίπεδο της παρτίδας, που εκτελείται κάθε φορά που μια παρτίδα 

προϊόντων παράγεται  

 στο επίπεδο του προϊόντος, που πραγματοποιούνται όποτε απαιτείται για την 

υποστήριξη όλων των μονάδων ενός συγκεκριμένου προϊόντος 

 στο επίπεδο συντήρησης της εγκατάστασης, οι οποίες πραγματοποιούνται για 

τη διατήρηση της απόδοσης της επιχείρησης 

 

                                                           
18

 Smith, Sara Anne. ‘ Activity based costing : A Necessity for the future of manufacturing’,  σελ.376 

19 Κεχράς Ιωάννης,  Η Κοστολόγηση κατά κλάδο Επιχειρήσεων, σελ.459 

20
 Tsai Wen-Hsien, Lin W. Thomas, Chou Wen-Chin, Integrating activity-based costing and environmental 

cost accounting systems: a case study , Int. J. Business and Systems Research, Vol.4 , No.2   
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Τα συστήματα διοικητικής λογιστικής, δηλαδή τα σύγχρονα συστήματα υπολογισμού 

και ελέγχου του κόστους χρησιμοποιούν τέσσερις κύριες δομές για την υιοθέτηση του 

συστήματος κοστολόγησης κατά δραστηριότητες , οι οποίες είναι ο ανταγωνισμός 

(competition), ο τυποποιημένος σχεδιασμός προϊόντων (product customization), τα 

γενικά βιομηχανικά κόστη (manufacturing overhead cost) και η λειτουργική μονάδα 

(operating unit size)
21

. 

Στις μονάδες παραγωγής που υπάρχει έντονος ανταγωνισμός απαιτείται να υπάρχει 

ακριβής πληροφόρηση για τον έλεγχο του κόστους και της τιμολογιακής πολιτικής 

(Van Nguyen & Brooks, 1997) και γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να γίνεται εκτεταμένη 

χρήση των συστημάτων διοικητικής λογιστικής, ώστε να λαμβάνονται οι σωστές και 

ποιοτικές αποφάσεις με σκοπό την ανταγωνιστική θέση στην αγορά. Σε σχέση με τη 

παραγωγή προϊόντων, έχει προταθεί όταν ο ανταγωνισμός είναι υψηλός, τότε θα πρέπει 

να υιοθετείται από τις επιχειρήσεις το σύστημα  ABC (Cooper 1998; Kaplan & Cooper 

1998). 

O Kaplan και Cooper (1998) αναφέρουν ότι το σύστημα  ABC θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί για να ενισχυθεί η ακρίβεια του κόστους των εξατομικευμένων 

προϊόντων. Οργανισμοί που παράγουν μεγαλύτερο αριθμό των εξατομικευμένων 

προϊόντων θα απαιτήσουν περισσότερες δραστηριότητες για την παρασκευή τους και 

θα επιβαρύνονται με υψηλότερο επίπεδο των γενικών εξόδων που δεν βασίζονται στον 

όγκο παραγωγής αλλά βασίζονται στους οδηγούς κόστους. Ως εκ τούτου, 

υποστηρίζεται ότι τα συστήματα ABC είναι το πιο κατάλληλο μέσο για τον υπολογισμό 

του κόστους των εξατομικευμένων προϊόντων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ABC 

προσδιορίζει τους οδηγούς κόστους, που δεν εξαρτώνται από τον όγκο παραγωγής, και 

που είναι πιθανόν να είναι η αιτία των δεξαμενών  κόστους των δραστηριοτήτων που 

σχετίζονται άμεσα με την παραγωγή των εξατομικευμένων προϊόντων. 

 Ο Bjornenak (1997) έχει προτείνει ότι όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο των γενικών 

εξόδων που πραγματοποιούνται για την παραγωγή προϊόντων, τόσο υπάρχει 

μεγαλύτερη ανάγκη τα συστήματα κοστολόγησης να είναι σε θέση να επιμερίσουν το 

κόστος αυτό στα προϊόντα. Όταν δηλαδή τα γενικά έξοδα αποτελούν ένα μεγάλο 

ποσοστό του συνολικού κόστους των προϊόντων , οι Kaplan και Cooper (1998) 

                                                           
21

 Brierley A. Jonh , Why the proper Definition of the ABC Matters: A Note , Emerald Insight, σελ.230-234 
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πιστεύουν ότι η ABC θα πρέπει να χρησιμοποιείται, επειδή το κόστος του προϊόντος 

είναι πιθανό να αλλοιωθεί σε επιχειρήσεις που δεν υιοθετούν το σύστημα.  

 Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις είναι πιθανό να έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση σε 

περισσότερες πηγές και επαφές καθώς και σε κανάλια επικοινωνίας και να έχουν τη 

δυνατότητα να επενδύσουν και να εφαρμόσουν την ABC (Booth & Giacobbe, 1998; 

Drury & Tayles, 2000; Al-Omiri & Drury, 2007;). Σχετικά με αυτό, οι Van Nguyen & 

Brooks (1997) δηλώνουν ότι οι μεγαλύτερες λειτουργικές μονάδες έχουν μεγαλύτερη 

πρόσβαση στην εμπειρία και τις οικονομίες κλίμακας για να σχεδιάσουν και να 

εφαρμόσουν ABC. Αυτές οι οικονομίες κλίμακας μπορούν να περιλαμβάνουν, για 

παράδειγμα, το γεγονός ότι οι μεγάλες λειτουργικές μονάδες είναι σε θέση να 

επιμερίσουν το κόστος απέναντι στα προϊόντα (Brown, Booth & Giacobbe, 2004). 

Το μοντέλο της Κοστολόγησης με Βάση τη Δραστηριότητα υποθέτει ότι τα αντικείμενα 

κόστους (cost objects) δημιουργούν δραστηριότητες (activities), και οι οποίες 

περαιτέρω καταναλώνουν πόρους (consumption of resources). Τέλος, η κατανάλωση 

πόρων οδηγούν στη δημιουργία κόστους (cost). Η ABC προσπαθεί να εντοπίσει την 

μεταξύ αυτών σχέση, πως δηλαδή τα προϊόντα και οι πελάτες επηρεάζουν το κόστος
22

. 

 

Cost Objects 

(e.g. products and customers) 

 

Activities 

 

Consumption of Resources 

 

Cost 

 

 

 Διάγραμμα 2. Το μοντέλο Activity-Based Costing 

                                                           
22

 Garrison H. Ray, Noreen W. Eric, Managerial Accounting, σελ.327-328 
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Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να γίνει ευνόητο ότι για να μπορέσει να εφαρμοστεί αλλά 

και να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του οργανισμού το σύστημα της Κοστολόγησης 

Βάσει Δραστηριοτήτων θα πρέπει να τεθούν και να είναι σε θέση να απαντηθούν πέντε 

βασικά ερωτήματα
23

 : 

 Πρέπει να είναι ένα ενσωματωμένο ή αυτόνομο σύστημα; 

  Πρέπει να καταστρωθεί και εγκριθεί από τα ανώτερα στελέχη ένα σχέδιο πριν 

από την εφαρμογή; 

  Ποιος πρέπει να είναι ο υπεύθυνος του τελικού συστήματος; 

  Πόσο ακριβείς πληροφορίες δίνει το σύστημα αυτό; 

  Πρέπει το αρχικό σχέδιο να είναι σύνθετο ή απλό; 

 

 Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το σύστημα της ABC αποτελεί ένα εργαλείο, και όχι 

τη λύση των προβλημάτων ενός οργανισμού. Με την ορθολογική χρήση της ABC 

μπορεί να γίνει προβολή από τα συμπτώματα των προβλημάτων από τα οποία μπορεί 

να συναχθούν αποτελεσματικές λύσεις, δηλαδή είναι σε θέση να φέρει στην επιφάνεια 

τα προβλήματα , που μέχρι τώρα δεν μπορούσε να γίνουν ορατά από κανένα. Σε άλλες 

περιπτώσεις, αντικαθιστά υπάρχουσες ελλείψεις και ιδιαίτερα παραπλανητικά στοιχεία 

για το κόστος που προκαλείται από την κακή και διαστρεβλωμένη κατανομή
24

. 

Η ABC έχει τέσσερις στόχους : 

1.  την εξάλειψη ή την ελαχιστοποίηση του κόστους χαμηλής προστιθέμενης 

αξίας 

2. να εισαγάγει την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα και, συνεπώς, 

τον εξορθολογισμό των δραστηριοτήτων προστιθέμενης αξίας που εκτελούνται 

στην επιχείρηση με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης 

3.  να ανακαλύψει τις βασικές αιτίες των προβλημάτων και να προβεί στη  

διόρθωσή τους  

4. να αρθούν οι στρεβλώσεις που προκαλούνται από την λανθασμένες υποθέσεις 

και την περαιτέρω λανθασμένη κατανομή του κόστους  

 

                                                           
23

 No Joon Jong, Kleiner Brian H. ‘‘How to implement activity-based costing’’. Logistics Information 

Management, Vol. 10, No.2, σελ.71-72 

24
 Cokins Gary , Activity-Based Cost Management , Making It Work,  σελ.9 
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Τα βήματα για την εφαρμογή της Κοστολόγησης με Βάση τη Δραστηριότητα είναι
25

 : 

1. Προσδιορισμός των οικονομικών πληροφοριών της επιχείρησης, οι οποίες θα 

πρέπει να είναι ακριβείς δηλαδή όχι λανθασμένες (accurate), σχετικές με τις αποφάσεις 

που θα ληφθούν (relevant) καθώς και να είναι σε θέση να υποστηρίζουν την διοίκηση 

(support all type of management) σε όλο το φάσμα της οικονομικής λειτουργίας
26

.   

2.  Καθορισμός των βασικών δραστηριοτήτων 

3.  Καθορισμός του λειτουργικού κόστους κάθε δραστηριότητας. 

4.  Καθορισμός της χρέωσης κεφαλαίου για κάθε δραστηριότητα. 

