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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Ο βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση των βασικών αρχών 

και διαδικασιών της Κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων και η εξέταση της 

εφαρμογής τους στον τομέα των υπηρεσιών και ειδικότερα στις χρηματοοικονομικές 

υπηρεσίες. Επίσης περιγράφεται η έννοια της Διοίκησης βάσει δραστηριοτήτων. 

Αρχικά η Κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων είχε εφαρμοστεί κυρίως στον 

βιομηχανικό τομέα, αλλά όπως φαίνεται μέσα από την εργασία ολοένα και 

μεγαλύτερος αριθμός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών την υιοθετεί ως μια 

εναλλακτική μέθοδο υπολογισμού και διαχείρισης του κόστους. Παρατίθενται 

πραγματικά παραδείγματα εφαρμογής στον τομέα των υπηρεσιών. Σύμφωνα με την 

διεθνή βιβλιογραφία, οι τομείς των υπηρεσιών με τον μεγαλύτερο βαθμό υιοθέτησης 

του νέου συστήματος είναι οι υπηρεσίες υγείας και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 

στις οποίες επικεντρώνεται η εργασία. Τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα όπως οι 

τράπεζες και οι ασφαλιστικές εταιρίες έχουν αποκομίσει μεγάλα οφέλη στην 

ανταγωνιστικότητα και στην κερδοφορία προϊόντων και πελατών διότι το νέο 

σύστημα κοστολόγησης παρέχει πιο ακριβή δεδομένα κόστους από τα παραδοσιακά 

συστήματα. Στην εργασία παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά του κόστους καθώς και 

η κατάσταση που επικρατεί στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, η μέθοδος 

υλοποίησης της Κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων στα χρηματοοικονομικά 

ιδρύματα, τα οφέλη που προκύπτουν και τέλος αναφέρονται παραδείγματα 

εφαρμογής σε τραπεζικές εργασίες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο
 – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ 

ΒΑΣΕΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 
1.1 Η ιστορική εξέλιξη της Κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων  
 

Οι έννοιες της κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων (ABC) αναπτύχθηκαν στον 

βιομηχανικό τομέα των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια των δεκαετιών 1970 και 1980. Σε 

αυτό το διάστημα, το «Consortium for Advanced Manufacturing-International» είχε 

σημαντικό ρόλο στη μελέτη και επισημοποίηση των αρχών που αποτέλεσαν την 

ABC. 

 

Οι Robin Cooper and Robert Kaplan γνωστοποίησαν τις αρχές της ABC σε άρθρα 

που δημοσιεύτηκαν στο Harvard Business Review, με την αρχή να γίνεται το 1988. 

Οι Cooper and Kaplan περιέγραψαν την ABC ως μια προσέγγιση που θα λύσει τα 

προβλήματα των παραδοσιακών συστημάτων κοστολόγησης, τα οποία αδυνατούν να 

προσδιορίσουν επακριβώς τα πραγματικά κόστη παραγωγής και υπηρεσιών. 

Η κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων ορίστηκε ευκρινώς για πρώτη φόρα το 1987 

από τους Robert S. Kaplan and W. Bruns με ένα κεφάλαιο στο βιβλίο τους 

«Accounting and Management: A Field Study Perspective». Αρχικά επικεντρώθηκαν 

στον βιομηχανικό τομέα όπου η αυξανόμενη τεχνολογία και οι βελτιώσεις στην 

παραγωγικότητα είχαν μειώσει την αναλογία του άμεσου κόστους (πρώτες ύλες, 

εργασία) και είχαν αυξήσει το έμμεσο κόστος. 

 
1
Από τις παρατηρήσεις τους στον βιομηχανικό τομέα των ΗΠΑ, οι Cooper και 

Kaplan (1987) διαβεβαιώνουν ότι τα παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης δεν 

μετρούν σωστά την επίδοση της επιχείρησης επειδή δεν μπορούν να συμβαδίσουν με 

τις τεχνολογικές εξελίξεις στην παραγωγή και στην κατανάλωση. Αυτό σημαίνει ότι 

τα παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης πρέπει να επανασχεδιαστούν ριζικά έτσι 

ώστε η διοίκηση να παρακολουθεί πιο αποτελεσματικά την χρηματοοικονομική 

επίδοση. Επίσης ισχυρίζονται ότι οι νομοθετικές απαιτήσεις για εξωτερικές 

οικονομικές εκθέσεις εμποδίζουν την παραγωγή χρήσιμης πληροφόρησης κόστους 

για εσωτερική λήψη αποφάσεων. Επιπλέον, αυτές οι νομοθετικές απαιτήσεις έχουν 

ως αποτέλεσμα τα συστήματα διαχείρισης κόστους να επικεντρώνονται στη μέτρηση 

και την κατηγοριοποίηση του κόστους και όχι στον εντοπισμό των αιτιών του (Dixon 

and Smith, 1993). Τέλος, σύμφωνα με τους Cooper και Kaplan (1987), μια συνέπεια 

των παραδοσιακών συστημάτων κοστολόγησης είναι ότι τείνουν να κατανείμουν ένα 

μεγαλύτερο μερίδιο γενικών εξόδων σε προϊόντα μεγάλου όγκου πωλήσεων και να 

υπό-κοστολογούν πολύπλοκα προϊόντα χαμηλού όγκου. Για να αποφευχθεί αυτό θα 

πρέπει τα γενικά έξοδα να μην κατανέμονται στα αντικείμενα κόστους με μέτρα 

όγκου όπως οι ώρες άμεσης εργασίας αλλά βάσει των δραστηριοτήτων που παράγουν 

αυτά τα γενικά έξοδα.  

 

Σύμφωνα με τους Innes and Mitchell (1990), η ανάπτυξη των συστημάτων ABC 

οφείλεται είτε σε οργανωτικές μεταβολές (π.χ. εξαγορά επιχείρησης ή αναδιάρθρωση) 

είτε στο εξωτερικό περιβάλλον ( π.χ. αυξημένος ανταγωνισμός ή αλλαγές στη 

                                                 
1
 Mike Adams, “Activity-based Costing (ABC) and the Life Insurance Industry” ,The Service 

Industries Journal, Vol.16, No.4 pp.511-526, October 1996, σελ. 512-513  
 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Consortium_for_Advanced_Manufacturing-International&action=edit
http://en.wikipedia.org/wiki/Robin_Cooper
http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Kaplan
http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_S._Kaplan
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=W._Bruns&action=edit
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νομοθεσία). Συχνά, η ανάγκη για πληροφόρηση που βασίζεται στην ABC, προέρχεται 

από την υιοθέτηση νέων διοικητικών πρωτοβουλιών όπως η διοίκηση ολικής 

ποιότητας. 