 

5.  Επιλογή των οδηγών κόστους 

6.  Υπολογισμός του κόστους ανά μονάδα προϊόντος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25

 Roztocki, N., Kim LaScola Needy, ‘‘Integrating Activity Based Costing and Economic Value Added in 

Manufacturing’’, Engineering Management Journal , σελ.10-25 

26
 Hicks T. Douglas, Activity-Based Costing Making It Work for Small and Mid-Sized Companies, σελ.18 
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                         Κεφάλαιο 2ο     Δομή  Κοστολόγησης στο SAP ERP      

 

2.1. Στοιχεία Κόστους 

 

Η βασικότερη έννοια που σχετίζεται με τον κατ΄ είδος προσδιορισμό των δαπανών είναι 

αυτή του ‘Στοιχείου Κόστους’, ενώ για τον κατά προορισμό προσδιορισμό αυτών είναι 

το ‘Αντικείμενο Κόστους’. Βασικά αντικείμενα κόστους είναι τα εξής: 

Κέντρα κόστους 

Εσωτερικές εντολές 

Εντολές συντήρησης  

Εντολές παραγωγής 

Λογιστική Κέντρων Κόστους : θα χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση και 

παρακολούθηση των εξόδων της εταιρείας. Είναι το ενδιάμεσο στάδιο διαχείρισης 

εξόδων από τη στιγμή της λογιστικής εγγραφής μέχρι τη σταδιακή κατανομή τους στα 

προϊόντα. Περιλαμβάνει, επίσης, υπο-ενότητα προϋπολογισμού εξόδων. 

Εσωτερικές Εντολές – Εντολές Συντήρησης : είναι συλλέκτες κόστους αντίστοιχοι με 

τα κέντρα κόστους, που θα χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση ειδικού τύπου 

εξόδων (π.χ. έξοδα λειτουργίας οχημάτων , συντήρηση εργοστασίου). 

Ελεγκτική Αντικειμένων Κόστους : αποτελεί το βασικό εργαλείο προσδιορισμού του 

πραγματικού κόστους ανά εντολή παραγωγής -και κατ’επέκταση του Βιομηχανικού 

Κόστους Προϊόντος- καθώς και για τη σύγκρισή του με το αντίστοιχο προϋπολογιστικό 

κόστος. Στα πλαίσια αυτής της ενότητας, θα εφαρμοστούν οι μέθοδοι της 

Κοστολόγησης βάσει Εντολών Παραγωγής μέσω της πληροφορίας που περιέχεται 

στα Συνταγολόγια (BOMs) και στα Φασεολόγια (Recipes). Επίσης, μετά την 

επιβεβαίωση των πραγματικών χρόνων παραγωγής και των αναλωθέντων ποσοτήτων 

υλικών, δίνει τη βάση για τον προσδιορισμό και του πραγματικού κόστους (τρέχουσα 

κοστολόγηση). 

Τα στοιχεία κόστους μπορούν είτε να αντιστοιχούν σε κάποιο αποτελεσματικό 

λογαριασμό της Γενικής Λογιστικής είτε σε ένα λογαριασμό μη σχετικό με αυτήν και 

διακρίνονται σε Πρωτεύοντα και Δευτερεύοντα :  
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Τα Πρωτεύοντα Στοιχεία Κόστους ταυτίζονται με τους αντίστοιχους λογαριασμούς 

εξόδων  της Γενικής Λογιστικής. Αναλυτικότερα τα πρωτεύοντα στοιχεία κόστους θα 

αντιστοιχούν στα ακόλουθα: 

- Τεχνικοί λογαριασμοί ανάλωσης σε Κέντρο Κόστους και Εντολή (ομάδα 2 του 

ΕΓΛΣ) 

- Ομάδες 6, 7 και 81-84 του ΕΓΛΣ 

- Λογαριασμοί της ομάδας 1 του ΕΓΛΣ, που θα χρησιμοποιηθούν για τη 

Διαχείριση των Επενδύσεων.  

                         

Εικόνα 1. Δημιουργία Πρωτεύοντος Στοιχείου Κόστους - Κίνηση KA01 

  

Στη συνέχεια για τα Δευτερεύοντα Στοιχεία Κόστους ορίζεται ένας λογαριασμός, που 

δεν έχει αντιστοιχία στη Γενική Λογιστική, αλλά χρησιμοποιείται μόνο για εσωτερικές 

κινήσεις κόστους (έμμεσες δαπάνες ή καταγραφή δραστηριοτήτων). Το δευτερεύον 

στοιχείο κόστους μπορεί να δημιουργείται με τη μορφή S421905500 , το οποίο θα 

αντιστοιχεί στο αντίστοιχο βοηθητικό κέντρο κόστους 19Χ05 , στη δομή συστατικών 

κόστους (κύκλος μερισμού) 05 και στο τύπο δραστηριότητας ACT500. 
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Εικόνα 2. Δημιουργία Δευτερεύοντος Στοιχείου Κόστους - Κίνηση KA06 

Δομή κατανομής: Περιλαμβάνει το Στοιχείο κόστους (Πρωτεύον ή Δευτερεύον) που 

θα χρησιμοποιηθεί για την καταχώρηση των εγγραφών μερισμού κόστους. Παρέχεται η 

δυνατότητα αντιστοίχισης διαφορετικού Στοιχείου κόστους ανά ομάδα λογαριασμών.  

 

      Εικόνα 3. Δημιουργία Δομή Κατανομής - Κίνηση OKO6 
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Η δομή κατανομής χρησιμοποιείται στους κύκλους μερισμού κατανομής (assessment 

allocation cycles), τους οποίους θα αναπτύξουμε στο επόμενο κεφάλαιο ή στο προφίλ 

τακτοποίησης (settlement profile) ενός τύπου εντολής. 

 

Ομάδες στοιχείων κόστους: Αφού δημιουργηθούν τα στοιχεία κόστους, κρίνεται 

απαραίτητο να δημιουργηθούν οι ομάδες στοιχείων κόστους, π.χ. η ομάδα ACT100, η 

οποία θα συμπεριλαμβάνει όλους τους λογαριασμούς γενικής λογιστικής που αφορούν 

τη μισθοδοσία ή π.χ. η ομάδα ACT400, η οποία εκτός από τους πρωτεύοντες 

λογαριασμούς της γενικής λογιστικής θα περιλαμβάνει και τους δευτερεύοντες με τη 

κατάληξη 400 δηλ. S42+++++400. Επίσης, μπορεί να δημιουργηθεί μια ομάδα 

στοιχείων κόστους η οποία να περιλαμβάνει  όλο το κόστος παραγωγής δηλ. όλα τα 

συστατικά κόστους που συμπεριλαμβάνονται  στους τύπους δραστηριότητας, π.χ. η 

ομάδα ACT.F η οποία περιλαμβάνει τις αντίστοιχες ομάδες ACT100, ACT200, 

ACT300, ACT400, ACT500, ACT600 .   

 

                             

    Εικόνα 4. Δημιουργία Ομάδας Στοιχείων Κόστους - Κίνηση KAH3 
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Δομή Διαχωρισμού: H Δομή Διαχωρισμού προσδιορίζει την αντιστοίχιση των 

Στοιχείων κόστους σε Τύπο Δραστηριότητας, καθώς επίσης και τον κανόνα 

επιμερισμού του κόστους ανά μονάδα δραστηριότητας (π.χ. Πραγματική 

Δραστηριότητα, Προϋπολογιστικοί Συντελεστές ισοδυναμίας) 

 

  

Εικόνα 5. Δημιουργία Δομή Διαχωρισμού - Κίνηση OKES 

 

 

2.2. Κέντρα Κόστους 

 

Τα Κέντρα Κόστους (Cost Centers) αποτελούν τις μικρότερες  περιοχές ευθύνης 

(‘δεξαμενές κόστους’), στις οποίες υπάρχει η δυνατότητα συγκέντρωσης κάθε μορφής 

δαπάνης, είτε αυτή χρησιμοποιείται για την παραγωγική διαδικασία, είτε για την 

διοίκηση, είτε για την παροχή υπηρεσιών, είτε τέλος για οποιονδήποτε άλλο 

χρηματοοικονομικό λόγο. Τα κέντρα κόστους γενικά απεικονίζουν τη διοικητική 

διάρθρωση της εταιρείας (οργανόγραμμα)  

Οι κύκλοι μερισμού αποτελούν τη βάση καταλογισμού των εξόδων στα διαφόρα κέντρα 

κόστους, τα οποία διακρίνονται σε Βοηθητικά και Κύρια, και από εκεί στα αντίστοιχα 

προιόντα.  
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Κύρια Κέντρα Κόστους (Main cost centers), τα οποία αντιστοιχούν στα κέντρα 

εργασίας ή ομαδοποίηση αυτών.  Είναι οι τελικοί αποδέκτες των εξόδων που συνθέτουν 

το Βιομηχανικό Κόστος των προϊόντων. Τα κέντρα κόστους αυτής της κατηγορίας 

αποτελούν συλλέκτες κόστους είτε από πρωτογενείς είτε από δευτερογενείς εγγραφές 

(στοιχεία κόστους) που δημιουργούνται από επιμερισμούς με βάση κλειδιά μερισμού 

όπως οι παραγόμενες ποσότητες, οι εργατοώρες και οι μηχανοώρες. Ουσιαστικά 

αποτελούν τους φυσικούς χώρους κατά τους οποίους δημιουργούνται τα ημιέτοιμα και 

έτοιμα προϊόντα (Παραλαβή, Επεξεργασία , Γεμιστήριο /Συσκευασία).           

Βοηθητικά Κέντρα Κόστους (Auxiliary cost centers), τα οποία αντιστοιχούν σε 

τομείς ευθύνης ή λειτουργίες της εταιρείας που δεν αντιστοιχίζονται άμεσα με τα 

κέντρα εργασίας / παραγωγή προϊόντων . Τα Βοηθητικά κέντρα κόστους, όμως είναι 

απαραίτητα για τις λειτουργίες του εργοστασίου και ουσιαστικά αποτελούν τους 

φυσικούς χώρους, οι οποίοι αποτελούν δεξαμενές κόστους, για τη δυνατότητα μια 

βιομηχανική μονάδα να μπορεί να παράγει (Ατμός , Ηλεκτρισμός , Ψύξη, Ποιοτικός 

Έλεγχος κλπ).  Όπως και τα κύρια κέντρα κόστους, δέχονται και πρωτογενή και 

δευτερογενή στοιχεία κόστους. 

 

            Εικόνα 6. Δημιουργία Κέντρων Κόστους - Κίνηση KS01 
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Στη συνέχεια θα δημιουργηθούν οι αντίστοιχες ομάδες στις οποίες θα συνδεθούν τα 

αντίστοιχα επιμέρους κ.κ. που έχουν δημιουργηθεί αρχικά π.χ. ομάδα 100A1 για τα 

βοηθητικά και 100A2 για τα κύρια. Κατόπιν θα δημιουργηθεί η ομάδα 100A Κέντρα 

Κόστους Εργοστασίου, η οποία θα περιλαμβάνει τις παράπανω ομάδες. 

 

    Εικόνα 7. Δημιουργία Ομάδας Κέντρων Κόστους - Κίνηση KSH3 

Έχουν δημιουργηθεί η ομάδα 100Α1 π.χ. Βοηθητικά Κέντρα Κόστους η οποία θα 

περιλαμβάνει όλες τις βοηθητικές λειτουργίες και η ομάδα 100Α2 Κύρια Κέντρα 

Κόστους στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται οι  χώροι της παραγωγικής διαδικασίας.  

 

                  Διάγραμμα 3. Ομάδα 100Α 
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  Διάγραμμα 4. Ομάδες κέντρων κόστους 100Α1 και 100Α2 
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2.3. Τύποι Δραστηριότητας 

 

Οι «Τύποι Δραστηριότητας» (Activity Types) αντιπροσωπεύουν την εκτέλεση μιας 

μετρήσιμης δραστηριότητας σε ένα κέντρο κόστους. Τυπικά παραδείγματα είναι η 

Εργατοώρα , η Μηχανοώρα , η Κιλοβατώρα , τα Κιλά Παραγωγής.  

Χρησιμοποιούνται για την κατανομή κόστους από ένα κέντρο κόστους σε κάποιο άλλο 

αντικείμενο κόστους (για παράδειγμα, Εντολές Συντήρησης, Εντολές Παραγωγής, 

Κέντρα Κόστους), με βάση τον αριθμό των μονάδων δραστηριότητας που 

καταναλώθηκαν. Ένα τυπικό παράδειγμα δημιουργίας τύπων δραστηριότητας της 

βιομηχανίας γάλακτος παρουσιάζεται στο παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 3. Τύποι Δραστηριότητας 

Τύπος 

Δραστηριότητας 
Περιγραφή (EL/EN) 

ACT100 Άμεση Εργασία / Variable Industrial Labor Cost 

ACT200 Ενέργεια Ηλεκτρισμός / Energy Electricity 

ACT300 Ενέργεια Φυσικό Αέριο / Energy Steam 

ACT400 Λοιπά ΓΒΕ / Other Fixed Industrial Costs  

ACT500 Έμμεση Εργασία /  Indirect Labor Cost 

ACT600 Αποσβέσεις / Depreciation 

   

Η αξία ενός τύπου δραστηριότητας προσδιορίζεται προϋπολογιστικά στην αρχή του 

οικονομικού έτους και επανεξετάζεται περιοδικά, εφόσον είναι απαραίτητο. 

 Αφού επιβεβαιωθούν οι πραγματικοί χρόνοι που καταναλώθηκαν ανά Τύπο 

Δραστηριότητας σε ένα Κέντρο Εργασίας, το σύστημα αναγνωρίζει το κατάλληλο 

Κέντρο Κόστους, το οποίο πιστώνει, με χρέωση αντικειμένου κόστους στο οποίο 

αναφέρεται η δραστηριότητα. 

Η σύνδεση του τύπου δραστηριότητας με το αντίστοιχο Κέντρο Κόστους γίνεται 

έμμεσα, μέσω της σύνδεσης του τελευταίου με το «Κέντρο Εργασίας» (Work Center), 

στο οποίο γίνεται η κατανάλωση της δραστηριότητας.  
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    Εικόνα 8. Δημιουργία Τύπου Δραστηριότητας - Κίνηση KL01 

2.4.  Πόροι 

  

Πόρο ορίζουμε το οικονομικό στοιχείο που είναι απαραίτητο με την ανάλωσή του ή την 

λειτουργία του για την δημιουργία και πραγματοποίηση μια δραστηριότητας. Οι πόροι 

είναι συντελεστές του σχηματιζόμενου κόστους και χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση 

των αντικειμένων και των προσώπων που εμπλέκονται στη διαδικασία παραγωγής. Ως 

γραμμή παραγωγής στο SAP R/3 εννοείται ο πόρος (resource ή work center), ο οποίος 

συνδέεται με τους τύπους δραστηριότητας και τα κύρια κέντρα κόστους. 

Σε έναν πόρο , τα σημαντικά δεδομένα που ορίζονται σχετικά είναι : 

 • Η χρήση του εξοπλισμού παραγωγής / προσώπων 

• Η διαθέσιμη χωρητικότητα των πόρων 

• Το κόστος λειτουργίας του πόρου 

 Ένας πόρος μπορεί να είναι , για παράδειγμα : 

 • Μια μονάδα επεξεργασίας π.χ. μηχανή παραγωγής 

• Ένα άτομο π.χ. ένας χειριστής στη παραγωγική διαδικασία  



 

27 

 

 

Εικόνα 9. Δημιουργία Πόρου – Κίνηση CRC1 

Αφού δημιουργηθούν τα νέα κέντρα εργασίας (πόροι), μπορούμε να ελέγξουμε την 

ορθότητα της αντιστοίχησης με τα κύρια κέντρα κόστους.  

 

   Εικόνα 10. Αντιστοίχηση Πόρων- Κέντρων Κόστους – Κίνηση CR06 
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2.5. Συνταγολόγια (ΒΟΜ) – Φασεολόγια (Routing) 

 

Το βιομηχανικό κόστος θα είναι διακριτό ως προς τα παρακάτω ‘συστατικά κόστους’ 

(cost components): 

Πρώτες ύλες 

Βοηθητικές ύλες 

Υλικά Συσκευασίας 

Άμεση Εργασία  

Ενέργεια-ηλεκτρισμός 

Ενέργεια-ατμός 

Λοιπά Βιομηχανικά Έξοδα 

Έμμεση Εργασία  

Αποσβέσεις 

Πλην του κόστους των υλικών (για τα οποία χρησιμοποιείται η μέσο σταθμική μηνιαία 

αποτίμηση–weighted average) , κάθε συστατικό κόστους θα αντιστοιχεί σε διαφορετικό 

τύπο δραστηριότητας (activity type). Για τον κατάλληλο προσδιορισμό των παραπάνω 

συστατικών κόστους θα ληφθούν αντίστοιχα υπόψη τα παρακάτω στοιχεία: 

- αποτίμηση υλικών 

- συνταγολόγιο (BOM) 

- φασεολόγιο (Standards) 

Πιο συγκεκριμένα, μέσω του συνταγολογίου/τεχνικής προδιαγραφής
27

 θα 

εντοπίζονται οι πρότυπες αναλώσεις υλικών, συμπεριλαμβανομένων και των 

αντίστοιχων φυρών, για την παραγωγή κάθε προϊόντος / ημιετοίμου και με βάση την 

αξία που προσδιορίζεται στο μητρώο αυτών των υλικών θα υπολογίζεται από το 

σύστημα το συνολικό τους κόστος ανά προϊόν. 

                                                           
27

 Τεχνική Προδιαγραφή είναι μια λεπτομερής ποσοτική κατάσταση ενός προϋπολογιστικού σχεδίου  

για την παραγωγή μιας μονάδας προϊόντος.  
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     Εικόνα 11. Δημιουργία ΒΟΜ – Κίνηση CS01 

Αντίστοιχα, μέσω του φασεολογίου θα εντοπίζονται οι πρότυποι χρόνοι απασχόλησης 

του εργατικού προσωπικού και λειτουργίας των μέσων παραγωγής στα τμήματα 

παραγωγής. Βασική προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κέντρων κόστους στα οποία 

πραγματοποιούνται εργασίες, και για τις οποίες καταρτίζονται πρότυπα (standards).  

                                                 

Εικόνα 12. Δημιουργία Routing – Κίνηση C201 
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Η κατάρτιση τόσο των τεχνικών προδιαγραφών όσο και των προτύπων παραγωγής  

συντάσσεται από την Διεύθυνση Παραγωγής σε συνεργασία με το τμήμα της 

Κοστολόγησης κατά την ετήσια έναρξη εργασιών κατάρτισης του προϋπολογισμού. 

Σημαντική επίσης είναι η συμβολή της Τεχνικής Υπηρεσίας, κυρίως σ’ ότι αφορά 

κατανάλωση ενέργειας στις μηχανές παραγωγής (kwh ηλεκτρικού ρεύματος & κιλά 

φυσικού αερίου) καθώς και στους υπόλοιπους βοηθητικούς χώρους.  

Η σύνδεση του συνταγολογίου (bom) με το αντίστοιχο φασεολόγιο (routing)  

αποτελεί την εφαρμογή για την δημιουργία των εντολών παραγωγής, οι οποίες θα 

αναλώσουν τα αντίστοιχα υλικά & τις αντίστοιχες δραστηριότητες που απαιτούνται για 

τη παραγωγή τους. Βάσει των παραπάνω οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι 

συνταγολόγια και φασεολόγια δημιουργούνται μόνο για τα έτοιμα και ημιέτοιμα 

προϊόντα. Τα ημιέτοιμα ονομάζονται και χαρμάνια, και τα οποία αποτελούν την 

τυποποίηση του νωπού γάλακτος ώστε να προσδιοριστεί η σωστή αναλογία λιπαρών-

στερεών και να προστεθούν λοιπές βοηθητικές ύλες που είναι απαραίτητες για την 

υλοποίηση της συνταγής.  