 
2
Ο Dean (1994) προτείνει ότι «η κατάλληλη εφαρμογή της ABC παρέχει πολύ πιο 

ακριβή απεικόνιση του κόστους από προηγούμενες λογιστικές μεθόδους» και «είναι 

μια βιώσιμη τεχνολογία εκτίμησης κόστους καθώς και μια ανώτερη λογιστική 

τεχνολογία». Ωστόσο, προειδοποιεί ότι αν και η ανάλυση ABC χρησιμοποιείται σε 

εφαρμογές περικοπής κόστους όπως τον εντοπισμό και την εξάλειψη 

αχρησιμοποίητης δυναμικότητας (Cooper and Kaplan, 1992), πρέπει να διασφαλίσει 

ότι ο περιορισμός του κόστους δεν μειώνει την ποιότητα του προϊόντος ή της 

επιχείρησης. Συνιστά ότι μια αποτυχία στη ποιότητα μπορεί να οδηγήσει σε μείωση 

εισοδήματος και ίσως αυξήσει το μέσο κόστος ενός αριθμού δραστηριοτήτων σε 

τέτοιο σημείο ώστε η καθαρή μείωση κόστους να είναι αρνητική. Η σύνδεση κάποιας 

μέτρησης ποιότητας στο μοντέλο ABC θα το βελτίωνε ως εργαλείο καλύτερης 

διαχείρισης του κόστους. 

 

Ο Cooper (1999) προτείνει ότι τα μοντέλα ABC μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 

διευθετήσουν θέματα όπως η κερδοφορία των προϊόντων και η διαχείριση εκροών και 

δραστηριοτήτων. Σε αυτές τις εφαρμογές, τα μοντέλα ABC εντοπίζουν περιοχές όπου 

τα κόστη μπορούν να περιοριστούν έτσι ώστε να αυξηθούν τα κέρδη που παράγονται 

από συγκεκριμένα προϊόντα η υπηρεσίες. Από αυτή την άποψη, η διοίκηση των 

τραπεζών στην προσπάθεια της να αυξήσει τα κέρδη από υπηρεσίες μέσα από τη 

μείωση του κόστους, εφαρμόζει την ABC στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

 

Η υιοθέτηση της μεθόδου ABC αποδείχθηκε συμφέρουσα για πολλές επιχειρήσεις 

κατά τη δεκαετία του 1990. Συγκεκριμένα, συνέβαλλε στο να  κατανοήσουν 

περισσότερο το κόστος των προϊόντων και των δραστηριοτήτων τους, ενώ 

παράλληλα  αυξήθηκε η κερδοφορία τους από τα προϊόντα και τους πελάτες τους. 

Ωστόσο η εισαγωγή της στο περιβάλλον των επιχειρήσεων ήταν δύσκολη, καθώς οι 

επιχειρήσεις θεώρησαν ότι έπρεπε να κρατούν τις δραστηριότητες και τα δεδομένα 

τους ενημερωμένα. Επιπλέον το σύστημα απαιτούσε την κατανάλωση πόρων και είχε 

υψηλό κόστος λειτουργίας. 

 

Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι ενώ αρχικά η ABC είχε εφαρμοστεί στις βιομηχανικές 

εταιρίες, η χρήση της έχει επεκταθεί και σε οργανισμούς παροχής υπηρεσιών. Τομείς 

υπηρεσιών όπως η υγεία και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες έχουν αποκομίσει 

σημαντικά οφέλη από την κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων. Στις μέρες μας, το 

ποσοστό υιοθέτησης της ABC κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα ανάμεσα στις βιομηχανίες 

και στους οργανισμούς παροχής υπηρεσιών όσον αφορά τις μεγάλες εταιρίες.  

 

 
 

                                                 
2
 Ross Quarles, Leroy Ashorn and James Bexley, “An Experiment Using ABC-Based Value 

Indexing for Bank Services”,  Journal of Commercial Banking and Finance, Volume 2, 2003, 

σελ. 37 
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1.2 Η Έννοια της Κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων και σύντομη 

περιγραφή του συστήματος 
 

Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν διάφοροι ορισμοί της ABC. Παρακάτω 

αναφέρονται ορισμένοι: 

 

(Hicks, 1992) «Η κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων
3
 είναι μια έννοια κοστολόγησης 

βασισμένη στην προϋπόθεση ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες απαιτούν από ένα 

οργανισμό να εκτελέσει δραστηριότητες και οι δραστηριότητες με τη σειρά τους 

συνεπάγονται κόστη. Στη κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων, τα συστήματα 

σχεδιάζονται έτσι ώστε τα κόστη που δεν μπορούν να αποδοθούν απευθείας σε ένα 

προϊόν, να καταλογίζονται σε δραστηριότητες. Τα κόστη κάθε δραστηριότητας ρέουν 

στα προϊόντα που καθιστούν αναγκαία τη δραστηριότητα βάσει της αντίστοιχης 

κατανάλωσης.»  

 

(Turney, 1993) «Η κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων
4
 είναι μια μέθοδος μέτρησης 

του κόστους προϊόντων και υπηρεσιών που επιτρέπει αυτά τα κόστη να καταμεριστούν 

στα προϊόντα και υπηρεσίες βάσει των πραγματικών δραστηριοτήτων και των πόρων 

που καταναλώθηκαν στην παραγωγή αυτών των προϊόντων και υπηρεσιών.»  

 

(Burch, 1994) «Η κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων
5
 είναι μια μέθοδος μέτρησης 

του κόστους και της επίδοσης δραστηριοτήτων και αντικειμένων κόστους. Η ιδέα πίσω 

από το ABC είναι ότι τα αντικείμενα κόστους, τα οποία μπορεί να είναι προϊόντα, 

υπηρεσίες, εργασίες, σχέδια, μονάδες, πελάτες, κανάλια διανομής ή οτιδήποτε άλλο ο 

λογιστής προσπαθεί να κοστολογήσει, καταναλώνει δραστηριότητες. Με τη σειρά τους 

οι δραστηριότητες καταναλώνουν πόρους. Οι οδηγοί δραστηριοτήτων μετρούν τις 

δραστηριότητες που καταναλώνονται και οι οδηγοί πόρων μετρούν τους πόρους που 

καταναλώνονται. Τα συστήματα κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων προσπαθούν να 

προσδιορίσουν τι είναι αυτό που οδηγεί το κόστος και να χρεώσουν το αντικείμενο 

κόστους για τα γενικά βιομηχανικά έξοδα (Γ.Β.Ε.) που πραγματικά καταναλώνει.»  

 

«Η κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων
6
 (activity – based costing, ABC) 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.» 