 

Εικόνα 13. Σύνδεση ΒΟΜ & Routing – Κίνηση C223 

 Το κόστος του τελικού προϊόντος μπορεί να αναφέρεται είτε στην μονάδα που 

πωλείται στο εμπόριο (sku) π.χ. κιβώτιο με 10 τμχ. , είτε στην μονάδα κατανάλωσης 

π.χ. 1 τεμάχιο ή σε παρτίδα (lot size). Για τη κοστολόγηση θα χρησιμοποιήσουμε το 

τεμάχιο παραγωγής-πώλησης (sku) , για παράδειγμα 1 τμχ. ή 6 τμχ. ή 8 τμχ. κλπ.  
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Το κόστος του ημιετοίμου μπορεί να αναφέρεται σε οποιαδήποτε ποσότητα (κιλά, 

λίτρα) . Για τη συγκεκριμένη κοστολόγηση θα χρησιμοποιήσουμε τα κιλά 

Πίνακας 4. Συστατικά Κόστους Ημιετοίμων – Ετοίμων     

 

 

 

2.6. Στατιστικοί Αριθμοδείκτες 

 

Οι Στατιστικοί Αριθμοδείκτες (Statistical Key Figures) ορίζουν μια μετρήσιμη 

ποσότητα, που αναφέρεται κυρίως σε κάποιο κέντρο κόστους ή εντολή (π.χ. ο αριθμός 

των εργαζομένων, τα τετραγωνικά ενός τμήματος κλπ.). 

 

                                  Εικόνα 14. Δημιουργία Στατιστικού Αριθμοδείκτη- Κίνηση KK01                

  

Κόστος Ημιετοίμου 

 

Κόστος Ετοίμου 

Α & Β ύλες x,xx € 

 

Ημιέτοιμο x,xx € 

Άμεση Εργασία x,xx € 

 

Υλικά Συσκευασίας x,xx € 

Ενέργεια-Ηλεκτρισμός x,xx € 

 

Άμεση Εργασία x,xx € 

Ενέργεια-Ατμός x,xx € 

 

Ενέργεια-Ηλεκτρισμός x,xx € 

Λοιπά ΓΒΕ x,xx € 

 

Ενέργεια-Ατμός x,xx € 

Έμμεση μισθοδοσία x,xx € 

 

Λοιπά ΓΒΕ x,xx € 

Αποσβέσεις x,xx € 

 

Έμμεση μισθοδοσία x,xx € 

Σύνολο Κόστους Ημιετοίμου X € / κιλό 
 

Αποσβέσεις x,xx € 

   

Σύνολο Κόστους Ετοίμου    X € / τμχ. 
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Η δημιουργία των Στατιστικών Αριθμοδεικτών , θα αποτελέσει τους κανόνες για το 

μερισμό των πρωτευόντων & δευτερευόντων στοιχείων κόστους στα αντίστοιχα κύρια 

& βοηθητικά κέντρα κόστους, χρησιμοποιούνται δηλαδή ως κριτήρια (κλειδιά) 

μερισμού κόστους μέσω των κύκλων μερισμού με βάση την activity-based costing. 

 Πίνακας 5. Στατιστικοί Αριθμοδείκτες 

Κωδικός Περιγραφή 

FG Ψυχρομονάδες 

STEAM Κιλά Ατμού 

KWH Ηλεκτρισμός 

M3B Κυβικά μέτρα επεξεργασίας νερού 

M3W Κυβικά μέτρα λυμάτων βιολογικού 

AIR Κατανάλωση Αέρα 

HU Μτφ. Μονάδες Αποθήκης 

M2 Τετραγωνικά μέτρα  

1ΧΧ14 Ώρες Συντήρησης Εργοστασίου 

EMP Προσωπικό Εργοστασίου 

 

Κατόπιν, μπορούμε να ενοποιήσουμε τους παραπάνω Στατιστικούς Αριθμοδείκτες σε 

ομάδα π.χ. Ομάδα Παραγωγής (PRODSKF), ώστε να μπορούμε να προβούμε εύκολα 

στους σχετικούς ελέγχους.  

 

                                Εικόνα 15. Δημιουργία Ομάδας Στατιστικού Αριθμοδείκτη- Κίνηση KBH1 
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2.7.  Οδηγοί Κόστους 

 

Ένα από τα πλέον σημαντικά στοιχεία της Κοστολόγησης με Βάση τη Δραστηριότητα 

είναι ο αποκαλούμενος οδηγός κόστους. Το μέγεθος αυτό, σε διάφορες παραλλαγές, 

είναι υπεύθυνο για την ποσοτική αντιστοίχηση σε πρώτο στάδιο των πόρων της 

επιχείρησης σε δραστηριότητες και σε δεύτερο στάδιο των δραστηριοτήτων στα 

αντικείμενα του κόστους (αντιπροσωπεύουν τον απώτερο στόχο της οικονομικής 

μονάδας, παίρνοντας συχνότερα τη μορφή τελικών προϊόντων, υπηρεσιών και πελατών 

της εταιρείας). Κρίνεται απαραίτητο, οι οδηγοί αυτοί να εκφράζουν αιτιώδεις σχέσεις 

μεταξύ των μεγεθών ή διαδικασιών που συνδέουν, προκειμένου να παίζουν 

επιτυχημένα το ρόλο του «συνδετικού κρίκου» που κατέχουν. Η επιλογή ενός οδηγού 

κόστους εξαρτάται από την επιθυμητή ακρίβεια στην εκτίμηση του κόστους σε 

συνδυασμό με το κόστος κατάρτισης του οδηγού. Επειδή ο αριθμός των δυνητικών 

συνδέσμων των δραστηριοτήτων με τα αποτελέσματα τους είναι μεγάλος, η επιλογή 

των οδηγών κόστους πρέπει να είναι περιορισμένη ώστε να είναι αποτελεσματική. Με 

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

δραστηριότητες
28

.  

   Πίνακας 6. Οδηγοί Κόστους 

       Βοηθητικά Κέντρα Κόστους       Οδηγοί Κόστους 

Δ/νση Εργοστάσιου            Όγκος Παραγωγής  

Δ/νση Παραγωγής            Όγκος Παραγωγής  

Δ/νση Τεχνικής Υποστήριξης            Ώρες Μηχανών 

Δ/νση Ποιοτικού Ελέγχου            Αριθμός Ελέγχων Π.Ε.  

Ψύξη            Μονάδες Ψύξης 

Ατμός            Κιλά Ατμού 

Ηλεκτρισμός            Κιλοβατώρες Ηλεκτρισμού 

Αντλιοστάσιο             Κυβικά μέτρα επεξεργασίας νερού 

Βιολογικός            Κυβικά μέτρα λυμάτων βιολογικού 

Αέρας            Κατανάλωση Αέρα 

Αποθήκη Α' & Β' υλών            Μτφ. Μονάδες Αποθήκης 

Κτίρια παραγωγής            Τετραγωνικά μέτρα κτιρίων παραγωγής 

Κτίρια λοιπά            Τετραγωνικά μέτρα λοιπών κτιρίων 

Λοιπές τεχνικές δραστηριότητες             Ώρες Συντήρησης Εργοστασίου  

Λοιπές δραστηριότητες HR            Προσωπικό Εργαζομένων 
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Ψύξη – Μονάδες Ψύξης (FG) 

Η μέτρηση των μονάδων ψύξης γίνεται με μετρητές ψυχροθερμίδων που στέλνονται σε 

κάθε τμήμα/περιοχή. Κυρίως χρησιμοποιείται για τη ψύξη του γάλακτος (processing) 

Ατμός – Κιλά Ατμού (STEAM) 

Υπάρχουν μετρητές των οποίων το software περιέχει εξισώσεις που ανάγουν σε κιλά 

ατμού. Το software μετράει τη διάμετρο ΔΠ , τη θερμοκρασία , τη πίεση. Αφού 

υπολογιστεί η κατανάλωση ατμού ανά περιοχή ο μερισμός γίνεται στα βοηθητικά 

κέντρα κόστους με βάση ποσοστιαία ετήσια κατανάλωση και στα κύρια κέντρα 

κόστους με βάση τις πρότυπες τιμές κατανάλωσης ατμού του φασεολόγιου (routing), 

χρησιμοποιώντας το act300   

Ηλεκτρισμός – Κυβικά μέτρα επεξεργασίας νερού  (KWH) 

Υπάρχουν μετρητές ανά τμήμα/περιοχή μέτρησης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. 

Αφού υπολογιστεί η κατανάλωση ηλεκτρισμού ανά περιοχή ο μερισμός γίνεται στα 

βοηθητικά κέντρα κόστους με βάση ποσοστιαία ετήσια κατανάλωση και στα κύρια 

κέντρα κόστους με βάση τις πρότυπες τιμές κατανάλωσης ηλεκτρισμού του 

φασεολόγιου (routing), χρησιμοποιώντας το act200   

Αντλιοστάσιο – Κυβικά μέτρα επεξεργασίας νερού  (M3B) 

Χρησιμοποιούνται μετρητές m
3
/ hr  επεξεργασμένου νερού για τις περιοχές παραγωγής. 

Βιολογικός – Κυβικά μέτρα λυμάτων βιολογικού  (M3W) 

Υπάρχουν αντλίες με ωρομετρητές, οι οποίες γνωρίζοντας τη δυναμικότητα/ισχύς των 

αντλιών μπορούν να συμπεράνουν την παραγωγή λυμάτων ανά περιοχή. 

Αέρας – Κατανάλωση Αέρα  (AIR) 

Χρησιμοποιούνται Ροομετρητές κατανάλωσης αέρα ανά περιοχή παραγωγής. 

 Κτίρια Παραγωγής –  Τετραγωνικά Μέτρα (Μ2) 

Χρησιμοποιούνται ως βάση μερισμού των δαπανών τα τετραγωνικά μέτρα που 

αντιστοιχούν στους κύριους χώρους παραγωγής. 
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Κτίρια Λοιπά –  Τετραγωνικά Μέτρα (Μ2) 

Χρησιμοποιούνται ως βάση μερισμού των δαπανών τα τετραγωνικά μέτρα που 

αντιστοιχούν στους βοηθητικούς χώρους παραγωγής. 

Αποθήκη α & β υλών  –  Κινούμενες Μονάδες Αποθήκης (HU) 

Οι δαπάνες αποθήκης επιμερίζονται στα προϊόντα με βάση τον οδηγό δραστηριότητας 

"Κινούμενες μονάδας Αποθήκης" (η οποία μπορεί να αντιστοιχεί σε μια παλέτα ή σε 

οποιοδήποτε άλλο κινητό κοντέινερ). Αυτό αντανακλά το γεγονός ότι υπάρχει μια 

σχέση αιτίας και αποτελέσματος μεταξύ του συνολικού κόστους της δραστηριότητας 

"Αποθήκη" στη μία πλευρά, και ο συνολικός αριθμός των κινήσεων χειρισμού από την 

άλλη πλευρά. 

 Λοιπές Τεχνικές Δραστηριότητες –  Ώρες Συντήρησης (1ΧΧ14) 

Οι εντολές συντήρησης προσδιορίζουν τους εξοπλισμούς στους οποίους έγινε η τεχνική 

εργασία (κόστος ανταλλακτικών, λοιπά έξοδα συντήρησης) καθώς και τις αντίστοιχες 

ανθρωποώρες (κόστος εργασία) που έχουν καταναλωθεί από τους τεχνικούς 

(μηχανικούς γραμμής, ηλεκτρολόγους, συντηρητές). Με βάση τις ώρες συντήρησης θα 

γίνει ο επιμερισμός της εντολής συντήρησης στα αντίστοιχα κέντρα κόστους.   

Λοιπές  Δραστηριότητες –  Προσωπικού Εργοστασίου (EMP) 

Το κόστους του συγκεκριμένου βοηθητικου κ.κ. θα μεριστεί με βάση το αριθμό του 

προσωπικού  που αντιστοιχεί σε όλα τα τμήματα του εργοστασίου. 

Διεύθυνση Ποιοτικού Ελέγχου  –  Αριθμός Ελέγχων Π.Ε.  

Το κόστος της ποιότητας ελέγχου θα πρέπει να αποδοθεί σε προϊόντα με βάση ενός 

οδηγού, ο οποίος αντανακλά στον αριθμό και την πολυπλοκότητα των αναλύσεων που 

εκτελούνται. 

Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης  –  Ώρες Μηχανών   

Το γέγονος ότι το επιτελείο της Τεχνικής Υπηρεσίας είναι επιφορτισμένο με την ομαλή 

λειτουργεία των μηχανών, είτε βοηθητικών (utilities) είτε μηχανών παραγωγής, 

κρίνεται δικαίως  ως οδηγός κόστους, οι ώρες λειτουργίας αυτών.  
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  Κεφάλαιο 3ο     Πραγματικό κόστος  στο SAP ERP      

 

3.1.  Πραγματικό Κόστος 

 

Πραγματικό κόστος είναι εκείνο που σχηματίζεται από στοιχεία ομαλά και 

πραγματικά
29

. 

1.Το πραγματικό κόστος αναφέρεται:  

-Σε παραγόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες.  

-Σε αγοραζόμενα αγαθά.  

-Σε δραστηριότητες και λειτουργιές της οικονομικής μονάδας.  

2.Το πραγματικό κόστος παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά:  

(α) Είναι απαλλαγμένο από υπολογιστικά έξοδα, δηλαδή: 

-Τόκους ιδίων κεφαλαίων.  

-Αντασφάλιστρα.  

-Αμοιβές επιχειρηματία.  

(β) Δεν συμμετέχουν έξοδα με ανώμαλο χαρακτήρα (π.χ. έξοδα υποαπασχόλησης, 

υπερβολικές φύρες, έξοδα υπερημερίας, πρόστιμα κλπ.) 

 

3.2. Κύκλοι Μερισμού 

 

Οι κύκλοι μερισμού, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την ανακατανομή των 

πραγματικών δαπανών της περιόδου διακρίνονται σε τρεις τύπους : 

 κύκλος KSV5 , ο οποίος ονομάζεται κύκλος Διανομής (Distribution) 

 κύκλος KSW5, ο οποίος ονομάζεται κύκλος Περιοδικής Επανακαταχώρησης 

(Period Reposting)  

 κύκλος KSU5 , ο οποίος ονομάζεται κύκλος Καταλογισμού (Assesment) 
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 Κεχράς Ιωάννης , Μηνιαία (βραχυχρόνια) κοστολόγηση και αναλυτική λογιστική , σελ.43 
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Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά των κύκλων μερισμού είναι τα εξής: 

Οι κύκλοι μερισμού αποτελούνται από επιμέρους τμήματα (segments), τα οποία 

εκφράζουν μέσω ‘κανόνων μερισμού’ (tracing factors) τα κριτήρια με τα οποία θα 

μεριστεί το κόστος στους αποδέκτες (π.χ. στις εντολές παραγωγής). 

Για τον καθορισμό των μερισμών με τη μέθοδο της Διανομής, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως “κλειδιά μερισμού” τα εξής:  

-   μεταβλητά μερίδια   (π.χ. στατιστικοί αριθμοδείκτες, λογαριασμός Γ/Λ) 

-   σταθερά ποσά (δηλαδή ο μερισμός συγκεκριμένων ποσών) 

-   σταθερά ποσοστά (δηλαδή ο μερισμός βάσει συγκεκριμένων ποσοστών) 

-   σταθερά μερίδια (δηλαδή ο μερισμός βάσει συγκεκριμένων μεριδίων) 

 

               Εικόνα 16. Εκτέλεση Κύκλου Μερισμού Διανομής - Κίνηση KSV5 

Η Διανομή – Distribution (ανακατανέμει πρωτεύοντα και μόνο κόστη από το κέντρο 

κόστους-αποστολέα στους αποδέκτες (π.χ. κέντρα κόστους, εντολές). Κατά το μερισμό 

με την μέθοδο της Διανομής, οι πιστώσεις των κέντρων κόστους-αποστολέων και οι 

αντίστοιχες χρεώσεις των παραληπτών γίνονται ως προς το πρωτεύον στοιχείο κόστους 

που καθορίστηκε κατά την εγγραφή (δηλαδή με τη μέθοδο αυτή χρεοπιστώνονται οι 

ίδιοι λογαριασμοί Γ/Λ).  
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Οι κύκλοι που τρέχουν με KSW5 είναι σχεδόν όμοιοι με τους KSV5, και 

χρησιμοποιούνται για την προσωρινή καταχώριση ενός εξόδου π.χ. μισθοδοσίας σε ένα 

βοηθητικό κέντρο κόστους και τη μεταφορά του σε κάποιο άλλο κύριο. Η μόνη 

διαφορά σε σχέση με τους κύκλους διανομής είναι ότι κατά το μερισμό των εξόδων σε 

άλλα κέντρα κόστους δημιουργείται αρνητική χρέωση και μηδενίζεται το κέντρο 

κόστους.     

 

Εικόνα 17. Εκτέλεση Κύκλου Μερισμού  - Κίνηση KSW5 

 

Ο Καταλογισμός ή Υπολογισμός – Assesement (KSU5 μερίζονται με S42, βλέπε 2.2. ) 

είναι μέθοδος μερισμού με τους ίδιους γενικά κανόνες με τη μέθοδο της Διανομής, η 

οποία όμως παρουσιάζει τις εξής βασικές διαφορές: 

Επιτρέπει το μερισμό όχι μόνο πρωτευόντων αλλά και δευτερευόντων στοιχείων 

κόστους. Οι εγγραφές είτε πρωτευόντων είτε δευτερευόντων στοιχείων κόστους 

ομαδοποιούνται σε κάποιο συγκεκριμένο δευτερεύον στοιχείο κόστους ως προς το 

οποίο γίνονται οι χρεοπιστώσεις. Έτσι είναι δυνατός ο χαρακτηρισμός του κόστους 

στους παραλήπτες ως έμμεσου (υπόλοιπα δευτερευόντων στοιχείων κόστους).  
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Εικόνα 18. Εκτέλεση Κύκλου Μερισμού Καταλογισμού - Κίνηση KSU5 

 

Για τη περαιτέρω κατανόηση των κύκλων μερισμού, κρίνεται  αναγκαίο να παρατεθεί 

ένα  παράδειγμα με τη δημιουργία ενός κύκλου και ενός επιμέρους τμήματος. 

Βήμα 1
ο
 Δημιουργείται ο κύκλος π.χ. ΑΒ3068 και το επιμέρους τμήμα 19Χ06 ΑΤΜΟΣ  

 

                         Εικόνα 19. Δημιουργία Κύκλου Μερισμού (Κεφαλίδα Τμήματος)- Κίνηση KSU1 
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Στη πρώτη καρτέλα (κεφαλίδα τμήματος) , θα ορίσουμε τη δομή κατανομής (βλέπε 

2.1), το ποσοστό της δαπάνης που θα μερίσουμε και τον τρόπο με τον οποίο θα μεριστεί 

,δηλαδή στη προκειμένη περίπτωση 60% της πραγματικής δομής 06-Ατμός, η οποία 

αντιστοιχεί στο λογαριασμό γενικής λογιστικής 6201010000  ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 

(πρωτεύων στοιχείο κόστους) και στο λογαριασμό S42++++300 (δευτερεύων στοιχείο 

κόστους) θα μεριστεί με βάση τις πραγματικές δραστηριότητες που έχουν οριστεί στα 

φασεολόγια.  

 

Βήμα 2
ο
 Ορισμός Αποστολέα-Παραλήπτη και στοιχείων κόστους  

 

 

Εικόνα 20. Δημιουργία Κύκλου Μερισμού (Αποστολείς / Παραλήπτες)- Κίνηση KSU1 

 

Στη δεύτερη καρτέλα (Αποστολείς / Παραλήπτες), θα ορίσουμε το κέντρο κόστους 

(19Χ06 ΑΤΜΟΣ , βλέπε 2.2.)  στο οποίο θα έχουν γίνει οι πρωτογενής καταχωρήσεις 

των εξόδων, τα στοιχεία κόστους ή τις ομάδες στοιχείων κόστους (ACT.F , βλέπε 2.2.) 