 

 

 

 

                                                 
3
 Carles Griful-Miquela, “Activity-Based Costing Methodology for Third-Party Logistics 

Companies”, IAER, Vol 7, No 1 February 2001, σελ.135 
4
 Ross Quarles, Leroy Ashorn and James Bexley, “An Experiment Using ABC-Based Value 

Indexing for Bank Services”,  Journal of Commercial Banking and Finance, Volume 2, 2003 , 

σελ. 36 
5
 Tommi Lahikainen, Jari Paranko and Marko Seppanen, “Implementing Activity-Based 

Costing in an Enterprise Resource Planning System”, Tampere University of Technology, 

June 2000, σελ. 2 
6
 Ray H. Garrison and Eric W. Noreen, “Διοικητική Λογιστική” McGraw-Hill Companies  

Inc ,Ελληνική γλώσσα : Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2005, σελ 316 
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Σύντομη περιγραφή του συστήματος ABC 
 

Στη προσέγγιση της κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων
7
, οι πόροι εκχωρούνται 

πρώτα σε δραστηριότητες και τα κόστη δραστηριοτήτων στη συνέχεια εκχωρούνται 

στα προϊόντα και τις υπηρεσίες, βάσει της ανάλωσης των δραστηριοτήτων. Στη 

παραδοσιακή κοστολόγηση οι πόροι εκχωρούνται απευθείας στα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες. 

Το μοντέλο ABC πρώτα ομαδοποιεί τους πόρους ενός οργανισμού σε δεξαμενές 

πόρων όπως μισθοί, έξοδα ενοικίων, ασφάλιστρα , αποσβέσεις κλπ. Οι διάφορες 

εργασίες που εκτελούνται στον οργανισμό ομαδοποιούνται σε ομογενείς 

δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα έρευνα και ανάπτυξη, παραλαβή και παράδοση 

εμπορευμάτων. Κάθε δραστηριότητα αναλώνει διαφορετικά ποσά από μια ή 

περισσότερες δεξαμενές πόρων. Για παράδειγμα, η έρευνα και ανάπτυξη 

χρησιμοποιεί το 5% των ενοικίων και το 40% των μισθών. Τα κόστη των 

δραστηριοτήτων προσδιορίζονται με την κατανομή του κόστους των δεξαμενών 

πόρων σε κάθε δραστηριότητα σύμφωνα με το ποσοστό του πόρου που 

καταναλώνεται. 

Στη συνέχεια, αφού έχουν καθοριστεί τα κόστη των δραστηριοτήτων, αυτά 

εκχωρούνται στα αντικείμενα κόστους (π.χ. προϊόντα) βάσει οδηγών κόστους. Οι 

οδηγοί κόστους μετρούν τη συχνότητα και την ένταση της απαίτησης για 

δραστηριότητες από τα αντικείμενα κόστους. Για παράδειγμα, ο οδηγός κόστους για 

την δραστηριότητα της παράδοσης είναι ο αριθμός των αποστολών. Ο οργανισμός 

υπολογίζει τον συνολικό αριθμό των αποστολών σε μια δεδομένη χρονική περίοδο 

και εκχωρεί τα κόστη της παράδοσης σε όλα τα προϊόντα ανάλογα του αριθμού των 

αποστολών για κάθε προϊόν. 

 

Στο σχήμα (1) απεικονίζεται το μοντέλο κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων.  

 

Σχήμα (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Ginny Ooi and Christina Soh , “Developing an Activity-based Costing Approach for System 

Development and Implementation” ,The DATA BASE for Advances in Information Systems, 

Summer 2003 (Vol. 34, No. 3), σελ. 55 

 

Οδηγοί 

Πόρου 

Οδηγοί 

Δραστηριοτήτων 

Πόροι 

Δραστηριότητες 

Αντικείμενα 

Κόστους 

Επιμερισμός 

πρώτου σταδίου 

Επιμερισμός 

δεύτερου σταδίου 
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1.3 Βασικές έννοιες και δομικά στοιχεία της Κοστολόγησης βάσει 

δραστηριοτήτων 

 
Οι βασικότερες έννοιες που σχετίζονται με την κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων 

είναι οι εξής: 

1) Δραστηριότητα (Activity) 

2) Πόρος (Resource) 

3) Οδηγός πόρου (Resource driver) 

4) Επιμερισμός πρώτου σταδίου (first stage allocation) 

5) Δεξαμενή ή κέντρο κόστους δραστηριοτήτων (Activity cost pool) 

6) Μέτρο δραστηριότητας (Activity measure) ή οδηγός κόστους (cost driver) 

7) Διαδικασία (process) 

8) Συντελεστής ενιαίας δραστηριότητας 

9) Επιμερισμός δεύτερου σταδίου (second stage allocation) 

10) Αντικείμενο ή φορέας κόστους (cost object) 

 

Στη συνέχεια δίνονται οι ορισμοί και αναφέρονται παραδείγματα των παραπάνω 

εννοιών για την καλύτερη εξοικείωση του αναγνώστη με το αντικείμενο. Στην έννοια 

της δραστηριότητας παρατίθεται μια πιο εκτενής αναφορά και περιγράφονται οι 

διάφορες κατηγορίες δραστηριοτήτων διότι η «διάσταση της δραστηριότητας» είναι η 

βασικότερη καινοτομία της ABC. 

 
1.3.1 Δραστηριότητα (Activity) 

 
Όπως ορίζεται από το CAM-I(Consortium for Advanced Manufacturing-

International), μια δραστηριότητα είναι: 1) εργασία που εκτελείται μέσα σε έναν 

οργανισμό και 2) ένα σύνολο ενεργειών που ομαδοποιούνται για τους σκοπούς της 

ABC.Οι δραστηριότητες είναι ουσιαστικά τα σύνολα καθηκόντων (είτε εκτελούνται 

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

αναγκών των πελατών. Επίσης, «Δραστηριότητα θεωρείται κάθε συμβάν που προκαλεί 

την κατανάλωση πόρων έμμεσου κόστους.»
8
 

 

Όλες οι δραστηριότητες του μοντέλου ABC συγκεντρώνονται σε μια λίστα , το 

λεξικό δραστηριοτήτων (activity dictionary) το οποίο περιλαμβάνει την περιγραφή 

κάθε δραστηριότητας και τα καθήκοντα που συνδέονται με αυτήν. Για παράδειγμα 

μια καταχώρηση στο λεξικό δραστηριοτήτων έχει ως εξής:  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Ray H. Garrison and Eric W. Noreen, “Διοικητική Λογιστική” McGraw-Hill Companies  

Inc ,Ελληνική γλώσσα : Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2005, σελ. 319 
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Ένα αναλυτικό λεξικό δραστηριοτήτων θα μπορούσε να έχει ως εξής:
9
 

 

Δραστηριότητα : 
 

Διατήρηση φακέλου μισθοδοσίας 

Επιχειρησιακή διαδικασία : Διαχείριση της μισθοδοσίας 

 

Αριθμός δραστηριότητας : 113 

 