τις οποίες θα επιμερίσουμε και τέλος το κέντρο κόστους ή την ομάδα κέντρων κόστους 

(100Α2 Κύρια Κέντρα Κόστους) που θα είναι ο τελικός αποδέκτης του κόστους.  
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Βήμα 3
ο
 Ορισμός Συντελεστή Ανίχνευσης Παραλήπτη  

 

 

       Εικόνα 21. Δημιουργία Κύκλου Μερισμού (Συντελεστής Ανίχνευσης Παραλήπτη)- Κίνηση KSU1 

 

Ο Συντελεστής Ανίχνευσης Παραλήπτη θα αποτελεί τον οδηγό με τον οποίο θα γίνει ο 

μερισμός των εξόδων, ο οποίος είτε μπορεί να αναφέρεται στις δραστηριότητες π.χ. 

ACT300, είτε σε κάποιο στατιστικό αριθμοδείκτη. Στο συγκεκριμένο δηλαδή 

παράδειγμα θα μπορούσε να δημιουργηθεί και ένα ακόμα τμήμα, το οποίο θα μερίσει 

το υπόλοιπο 40% του κόστους στα υπόλοιπα βοηθητικά κέντρα κόστους με βάση το 

στατιστικό αριθμοδείκτη STEAM.  

Τα κόστη που αφορούν στο Βιομηχανικό Κόστος των προϊόντων  είτε θα κατανέμονται 

απευθείας στα κύρια κέντρα κόστους παραγωγής (άμεσα κόστη), είτε θα καταλήγουν 

εκεί μεριζόμενα από τα βοηθητικά κέντρα κόστους (έμμεσα κόστη) μέσω των 

παραπάνω κύκλων μερισμού. Αφού ολοκληρωθούν όλες οι λογιστικές εγγραφές και οι 

αρχικοί μερισμοί, θα ακολουθήσει ο μερισμός του κόστους στις εντολές παραγωγής. 
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3.3.  Κλείσιμο Περιόδου 

 

Η κοστολόγηση των τελικών προϊόντων περιλαμβάνει τις φάσεις της τρέχουσας και της 

πραγματικής κοστολόγησης. Στην πρώτη φάση υπολογίζεται το τρέχον κόστος των 

προϊόντων με βάση τις πραγματικές (επιβεβαιωμένες) αναλώσεις πόρων (υλικών και 

δραστηριοτήτων) και το προϋπολογιστικό κόστος της μονάδας δραστηριότητας. 

Αντικείμενο της δεύτερης φάσης είναι ο προσδιορισμός του πραγματικού κόστους με 

βάση τα πραγματικά έξοδα περιόδου που προκύπτουν από τις σχετικές λογιστικές 

εγγραφές. Πιο συγκεκριμένα, αφού επιμεριστούν όλα τα κόστη που συνθέτουν το 

‘Βιομηχανικό κόστος των προϊόντων’ στα κύρια κέντρα κόστους παραγωγής, 

ακολουθεί ο μερισμός τους στους τελικούς αποδέκτες, που είναι τα προϊόντα. Γίνεται 

δηλαδή, αφενός μεν ο επαναπροσδιορισμός της αξίας ανάλωσης υλικών σε κέντρα 

κόστους ή  εντολές βάσει της αξίας που θα προκύψει από την αποτίμηση, αφετέρου δε 

επαναπροσδιορίζονται οι χρεώσεις των εντολών παραγωγής βάσει του πραγματικού 

κόστους ανά μονάδα δραστηριότητας. 

 

                 Εικόνα 22. Εκτέλεση Υπολογισμού Πραγματικής Τιμής - Κίνηση KSII 

Το βασικό κοστολογικό αντικείμενο, θα είναι η εντολή διεργασίας (process order), κάθε 

μια από τις οποίες θα αναφέρεται σε έναν συγκεκριμένο κωδικό προϊόντος. Κατά 

συνέπεια, το κόστος της παραγωγής ενός προϊόντος κατά τη διάρκεια μιας περιόδου θα 

ισούται με το άθροισμα του κόστους που έχει συγκεντρωθεί στις εντολές διεργασίας 

(παραγωγής), που έχουν εκδοθεί για την παραγωγή του. 
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Ακολουθεί η επανεκτίμηση χρεώσεων των εντολών παραγωγής βάσει του πραγματικού 

κόστους παραγωγής με αποτέλεσμα ολόκληρο το βιομηχανικό κόστος να μεταφέρεται 

στις εντολές παραγωγής . 

 

                  Εικόνα 23. Επανεκτίμηση Εντολών Παραγωγής Πραγματικής Τιμής - Κίνηση CON2 

 

Οι εντολές παραγωγής περιαλμβάνουν τη διαδικασία της συνεχούς παραγωγής. Στο 

κέντρο κόστους Παραλαβή αντιστοιχούν οι εντολές παραλαβής του γάλακτος και 

μετατροπής τους σε λιπαρά και στερέα (ανάλογα με τη συνθέση τους) επιβαρυμένα με 

τα έξοδα που περιλαμβάνονται στο κέντρο κόστους. Στα κέντρα κόστους που αφορούν 

την Επεξεργασία δημιουργούνται οι εντολές των χαρμανιών, οι οποίες αναλώνουν 

λιπαρά και στερέα μη λιπάρα καθώς και βοηθητικές ύλες και τις αντίστοιχες 

δραστηριότητες βάσει των φασεολογίων τους. Τέλος στα κέντρα κόστους 

Γέμισμα/Συσκευασία οι εντολές παραγωγής αφορούν στα έτοιμα προιόντα και οι οποίες 

αναλώνουν τα χαρμάνια, τα υλικά συσκευασίας και τις δραστηριότητες των 

φασεολογίων τους. 
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3.4.  Αποτίμηση - Βιβλίο Αποθήκης – Βιβλίο Παραγωγής Κοστολογίου 

 

Η ιδιαιτέροτητα που παρουσιάζει το ελληνικό φορολογικό σύστημα όσον αφορά την 

κοστολόγηση, το βιβλίο αποθήκης, την αναλυτική λογιστική, το βιβλίο παραγωγής 

κοστολογίου, το βιβλίο τεχνικών προδαιγραφών έχει σαν αντίκτυπο την προσαρμογή 

και διαμόρφωση του SAP R/3 με σκοπό να αποκτήσει επιπλέον λειτουργικότητα, η 

οποία ονομάζεται Ελληνικοποίηση (Hellenization). 

Στη συνέχεια του κλείσιματος της περίοδου, και εφόσον όλο το κόστος μετατροπής
30

 

έχει μεριστεί στα κύρια κέντρα κόστους παραγωγής, θα εκτελεστεί η αποτίμηση όλων 

των παραγόμενων υλικών.    

 

  Εικόνα 24. Αποτίμηση Υλικών  - Κίνηση J1GVL_VL 

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα υλικά π.χ. αναλώσιμα, ανταλλακτικά 

κλπ. τα οποία είναι εκτός των τεχνικών προδιαγραφών,  κατά τη διάρκεια της 

ανάλωσης τους σε κέντρα κόστους ή σε εντολές  θα χρησιμοποιούν την παρούσα τιμή. 

Κατά το κλείσιμο της περιόδου θα γίνεται επαναπροσδιορισμός της τιμής ανάλωσης, 

και σύμφωνα με την αποτίμηση θα γίνονται διορθωτικές κινήσεις. Οι κινήσεις θα 

πραγματοποιούνται πριν την έναρξη διαδικασίας του κλεισίματος.  

                                                           
30

 Κόστος Μετατροπής ονομάζεται το κόστος της άμεσης εργασίας και των Γ.Β.Ε., τα οποία συμβάλλουν 

στη διαμόρφωση των άμεσων υλικών σε τελικά προϊόντα. 
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                     Εικόνα 25. Αποτίμηση Υλικών  - Κίνηση J1GVL_REP 

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει η ολοκλήρωση της διαδικασίας της κοστολόγησης  με 

την εκτέλεση του βιβλίου αποθήκης και με τα αποτελέσματα να εμφανίζονται στο 

βιβλίο παραγωγής κοστολογίου. Στο σημείο αυτό, θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία 

κλεισίματος της περιόδου.  

 

           Εικόνα 26. Ισοζύγιο - Βιβλίο Αποθήκης  - Κίνηση J1GVL_P01 



 

46 

 

 

Εικόνα 27. Βιβλίο Παραγωγής και Κοστολογίου   - Κίνηση J1GPCBK 
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Κεφάλαιο 4ο     Πρότυπο  κόστος  στο SAP ERP      

 

4.1.  Προϋπολογισμένο-Πρότυπο Κόστος 

 

Προϋπολογισμένο κόστος (budgeted cost) αποτελεί πρόγνωση για ένα κόστος που θα 

πραγματοποιηθεί στο μέλλον, αποτελεί επομένως απλά εκτίμηση. 

Πρότυπο Κόστος
31

 (standard cost) είναι εκείνο που βασίζεται σε εξειδικευμένους 

υπολογισμούς που γίνονται έπειτα από :  

 ακριβείς μετρήσεις : 

- των ποσοτήτων των άμεσων υλικών 

- του χρόνου άμεσης εργασίας 

- των ποσοτήτων και λοιπών στοιχείων κόστους (πχ. Ενέργεια) 

 ακριβή υπολογισμό των λοιπών εξόδων κατά μονάδα 

 ακριβείς υπολογισμούς των τιμών μονάδων : 

- των άμεσων υλικών 

- της άμεσης εργασίας  

- των λοιπών συστατικών κόστους προσδιορισμό του πρότυπου βαθμού 

απασχόλησης  

Έτσι γίνεται αντιληπτή η σχέση που υπάρχει μεταξύ προϋπολογιστικού και προτύπου 

κόστους που είναι: 

-Το προϋπολογιστικό κόστος αποτελείται από έξοδα που υπολογίζονται πριν 

πραγματοποιηθεί η παραγωγή ή άλλη δραστηριότητα.  

-Το πρότυπο κόστος αποτελείται από έξοδα που πρέπει να πραγματοποιηθούν, δηλαδή 

από έξοδα στόχευσης. 

 

                                                           
31

  Κεχράς Ιωάννης , Μηνιαία (βραχυχρόνια) κοστολόγηση και αναλυτική λογιστική , σελ.47  
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4.2.  Εργασίες Κατάρτισης Προϋπολογισμού  

 

O προϋπολογισμός είναι μια ποσοτική έκφραση ενός προγράμματος δράσης και ένα 

εργαλείο στο συντονισμό και εφαρμογή του προγράμματος. O προϋπολογισμός 

φανερώνει το τι έχει αποφασίσει να κάνει το μάνατζμεντ της επιχείρησης και τι 

αναμένει να πετύχει. Είναι με άλλα λόγια η διαδικασία με την οποία το μάνατζμεντ 

αποφασίζει πως θα χρησιμοποιηθούν οι πόροι της επιχείρησης μέσα σε μια ορισμένη 

περίοδο, και προβλέπει τα αποτελέσματα των αποφάσεων αυτών. Η περίοδος για την 

οποία ετοιμάζονται οι προϋπολογισμοί είναι συνήθως βραχεία και δεν υπερβαίνει τον 

ένα χρόνο
32

.    

Η έναρξη εργασιών του προϋπολογισμού ξεκινάει με το καθορισμό του ετήσιου 

προγράμματος παραγωγής, το οποίο λαμβάνει υπόψη τις αναμενόμενες πωλήσεις που 

προσδοκά το τμήμα πωλήσεων ότι θα επιτευχθούν κατά τη διάρκεια της περιόδου. Το 

πρόγραμμα παραγωγής, αφορά λοιπόν τις αντίστοιχες μονάδες πώλησης (sku) 

προσαυξημένο με παράγοντες που πρόκειται να επηρεάσουν τις παραγόμενες 

ποσότητες, οι οποίες μπορούν είτε να αφορούν κάποιο σημαντικό ποσοστό 

καταστροφών κατά την εξέλιξη της παραγωγής, και η οποία μπορεί να οφείλεται σε 

καταστροφές δειγμάτων από το τμήμα του ποιοτικού ελέγχου, σε έτοιμα προϊόντα που 

αποτελούν επιστροφές και οι οποίες είναι σημαντικές λόγω της φύσης του προϊόντος, 

π.χ. φρέσκο γάλα. Επίσης, άλλοι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι η 

πολιτική δωρεάν διάθεσης της εταιρείας στο προσωπικό και σε διάφορες προωθητικές 

ενέργειες. Τέλος, ένας από τους σημαντικούς παράγοντες είναι και η πολιτική της 

επιχείρησης όσον αφορά το ύψος των αποθεμάτων που επιθυμεί να διατηρεί και αφορά 

κυρίως προϊόντα μακροχρόνιας διαρκείας π.χ. συμπυκνωμένο γάλα εβαπορέ. 

Ο προϋπολογισμός στο λειτουργικό σύστημα SAP R/3 μπορεί να αναλυθεί σε 

επιμέρους ενότητες : 

 Προγραμματισμός Παραγωγής 

 Προγραμματισμός Δαπανών 

 Προγραμματισμός Κόστους Παραγωγής 

 

                                                           
32

 Τσακλάγκανος Άγγελος, Προϋπολογισμοί ,  σελ.7  
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4.3.  Προγραμματισμός Παραγωγής 

 

  

Ο Προγραμματισμός Παραγωγής περιλαμβάνει τις ποσότητες ετοίμων προϊόντων ανά 

παραγόμενη μονάδα (sku), οι οποίες μπορούν να καταχωρηθούν σε μηναία βάση. Οι 

ποσότητες μπορούν να καταχωρηθούν είτε ημερολογιακά στη διάρκεια του μήνα π.χ. 

εβδομαδιαία καταχώρηση, ώστε να είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε λεπτομερώς τις 

εβδομαδιαίες ανάγκες είτε όλες σε μια τυχαία ημερομηνία ανά μήνα. Σημαντική 

προϋπόθεση είναι η χρήση της κατάλληλης έκδοσης παραγωγής που θα αφορά την 

περίοδο προγραμματισμού. Οι εκδόσεις παραγωγής μπορούν να αφορούν την ετήσια 

περίοδο (Ιανουάριος-Δεκέμβριος), την εξαμηνιαία περίοδο (Ιούλιος-Δεκέμβριος) ή και 

την τετράμηνιαια περίοδο (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος). 

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι ένας σημαντικός παράγοντας που πρέπει να 

ληφθεί υπόψη είναι η κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών, η οποία αποτελεί μια 

λεπτομερής λογιστική κατάσταση ενός προϋπολογιστικού σχεδίου για τη παραγωγή 

μιας μονάδας προϊόντος ποσοτικά
33

.          

 

Εικόνα 28. Δημιουργία Απαιτήσεων Προγραμματισμού   - Κίνηση MD61 

 

                                                           
33

 Καραγιώργος Θεοφάνης –Πετρίδης Ανδρέας, Μηχανογραφημένη Αναλυτική Λογιστική - 

Κοστολόγηση, σελ.26 
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Κατόπιν δημιουργείται το αντίστοιχο σενάριο προγραμματισμού, το οποίο όπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω μπορεί να αφορά ετήσια, εξάμηνη και τετράμηνη περίοδο 

καθώς και όποια άλλη αναθεώρηση κρίνει απαραίτητη η διοίκηση προκειμένου να είναι  

σε θέση να αξιολογεί τα αποτελέσματα και να παίρνει τις αντίστοιχες στρατηγικές 

αποφάσεις. 

 

Εικόνα 29. Δημιουργία Σεναρίου Προγραμματισμού   - Κίνηση MS31 

Τέλος, με βάση τα συνταγολόγια (Routings) που αφορούν την έκδοση του 

προϋπολογισμού, και τα οποία θα είναι συνδεδεμένα με τις αντίστοιχες τεχνικές 

προδιαγραφές (Bill Of Materials) που θα χρησιμοποιηθούν για τις απαιτήσεις του 

προϋπολογισμού, θα προβούμε στην έκδοση των μακροπρόθεσμων απαιτήσεων 

παραγωγής (Material Requirements Planning), οι οποίες ουσιαστικά αποτελούν τις 

ποσοτικές ανάγκες  σε πρώτες και βοηθητικές ύλες και σε υλικά συσκευασίας. 

Το MRP προσδιορίζεται ως ένα ηλεκτρονικό σύστημα σχεδιασμού που καθορίζει για 

πρώτη φορά την ποσότητα και τον χρονισμό των τελικών προϊόντων που απαιτούνται 

και, στη συνέχεια, χρησιμοποιεί αυτό για να καθορίσει τις απαιτήσεις για τις πρώτες 

ύλες και τα συστατικά των συναρμολογημένων μερών σε κάθε ένα από τα 

προηγούμενα στάδια της παραγωγής
34

. 

                                                           
34

 Drury Colin,  Management and Cost Accounting, σελ.622 
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Εικόνα 30. Εκτέλεση Σεναρίου Προγραμματισμού   - Κίνηση MS01 

 

 

4.4.  Προγραμματισμός Δαπανών 

 

O Προγραμματισμός Δαπανών θα περιλαμβάνει τις προυπολογιζόμενες τιμές πρώτων 

υλών, βοηθητικών υλών και υλικών συσκευασίας καθώς και υλικών που δεν 

χρησιμοποιούνται στις τεχνικές προδιαγραφές, αναλώσιμων και ανταλλακτικών. 

Επίσης, θα περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες των τμημάτων του εργοστασίου που αφορά 

κάθε διευθύνση ξεχωριστά και οι οποίες θα πρέπει να είναι σε θέση να αιτιολογηθούν. 

Η διεύθυνση του εργοστασίου θα δίνει την τελική έγκριση των συνολικών δαπανών, 

και ουσιαστικά θα είναι υπεύθυνη απέναντι στην ανώτερη Διοίκηση για τις τυχόν  

αποκλίσεις που θα προκύπτουν σε σχέση με τις πραγματικές δαπάνες.    

Για τον υπολογισμό των τιμών του προυπολογισμού, υπάρχει συνεργασία μεταξυ των 

τμημάτων προμηθειών και κοστολόγησης. Εφόσων δοθούν οι νέες τιμές αγορών από το 

τμήμα προμηθειών θα ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις για την νέα περίοδο καθώς και τα 

αποθέματα που υπάρχουν (ποσότητα & αξία) κατά τη περίοδο λήξης της διαχειριστικής 

περίοδου, ώστε να καταχορυθεί η τιμή ανάλωσης ανά υλικό. 



 

52 

 

 

 

Εικόνα 31. Δημιουργία Τιμών  Προγραμματισμού   - Κίνηση MEK1 

Κατόπιν, οι αντίστοιχες Δ/νσεις του εργοστασίου θα προβούνε στον υπολογισμό των 

εξόδων ανά κέντρο κόστους ευθύνης των, λαμβάνοντας υπόψη παραγόντες όπως ο 

όγκος παραγωγής, η συντήρηση των μηχανών, τα έξοδα ποιοτικού ελέγχου, κλπ.      

 

 

Εικόνα 32. Δημιουργία Εξόδων  Προγραμματισμού   - Κίνηση KP06 
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Τέλος, με βάση το μητρώο παγίων θα προϋπολογιστούν οι ετήσιες αποσβέσεις που 

αντιστοιχούν στα πάγια, τα οποία είναι συνδεδεμένα με τα κέντρα κόστους, κύρια και 

βοηθητικά.   