Περιγραφή δραστηριότητας : Διατήρηση των φακέλων μισθοδοσίας 

των εργαζόμενων 

 

Καθήκοντα δραστηριότητας : 

 

Λήψη, εισαγωγή και επεξεργασία των 

μεταβολών στους φακέλους μισθοδοσίας 

 

Ετήσιο κόστος δραστηριότητας : 306.000 

 

Παραγόμενο έργο δραστηριότητας: 
 

Ενημερωμένος φάκελος μισθοδοσίας 

Μέτρο του παραγόμενου έργου της 

δραστηριότητας: 

Αριθμός των φακέλων των εργαζόμενων 

που διατηρούνται 

 

Ετήσιο παραγόμενο έργο 

δραστηριότητας: 

Ενημερωμένες καταστάσεις μισθοδοσίας 

για περίπου 6.600 εργαζόμενους 

 

Κόστος ανά μονάδα παραγόμενου 

αποτελέσματος 

 

46,36 ανά εργαζόμενο ετησίως 

 

Πελάτης / Χρήστης της 

δραστηριότητας: 

 

Εργαζόμενος / κυβερνητικές υπηρεσίες 

 

Προστιθέμενης αξίας / μη 

προστιθέμενης αξίας: 

Προστιθέμενης αξίας 

 

Οδηγοί κόστους: 

Ροή ανανέωσης προσωπικού, Συχνότητα 

ενημερώσεων, Αλλαγές στους 

ομοσπονδιακούς νόμους) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 John A. Miller, “Implementing Activity-Based Management in Daily Operations”, John 

Wiley & Sons Inc, 1996, σελ. 32 
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Κατηγορίες δραστηριοτήτων 

 

Ο σκοπός
10

 της κατηγοριοποίησης των πόρων και των δραστηριοτήτων είναι να 

δημιουργηθούν ακριβείς περιγραφές του πως ο οργανισμός επιτυγχάνει την εργασία 

του και να υπάρχει η δυνατότητα ανίχνευσης του κόστους των πόρων και των 

δραστηριοτήτων που εκτελούνται για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών. 

Υπάρχουν τρεις κοινές προσεγγίσεις για τον εντοπισμό και την κατηγοριοποίηση των 

δραστηριοτήτων: 

1) Η προσέγγιση Top-down 

2) Η προσέγγιση ανακύκλωσης 

3)Η συμμετοχική προσέγγιση 

 

Η προσέγγιση Top-down χρησιμοποιεί τη μεσαία διοίκηση ή υψηλόβαθμους 

εργαζόμενους για να εντοπίσει τις δραστηριότητες. Η συμμετοχική προσέγγιση 

δημιουργεί μια ομάδα εργαζόμενων που παίρνουν συνέντευξη από κάθε εργαζόμενο 

για να εντοπίσουν τις δραστηριότητες. Η προσέγγιση ανακύκλωσης χρησιμοποιεί 

στοιχεία από διαδικασίες που έχουν ήδη αναπτυχθεί για άλλους σκοπούς. Πολλές 

φορές χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα και οι τρεις προσεγγίσεις και διασταυρώνονται 

τα αποτελέσματα τους. 

 

Κριτήρια κατηγοριοποίησης δραστηριοτήτων : 

 

 Επίπεδα δραστηριοτήτων. 

 Πρωτεύουσες και δευτερεύουσες. 

 Δραστηριότητες προστιθέμενης και μη-προστιθέμενης αξίας. 

 Κεντρικές δραστηριότητες, συντήρησης και προαιρετικές. 

 Επαναλαμβανόμενες και μη επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες. 

 

 
ΕΠΙΠΕΔΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 

Οι δραστηριότητες μπορούν να οργανωθούν σε έξι επίπεδα:
11

 

 

Α. Σε επίπεδο μονάδας. 

Β. Σε επίπεδο παρτίδας. 

Γ. Σε επίπεδο προϊόντος. 

Δ. Σε επίπεδο πελάτη. 

Ε. Σε επίπεδο αγοράς. 

ΣΤ. Σε επίπεδο υποστήριξης του οργανισμού στο σύνολο του. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 Jeffrey Witherite and Il-woon Kim, “Implementing Activity-Based Costing in the Banking 

Industry” Bank Accounting & Finance April-May, 2006 , σελ.32 
11

 Ray H. Garrison and Eric W. Noreen, “Διοικητική Λογιστική” McGraw-Hill Companies   

Inc ,Ελληνική γλώσσα : Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2005, σελ. 323 
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Στη συνέχεια παρατίθεται μια αναλυτική περιγραφή των επιπέδων δραστηριοτήτων 

που αναφέρθηκαν: 

 

A. Οι δραστηριότητες σε επίπεδο μονάδας (unit-level activities) εκτελούνται κάθε 

φορά που παράγεται μια μονάδα. Το κόστος των δραστηριοτήτων σε επίπεδο 

μονάδας θα πρέπει να είναι ανάλογο με τον αριθμό των παραγόμενων μονάδων. Για 

παράδειγμα, η τροφοδοσία με ρεύμα των μηχανημάτων επεξεργασίας είναι 

δραστηριότητα σε επίπεδο μονάδας, αφού το ρεύμα καταναλώνεται περίπου 

αναλογικά με τον αριθμό των παραγόμενων μονάδων. 

 

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

φορά που γίνεται χειρισμός ή κατεργασία μιας παρτίδας ανεξάρτητα από τον αριθμό 

των μονάδων που περιέχει η παρτίδα. Για παράδειγμα, καθήκοντα όπως η 

τοποθέτηση παραγγελιών αγοράς, η ρύθμιση μηχανημάτων και οι εργασίες για την 

αποστολή προϊόντων στους πελάτες είναι δραστηριότητες σε επίπεδο παρτίδας και 

εκτελούνται μια φορά για κάθε παρτίδα ( ή παραγγελία πελάτη). Το κόστος σε 

επίπεδο παρτίδας εξαρτάται από τον αριθμό των παρτίδων που υποβάλλονται σε 

επεξεργασία και όχι από τον αριθμό των παραγόμενων μονάδων, τον αριθμό των 

πωλούμενων μονάδων ή από άλλα μέτρα του όγκου της παραγωγής. Για παράδειγμα, 

το κόστος ρύθμισης ενός μηχανήματος για την κατεργασία μιας παρτίδας είναι το ίδιο 

ανεξάρτητα από τον αν η παρτίδα περιλαμβάνει ένα ή χιλιάδες τεμάχια. 