 

Εικόνα 33.  Προγραμματισμός Αποσβέσεων - Κίνηση S_ALR_87099918 

 

Στη συνέχεια και εφόσων έχουν εκτελεστεί όλα τα παραπάνω βήματα, δηλ. δημιουργία 

σεναρίου, χρήση συνταγολογίων και φασεολογίων, υπολογισμό απαιτήσεων, 

καταχώρηση τιμών για τις πρώτες και βοηθητικές ύλες και τα υλικά συσκευασίας, 

καταχώρηση εξόδων (μισθοδοσίας, ενέργειας, συντήρησης, αναλωσίμων, γενικών 

εξόδων, αποσβέσεων) θα είμαστε σε θέση να μπορούμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία 

εκπόνησης των εργασιών για τον υπολογισμό του πρότυπου κόστους. 
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4.5.  Προγραμματισμός Κόστους Παραγωγής 

 

Για να είναι σε θέση το πληροφορικό σύστημα SAP R/3 να ξεκινήσει τους 

υπολογισμούς θα πρέπει αρχικά να έχουν καταχωρηθούν κάποιες πρότυπες τιμές, οι 

οποίες να αντιστοιχούν στους τύπους δραστηριότητων. Για λόγους απλοποιήσης θα 

καταχωρήσουμε στους τύπους δραστηριότητας αξία 0,01 €, η οποία θα αντιστοιχεί σε 

10.000 μονάδες (εργατοώρων, κιλοβάτωρων κλπ).  

  

 

Εικόνα 34. Δημιουργία Τύπων Δραστηριότητας / Προγραμματισμός Τιμών - Κίνηση KP26 

Οι ποσότητες παραγωγής που έχουν καταχωρηθεί βάσει του προγράμματος του 

προυπολογισμού θα καθορίσουν τις αντίστοιχες ποσότητες των τύπων δραστηριότητας 

(ACT). Το φασεόλογιο (routing), δηλαδή που έχει καταρτιστεί από τη Δ/νση 

Παραγωγής του εργοστασίου, θα αποτελέσει τη δημιουργία των απαιτήσεων με τις 

οποίες θα ταυτιστούν τα έξοδα του προυπολογισμού και θα χρεώσουν τις αντίστοιχες 

εντολές παραγωγής. 

Στο σημείο αυτό θα γίνει έλεγχος των ποσοτήτων που έχουν καταχωρηθεί και οι οποίες 

αντιστοιχούν στις ποσότητες δραστηριότητων. Θα πρέπει όλες οι ποσότητες που έχουν 

υπολογιστεί βάσει των φασεολογιών να χρησιμοποιηθούν για τους υπολογισμούς.    
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       Εικόνα 35. Έλεγχος Ποσοτήτων Δραστηριότητας σε Κέντρα Κόστους Παραγωγής - Κίνηση KSPP 

 

Στη συνέχεια θα εκτελεστεί παραγωγικά ο προγραμματισμός και θα γίνει πίστωση των 

κύριων κέντρων κόστους με τις αντίστοιχες ποσότητες ανά τύπο δραστηριότητας. 

 

      Εικόνα 36. Μεταφορά Ποσοτήτων Δραστηριότητας σε Κέντρα Κόστους Παραγωγής  - Κίνηση KPSI 



 

56 

 

Οι κύκλοι μερισμού που αφορούν τον προϋπολογισμό, πρόκειται να δημιουργηθούν 

(βλέπε 3.2) με βάση τη λογική με την οποία έχουν δημιουργηθεί και αυτοί της 

πραγματικής κοστολόγηση. Κατά τη διαδικασία της εκτελέσης τα προυπολογιζόμενα 

έξοδα θα μεριστούν στα διάφορα κέντρα κόστους, κύρια και βοηθητικά.   

 

Εικόνα 37. Εκτέλεση Κύκλου Μερισμού Διανομής Προγραμματισμού - Κίνηση KSVB 

 

Εικόνα 38. Εκτέλεση Κύκλου Περιοδικών Μερισμών Προγραμματισμού - Κίνηση KSWB 
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Εικόνα 39. Εκτέλεση Κύκλου Μερισμού Καταλογισμού Προγραμματισμού - Κίνηση KSUB 

Στο στάδιο αυτό, και εφόσον έχουν μεταφερθεί όλα τα έξοδα στα κύρια κέντρα 

παραγωγής, θα γίνει ο υπολογισμός τιμής των τύπων δραστηριότητας, δηλαδή θα 

καθορίστει η τιμή μονάδας ανά κέντρο κόστους και ανά τύπο. Κατά τη λήξη 

υπολογισμού τιμής όλα τα έξοδα θα μεταφερθούν στα ημιετοίμα και έτοιμα προιόντα 

που αντιστοιχούν στα κύρια κέντρα κόστους.   

 

                        Εικόνα 40. Υπολογισμός Προϋπολογιστικής Τιμής Δραστηριότητας- Κίνηση KSPI 
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Στη συνέχεια, είμαστε στο στάδιο στο οποίο θα γίνουν οι ενέργειες ώστε να 

προσδιοριστεί το πρότυπο κόστος ανά προιον. Για να γίνουν οι απαραίτητοι 

υπολογισμοί θα καθορίσουμε σε λίστα μόνο τα έτοιμα προιόντα που έχουν 

χρησιμοποιηθεί για την κατάρτιση του προϋπολογισμού.   

 

Εικόνα 41. Δημιουργία Λίστας Προγραμματισμένων Προϊόντων - Κίνηση CKMATCON 

 

Κατόπιν, θα δημιουργηθούν δώδεκα διαφορετικές εκτελέσεις κοστολόγησης και οι 

οποίες θα αντιστοιχούν στο κάθε μήνα, και οι οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιούν 

διαφορετικές τιμές που θέλουμε να ορίσουμε, π.χ. τιμή γάλακτος η οποία θα ισχύει από 

01/01 έως 31/01 για τον Ιανουάριο κλπ. ή τιμές πρώτων υλών ή υλικών συσκευασίας 

για τις οποίες οι τιμές μπορεί να μεταβάλονται σημαντικά μετά από μια περίοδο.  

Επίσης, πολύ σημαντική είναι η ημερομηνία ισχύος των συνταγολογιών και των 

φασεολογιών των ετοίμων και ημιετοίμων. 
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Εικόνα 42. Δημιουργία Εκτέλεσης Κοστολόγησης Προϋπολογισμού  - Κίνηση CK40N 

Τέλος, θα τρέξουμε τις εκτέλεσεις κοστολόγησης για κάθε μήνα με αποτέλεσμα να 

έχουμε τα μηνιαία κοστολόγια ανά συστατικό κόστους για όλους τους κωδικούς που 

αντιστοιχούν στα κύρια κέντρα κόστους παραγωγής, έτοιμα και ημιέτοιμα προιόντα. 

 

Εικόνα 43. Επεξεργασία Εκτέλεσης Κοστολόγησης Προϋπολογισμού  - Κίνηση CK40N 
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Εικόνα 44. Διαγραφή Εκτέλεσης Κοστολόγησης Προϋπολογισμού  - Κίνηση CK44 
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Συμπεράσματα 

 

Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών κοστολόγησης είμαστε σε θέση να βγάλουμε 

συμπεράσματα για το ρόλο που διαδραματίζει ο κοστολόγος σε μια παραγωγική 

μονάδα βιομηχανίας γάλακτος. Συγκεκριμένα : 

 Συμμετέχει στην εκπόνηση της δημιουργίας κέντρων κόστους της παραγωγικής 

μονάδας, καθώς και των κατάλληλων οδηγών επιμερισμού του κόστους με τη 

δημιουργία των κύκλων μερισμού. 

 Εκπονεί και επιβλέπει την διαδικασία στα μηνιαία/τριμηνιαία κλεισίματα των 

βιβλίων και στη διαμόρφωση του αποτελέσματος. 

 Συμμετέχει στη διαδικασία προγραμματισμού παραγωγής, δαπανών με σκοπό 

την εκπόνηση των προϋπολογισμών.   

 Παρακολουθεί την εξέλιξη του κόστους παραχθέντων του εργοστασίου και σε 

μηνιαία/τριμηνιαία βάση, εκπονεί αναφορές αποκλίσεων ώστε να γίνονται 

εμφανείς οι σημαντικές διαφορές από τον προυπολογισμό με σκοπό την 

αναθεώρηση των προβλεπόμενων στόχων από τη Διοίκηση.  

 Παρακολουθεί την εξέλιξη των μηνιαίων/τριμηνιαίων δαπανών και παρεμβαίνει 

ώστε να διασφαλίζεται η ορθολογική εξέλιξη  του εργοστασιακού κόστους.  

 Ελέγχει την τήρηση των καθορισμένων διαδικασιών για τον έλεγχο των 

αποθεμάτων του εργοστασίου που συμπεριλαμβάνει πρώτες ύλες, β ύλες, υλικά 

συσκευασίας, ημιέτοιμα και έτοιμα προϊόντα, ανταλλακτικά και αναλώσιμα. 

 Ελέγχει την ορθή εκτέλεση της λογιστικής παγίων του εργοστασίου 

(παγιοποίηση, αντιστοίχιση σε κέντρο κόστους, αποσβέσεις, απογραφή).  

 Συμμετέχει στην εκπόνηση κοστολογικών μελετών που βοηθούν στις  

αποφάσεις εταιρίας σε θέματα τιμολογιακής πολιτικής.   

 Παρέχει υποστήριξη εκπαίδευσης σε χρήστες του πληροφοριακού συστήματος 

SAP του εργοστασίου σε σχέση με  θέματα παραγωγής, τεχνικής υποστήριξης, 

ποιοτικού ελέγχου.   

 Συνεργάζεται αρμονικά με τις Διευθύνσεις των τμήματων του εργοστασίου σε 

θέματα που αφορούν την εξέλιξη του κόστους.   

 

Οι παραπάνω σημαντικές λειτουργίες της κοστολόγησης σε μια παραγωγική μονάδα, 

καταδεικνύουν την αναγκαιότητα για τη δημιουργία ενός ορθολογικού και αξιόπιστου 

συστήματος σε κάθε βιομηχανία, καθώς και την προτεραιότητα που πρέπει να 
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αποδίδεται στην ορθή υλοποίηση και διαχείριση του. Ένα ορθά δομημένο σύστημα 

κοστολόγησης συνιστά τον τροφοδότη πληροφοριών για την Διοίκηση και 

συνακόλουθα αποτελεί τον, εκ των ουκ άνευ, όρο για την λήψη αποφάσεων σε όλους 

τους καίριους και ζωτικούς τομείς λειτουργίας και διαχείρισης μιας παραγωγικής 

μονάδας, δικαιώνοντας τελικά τον άτυπο χαρακτηρισμό της κοστολόγησης ως co-pilot 

της Διοίκησης.       
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