 

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

συγκεκριμένα προϊόντα και κατά κανόνα πρέπει να εκτελεστούν ανεξάρτητα από τον 

αριθμό των παρτίδων που θα κατασκευαστούν ή τον αριθμό των μονάδων προϊόντος 

που θα παραχθούν ή θα πωληθούν. Για παράδειγμα, δραστηριότητες όπως ο 

σχεδιασμός ενός προϊόντος, η διαφήμιση ενός προϊόντος και η διατήρηση της 

συνεργασίας με τον διευθυντή παραγωγής του προϊόντος και με μέλη του 

προσωπικού είναι δραστηριότητες σε επίπεδο προϊόντος. 

 

Δ. Οι δραστηριότης σε επίπεδο πελάτη (customer-level activities) αφορούν 

συγκεκριμένους πελάτες και περιλαμβάνουν δραστηριότητες όπως οι επαφές με 

σκοπό την πώληση, η ταχυδρομική αποστολή καταλόγων και η γενική τεχνική 

υποστήριξη που δε συνδέεται με κάποιο συγκεκριμένο προϊόν. 
12

Οι δραστηριότητες 

σε επίπεδο πελάτη μπορούν να διακριθούν στις δραστηριότητες παραγγελίας πελάτη 

και στις δραστηριότητες που δεν συνδέονται με παραγγελίες. Παραδείγματα 

δραστηριοτήτων παραγγελιών είναι η εισαγωγή, η αποστολή και η χρέωση της 

παραγγελίας. 

 

Ε. Οι δραστηριότητες σε επίπεδο αγοράς είναι αυτές που απαιτούνται για την 

εισαγωγή ή την παραμονή της επιχείρησης σε μια συγκεκριμένη αγορά (π.χ. έρευνα 

και ανάπτυξη, προώθηση και μάρκετινγκ). 

 

 

                                                 
12

 Michael C. O΄Guin, “The Complete guide to Activity-Based Costing”, Englewood Cliffs, 

N.J. : Prentice Hall, 1991, σελ. 44 
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ΣΤ. Οι δραστηριότητες υποστήριξης του οργανισμού στο σύνολο του
13

 

(organization-level activities) εκτελούνται ανεξάρτητα από το ποιοι πελάτες 

εξυπηρετούνται, ποια προϊόντα παράγονται, πόσες παρτίδες υποβάλλονται σε 

επεξεργασία ή πόσες μονάδες παράγονται, Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει 

δραστηριότητες όπως η θέρμανση του εργοστασίου, ο καθαρισμός των γραφείων των 

στελεχών, η αγορά ενός δικτύου υπολογιστών, η διαχείριση των δανείων, η σύνταξη 

ετήσιων εκθέσεων για λογαριασμό των μετόχων κλπ.  

 

 
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

14
  

 
Μια δραστηριότητα είναι πρωτεύουσα (primary activity) όταν έχει ένα 

αποτέλεσμα που ωφελεί απευθείας τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τους πελάτες και 

εκχωρείται απευθείας σε αυτά τα αντικείμενα κόστους. Η παροχή συμβουλευτικών 

υπηρεσιών στους πελάτες είναι παράδειγμα  πρωτεύουσας δραστηριότητας. Ένα άλλο 

παράδειγμα είναι ο σχεδιασμός του συνταξιοδοτικού πλάνου για ένα πελάτη μιας 

εταιρίας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Δευτερεύουσα δραστηριότητα αποτελεί η 

προετοιμασία της πληρωμής του προσωπικού που σχεδίασε το συνταξιοδοτικό πλάνο. 

Οι πρωτεύουσες δραστηριότητες διαφέρουν από οργανισμό σε οργανισμό λόγω των 

διαφορετικών τύπων επιχειρησιακών διαδικασιών, τεχνολογιών, σχεδιασμών και 

άλλων παραγόντων.
15

Πολλοί οργανισμοί ορίζουν τις δραστηριότητες ως 

πρωτεύουσες ή δευτερεύουσες έτσι ώστε να μπορούν να δομούν αναλογίες 

πρωτευουσών / δευτερευουσών. Πολλοί οργανισμοί ξοδεύουν μόνο το 60% του 

κόστους των πόρων σε πρωτεύουσες δραστηριότητες και το υπόλοιπο 40% σε 

δραστηριότητες υποστήριξης. Ο στόχος για τις περισσότερες εταιρίες είναι μια 

αναλογία 80/20. 

Μια δραστηριότητα είναι δευτερεύουσα (secondary activity) όταν έχει 

αποτέλεσμα που ωφελεί άλλες δραστηριότητες ή έχει μόνο ένα γενικό όφελος και 

εκχωρείται στις δραστηριότητες που υποστηρίζει. Για παράδειγμα οι δραστηριότητες 

ανθρωπίνων πόρων δεν ωφελούν άμεσα τα αντικείμενα κόστους αλλά υποστηρίζουν 

άλλες δραστηριότητες στον οργανισμό όπως η συντήρηση αρχείων προσωπικού και η 

πρόσληψη εργατικού δυναμικού. Κάποιες άλλες δευτερεύουσες δραστηριότητες δεν 

υποστηρίζουν άλλες δραστηριότητες και έχουν ένα γενικό όφελος. Παραδείγματα 

αποτελούν οι δημόσιες σχέσεις και οι αγαθοεργίες. Το πρόβλημα που προκύπτει σε 

αυτή την περίπτωση είναι ο χειρισμός τους. Μια λύση είναι η κατανομή σε άλλες 

δραστηριότητες αλλά το αποτέλεσμα θα είναι αυθαίρετο. Μια προτιμώμενη λύση 

είναι η μη εκχώρηση ούτε σε άλλες δραστηριότητες ούτε σε αντικείμενα κόστους.                 

Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι οι δευτερεύουσες δραστηριότητες είναι πιο πιθανό να 

είναι κοινές στους οργανισμούς. Για παράδειγμα, η προετοιμασία των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η διαδικασία νέων προσλήψεων και η πληρωμή 

των προμηθευτών είναι δραστηριότητες που συναντιούνται σε μεγάλη ποικιλία 

επιχειρήσεων.  

 

                                                 
13

 Ray H. Garrison and Eric W. Noreen, “Διοικητική Λογιστική” McGraw-Hill Companies 

Inc, Ελληνική γλώσσα : Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2005, σελ. 324 
14

 Peter B.B. Turney “Common Cents : How to succeed with activity-based costing and 

activity-based management”, The McGraw-Hill Companies Inc, 2005, σελ. 57, 97-98 
15

John A. Miller, “Implementing Activity-Based Management in Daily Operations”, John 

Wiley & Sons Inc, 1996, σελ. 97 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΜΗ-ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 

 

Η κατηγοριοποίηση
16

 των δραστηριοτήτων σε προστιθέμενες και μη είναι σημαντική 

και χρήσιμη διότι επηρεάζει τον τύπο των ενεργειών που απαιτούνται για τη 

βελτίωση της δραστηριότητας. Στη περίπτωση μιας δραστηριότητας προστιθέμενης 

αξίας οι ενέργειες έχουν στόχο την βελτίωση της επίδοσης ενώ στη περίπτωση της 

δραστηριότητας μη προστιθέμενης αξίας ο στόχος είναι η εξάλειψη ή η μείωση της 

δραστηριότητας. 

Οι δραστηριότητες προστιθέμενης αξίας (value-added activities)  αυξάνουν την 

αξία ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας στους πελάτες και περιλαμβάνουν 

χρησιμοποίηση πόρων και συνδεόμενα κόστη τα οποία οι πελάτες είναι πρόθυμοι να 

πληρώσουν. Επίσης οι δραστηριότητες αυτές έχουν το βασικό ρόλο στην παραγωγή 

προϊόντων και υπηρεσιών. Παραδείγματα αποτελούν ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η 

συναρμολόγηση, το βάψιμο και το πακετάρισμα του προϊόντος. 

Οι δραστηριότητες μη-προστιθέμενης αξίας (non value-added activities) είναι 

δραστηριότητες που συνδέονται με την παραγωγή (ή τις υπηρεσίες) και απλά 

προσθέτουν κόστος ή αυξάνουν τον χρόνο που ξοδεύεται σε ένα προϊόν ή υπηρεσία 

χωρίς να αυξάνουν την αγοραία αξία. Παραδείγματα αποτελούν η επισκευή των 

μηχανών, η αποθήκευση των εμπορευμάτων, η μετακίνηση των υλικών, η συντήρηση 

και οι επιθεωρήσεις. Αυτές οι δραστηριότητες δεν πρέπει να θεωρούνται άχρηστες 

ούτε μπορούν να εξαλειφθούν πλήρως, αλλά μπορούν να μειωθούν στο ελάχιστο. 
 
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ

17
  

 
Οι κεντρικές δραστηριότητες (core activities) είναι εκείνες που είναι απαραίτητες 

για να παραχθεί ή να παραδοθεί ένα προϊόν ή μια υπηρεσία στους πελάτες. Ως 

δραστηριότητα συντήρησης (sustaining activity) είναι εκείνη που ωφελεί έναν 

οργανισμό σε κάποιο επίπεδο(π.χ. την επιχείρηση ως σύνολο ή ένα τμήμα της) αλλά 

όχι κάποιο συγκεκριμένο αντικείμενο κόστους. Οι προαιρετικές δραστηριότητες 

(discretionary activities) είναι σημαντικές αλλά όχι απαραίτητες, τουλάχιστον 

βραχυπρόθεσμα. Η παραπάνω διάκριση συχνά διαφωτίζει τη λήψη αποφάσεων. 

 
ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

18
  

 
Μια επαναλαμβανόμενη δραστηριότητα (repetitive activity) είναι αυτό που κάνει 

η επιχείρηση σε συνεχή βάση. Οι επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες έχουν σταθερή 

εισροή, εκροή και διαδικασία, και διοικούνται με ένα σύστημα διοίκησης βάσει 

δραστηριοτήτων. Μια μη επαναλαμβανόμενη δραστηριότητα (non-repetitive 

activity) είναι δραστηριότητα μιας φοράς. Οι μη επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες 

διοικούνται με ένα σύστημα διοίκησης έργου διότι από τη φύση τους είναι έργα που 

εκτελούνται μια φορά. 

 

 

                                                 
16 John A. Miller, “Implementing Activity-Based Management in Daily Operations”, 

John Wiley & Sons Inc, 1996, σελ. 92-93 
17

John A. Miller, “Implementing Activity-Based Management in Daily Operations”, John 

Wiley & Sons Inc, 1996, σελ. 97 
18

 James A. Brimson and John Antos, “Activity-Based Management for Service Industries, 

Government Entities and Nonprofit Organizations” John Wiley & Sons Inc, 1994, σελ. 71 
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1.3.2 Πόρος (resource)
19

 

 

Ο πόρος είναι το οικονομικό στοιχείο που καταναλώνεται από τις δραστηριότητες και 

είναι η πηγή του κόστους. Οι πόροι σε μια βιομηχανία περιλαμβάνουν την άμεση 

εργασία, τα άμεσα υλικά, την υποστήριξη της παραγωγής (όπως οι μισθοί του 

προσωπικού που εργάζεται στον εφοδιασμό), τα έμμεσα κόστη παραγωγής (π.χ. το 

κόστος θέρμανσης του εργοστασίου) και κόστη εκτός παραγωγής (π.χ. διαφήμιση). 

Πόροι που συναντώνται τόσο στον βιομηχανικό όσο και στον τομέα υπηρεσιών είναι 

οι μισθοί των στελεχών και της γραμματειακής υποστήριξης, τα ενοίκια γραφείων και 

το κόστος των πληροφοριακών συστημάτων. 
 

1.3.3 Οδηγός Πόρου (Resource driver)
20

 

 

Είναι εργαλείο μέτρησης που συνδέει τα κόστη με τις αντίστοιχες δραστηριότητες ή 

αντικείμενα κόστους. Οι οδηγοί πόρων μετράνε τη ποσότητα των πόρων που 

καταναλώνονται από μια δραστηριότητα.. Παράδειγμα οδηγού πόρου στη παραγγελία 

μέσω τηλεφώνου: ποσότητα των προμηθειών γραφείου που χρησιμοποιούνται ανά 

τηλεφώνημα ή ο αριθμός των αντικειμένων που πωλούνται ανά τηλεφώνημα. 

 
21

Οι οδηγοί πόρων λαμβάνουν τα κόστη από το γενικό καθολικό και τα εκχωρούν 

στις δραστηριότητες. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε δύο σημαντικούς πόρους που 

συνδέονται με το τμήμα επιθεώρησης: 100.000 ευρώ σε μισθούς και 20.000 ευρώ σε 

προμήθειες. Οι μισθοί εκχωρούνται σε κάθε δραστηριότητα βάσει ενός πραγματικού 

μέτρου ή εκτίμησης της προσπάθειας που αφιερώνεται σε κάθε δραστηριότητα. Αυτή 

η μέτρηση της προσπάθειας είναι ο οδηγός πόρου για τους μισθούς. Για παράδειγμα, 

η προσπάθεια μπορεί να προσδιοριστεί με τη μέτρηση των ανθρώπων που 

εκχωρήθηκαν σε μια δραστηριότητα και με τη μέτρηση ή την εκτίμηση του χρόνου 

που αφιερώνει κάθε άτομο σε αυτή τη δραστηριότητα. Αν 2 από τους 10 ανθρώπους 

στο τμήμα αφιερώνουν το 50% του χρόνου τους στην επιθεώρηση των παραπόνων 

των πελατών, τότε το 10%( 2/10 x 50%) των μισθών εκχωρείται σε αυτή τη 

δραστηριότητα, δηλαδή 10.000 ευρώ (10% x 100.000). 

Αυτές οι μετρήσεις, που συνήθως είναι αξιόπιστες, ανακτούνται από συστήματα 

καταγραφής χρόνου ή από συνεντεύξεις με τους διευθυντές των τμημάτων. Ο οδηγός 

πόρου μπορεί να οριστεί ως κόστος ανά λεπτό για το χρόνο της δραστηριότητας. 

Αυτό το κόστος εξάγεται από τη διαίρεση του κόστους του πόρου με μια εκτίμηση 

της παραγωγικότητας του πόρου. Οι εκτιμήσεις του κόστους ανά λεπτό 

χρησιμοποιούνται στις εξισώσεις χρόνου (time equations). 

Κάποιοι πόροι μπορεί να εκχωρηθούν απευθείας χωρίς τη προσφυγή σε εκτιμήσεις. 

Στη περίπτωση των προμηθειών οι καταγραφές του τμήματος μπορεί να δείξουν ότι 

15.000 ευρώ σε προμήθειες χρησιμοποιήθηκαν στην αρχική επιθεώρηση και 5.000 

ευρώ για την επίλυση των παραπόνων των πελατών. Ο οδηγός πόρου σε αυτή τη  

περίπτωση είναι η άμεση μέτρηση της χρήσης των προμηθειών από τις 

δραστηριότητες. 

                                                 
19

 Peter B.B. Turney “Common Cents : How to succeed with activity-based costing and 

activity-based management”, The McGraw-Hill Companies Inc, 2005,σελ. 94 
20

 George L. Somogyi, John B. Augustin, Jason J. Balogh and Kelly L. Mohritz “The 

Mysteries of Activity Based Costing in Oracle Applications Release 10.7SC” Arthur 

Andersen,1999 
21

 Peter B.B. Turney “Common Cents : How to succeed with activity-based costing and 

activity-based management”, The McGraw-Hill Companies Inc, 2005,σελ. 98,100 
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Το τμήμα κάθε πόρου που εκχωρείται σε μια δραστηριότητα μετατρέπεται σε 

στοιχείο κόστους αυτής της δραστηριότητας. Σε αυτό το παράδειγμα, τα 10.000 ευρώ 

μισθών και τα 5.000 ευρώ προμηθειών αποτελούν στοιχεία κόστους της 

ανταπόκρισης στα παράπονα των πελατών. 

 

Στον πίνακα (1) αναφέρονται παραδείγματα συνηθισμένων οδηγών πόρων:
22

  
 

 

Πίνακας 1 
Πόρος Οδηγός Πόρου 

Μισθοί  Ποσοστό του χρόνου του προσωπικού 

που αφιερώνεται σε μια δραστηριότητα. 

 Οι ώρες που αφιερώνονται σε κάθε 

δραστηριότητα. 

 

Ενοίκια / Κόστος εγκαταστάσεων  Τετραγωνικά μέτρα των 

εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται 

από κάθε δραστηριότητα. 

 Κυβικά μέτρα των εγκαταστάσεων που 

χρησιμοποιούνται από κάθε 

δραστηριότητα. 

Αποσβέσεις εξοπλισμού  Συγκεκριμένη ανάλυση για τη σύνδεση 

της χρήσης εξοπλισμού με κάθε 

δραστηριότητα. 

 Ο χρόνος του μηχανήματος για κάθε 

δραστηριότητα. 

Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 

(Ηλεκτρικό) 

 Οι κιλοβατώρες ανά δραστηριότητα. 

 Τετραγωνικά μέτρα εγκαταστάσεων. 

 

 

 

1.3.4 Επιμερισμός πρώτου σταδίου (First stage allocation)
23

 

 
Ο επιμερισμός πρώτου σταδίου είναι η διαδικασία με την οποία το κόστος των πόρων 

καταλογίζεται στις δραστηριότητες ή στα κέντρα κόστους δραστηριοτήτων μέσω 

ενός οδηγού πόρου. 

Στο σχήμα (2) απεικονίζεται ο τρόπος που καταλογίζεται το κόστος ενός πόρου του 

τμήματος παραλαβής σε δραστηριότητες. Υποθέτουμε ότι ο μοναδικός πόρος του 

τμήματος παραλαβής είναι οι μισθοί οι οποίοι είναι 1 εκ ευρώ. Ο οδηγός πόρου είναι 

το ποσοστό του χρόνου που αφιερώνει το προσωπικό για κάθε δραστηριότητα. 

 

 

 

 

 

                                                 
22

 John A. Miller, “Implementing Activity-Based Management in Daily Operations”, John 

Wiley & Sons Inc, 1996, σελ. 51 
23

 John A. Miller, “Implementing Activity-Based Management in Daily Operations”, John 

Wiley & Sons Inc, 1996, σελ. 52 
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                   Δραστηριότητες 

Σχήμα (2) 
 

 

 

 

 

 

Πόρος    Οδηγός Πόρου 

 

 

 

 

 

 

 

Άρα το κόστος κάθε δραστηριότητας έχει ως εξής: 

 

Παραλαβή Υλικών   100.000 € 

Εκφόρτωση Φορτηγών  200.000 

Μετακίνηση Υλικών   100.000 

Πρόγραμμα Παραλαβής  150.000 

Έλεγχος Παραλαβής   200.000 

Επίλυση Λαθών   250.000 

Σύνολο             1.000.000 € 

 

1.3.5 Δεξαμενή ή κέντρο κόστους δραστηριοτήτων (Activity cost pool or activity 

center)
24

 

 
Μπορεί να υπάρχουν κυριολεκτικά εκατοντάδες δραστηριότητες σε μια βάση 

δεδομένων και για αυτό απαιτείται κάποια μέθοδος οργάνωσης. Η πιο κοινή 

προσέγγιση είναι η ομαδοποίηση των δραστηριοτήτων σε κέντρα κόστους 

δραστηριοτήτων. Ένα κέντρο δραστηριοτήτων συγκεντρώνει τις συνδεόμενες 

δραστηριότητες, όπως αυτές ενός συγκεκριμένου τμήματος. Για παράδειγμα ένα 

κέντρο δραστηριοτήτων τμήματος πίστωσης μιας τηλεφωνικής εταιρίας περιλαμβάνει 

τις δραστηριότητες της παρακολούθησης της πίστωσης και τη συλλογή υπερήμερων 

λογαριασμών. Παρακάτω φαίνονται οι δραστηριότητες ενός κέντρου δραστηριοτήτων 

επιθεώρησης. 

Τμήμα επιθεώρησης 

 

 Επιθεώρηση των εισερχόμενων υλικών. 

 Επιθεώρηση των εισερχόμενων εξαρτημάτων. 

 Επιθεώρηση του πρώτου κομματιού κάθε παρτίδας. 

 Επιθεώρηση των παραπόνων των πελατών. 

 

                                                 
24

 Peter B.B. Turney “Common Cents : How to succeed with activity-based costing and 

activity-based management”, The McGraw-Hill Companies Inc, 2005,σελ. 102,103 

Μισθοί 

τμήματος 

παραλαβής 

Ποσοστό του 

χρόνου 

Παραλαβή 

Υλικών 

Εκφόρτωση 

Φορτηγών 

Πρόγραμμα

Παραλαβής 

Μετακίνηση 

Υλικών 

Επίλυση 

Λαθών 

Έλεγχος 

Παραλαβής 

10% 

20% 

10% 

15% 

20% 

25% 
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Αυτό το κέντρο δραστηριοτήτων περιέχει πληροφορίες για τις δραστηριότητες που 

δεν βρίσκονται σε καμιά συμβατική έκθεση του τμήματος. Αυτές οι πληροφορίες 

περιλαμβάνουν το κόστος κάθε δραστηριότητας, τους πόρους που χρησιμοποιούνται 

από κάθε δραστηριότητα και λειτουργική πληροφόρηση για την επίδοση κάθε 

δραστηριότητας. Μπορεί επίσης να δείχνουν τη ροή της εργασίας από μια 

δραστηριότητα σε μια άλλη. Ο σκοπός του κέντρου δραστηριοτήτων είναι να 

διευκολύνει τη διαχείριση των λειτουργιών ή των διαδικασιών και το επιτυγχάνει με 

τη παροχή σχετικών πληροφοριών για όλες τις δραστηριότητες σε μια συγκεκριμένη 

λειτουργία. Είναι σύνηθες αλλά όχι απαραίτητο να παραλληλίζονται τα κέντρα 

δραστηριοτήτων με το διάγραμμα του οργανισμού.   

 
1.3.6 Μέτρο δραστηριότητας (Activity measure) ή οδηγός κόστους (cost driver)

25
 

 
Το μέτρο δραστηριότητας είναι μια βάση επιμερισμού σε ένα σύστημα κοστολόγησης 

με βάση τις δραστηριότητες. Στην ιδανική περίπτωση είναι μέτρο της ποσότητας 

δραστηριότητας που κατευθύνει το κόστος σε ένα κέντρο κόστους δραστηριοτήτων. 

Για το μέτρο δραστηριότητας χρησιμοποιείται επίσης ο όρος οδηγός κόστους διότι 

πρέπει να «οδηγεί» το κόστος που επιμερίζεται. Όπως ένας οδηγός πόρου καταλογίζει 

τους πόρους στις δραστηριότητες έτσι και ο οδηγός κόστους καταλογίζει το κόστος 

των δραστηριοτήτων στα αντικείμενα κόστους. Στα συστήματα ABC συνήθως 

χρησιμοποιούνται δύο διαφορετικοί τύποι μέτρων δραστηριότητας. Ο αριθμός 

επανάληψης μιας δραστηριότητας (transaction driver) μετράει το πόσες φορές 

λαμβάνει χώρα μια δραστηριότητα π.χ. ο αριθμός των λογαριασμών που 

αποστέλλονται σε πελάτες. Το μέτρο αυτό είναι ικανοποιητικό όταν όλοι οι 

λογαριασμοί χρειάζονται περίπου τον ίδιο χρόνο να ετοιμαστούν. Ο απαιτούμενος 

χρόνος εκτέλεσης μιας δραστηριότητας (duration driver) είναι μέτρο του χρόνου 

που απαιτείται για να εκτελεστεί μια δραστηριότητα, όπως ο χρόνος που αφιερώνεται 

στην κατάρτιση των επιμέρους λογαριασμών. Σε γενικές γραμμές, ο απαιτούμενος 

χρόνος είναι ακριβέστερο μέτρο της κατανάλωσης πόρων από ότι ο αριθμός 

επανάληψης, αλλά χρειάζεται περισσότερο κόπο για να καταγραφεί. Για το λόγο 

αυτό, χρησιμοποιούνται συχνά μέτρα τύπου αριθμού επανάληψης. 

 

1.3.7 Επιχειρησιακή Διαδικασία (Business Process) 

 
26

Η επιχειρησιακή διαδικασία είναι μια σειρά δραστηριοτήτων για την εκτέλεση ενός 

συγκεκριμένου σκοπού. Παράδειγμα διαδικασίας στη παραγγελία μέσω τηλεφώνου: 

εισαγωγή μιας παραγγελίας μέσα στο σύστημα και μεταβίβαση στο προγραμματισμό 

παραγωγής. 
27

Σύμφωνα με έναν άλλον ορισμό, η επιχειρησιακή διαδικασία είναι ένα δίκτυο 

συσχετισμένων και αλληλοεξαρτώμενων δραστηριοτήτων που συνδέονται από τις 

εκροές που ανταλλάσουν. Η εκροή μιας δραστηριότητας αποτελεί εισροή για την 

επόμενη δραστηριότητα μέσα στην επιχειρησιακή διαδικασία. 

                                                 
25

 Ray H. Garrison and Eric W. Noreen, “Διοικητική Λογιστική” McGraw-Hill Companies  

Inc ,Ελληνική γλώσσα : Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2005, σελ. 324-325 
26

 George L. Somogyi, John B. Augustin, Jason J. Balogh and Kelly L. Mohritz “The 

Mysteries of Activity Based Costing in Oracle Applications Release 10.7SC” Arthur 

Andersen,1999 
27

 James A. Brimson and John Antos, “Activity-Based Management for Service Industries, 

Government Entities and Nonprofit Organizations” John Wiley & Sons Inc, 1994, σελ. 63 
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1.3.8 Συντελεστής ενιαίας δραστηριότητας
28

 

 
Ο συντελεστής ενιαίας δραστηριότητας υπολογίζεται από τη διαίρεση του συνολικού 

κόστους κάθε κέντρου κόστους δραστηριοτήτων με τη συνολική ποσότητα του 

οδηγού κόστους και χρησιμοποιείται για τον καταλογισμό του έμμεσου κόστους των 

κέντρων δραστηριοτήτων στα τελικά αντικείμενα κόστους (προϊόντα και πελάτες). 
 
1.3.9 Επιμερισμός δεύτερου σταδίου (Second stage allocation)

29
 

 
Ο επιμερισμός δεύτερου σταδίου είναι η διαδικασία με την οποία χρησιμοποιούνται 

οι οδηγοί κόστους δραστηριοτήτων για τον καταλογισμό του κόστους σε προϊόντα 

και πελάτες, σε ένα σύστημα κοστολόγησης με βάση τις δραστηριότητες. Στο σχήμα 

(3) απεικονίζεται ο τρόπος που καταλογίζεται το κόστος μιας δραστηριότητας του 

τμήματος πωλήσεων στους πελάτες. Η δραστηριότητα του τμήματος πωλήσεων είναι 

οι τηλεφωνικές κλήσεις για πώληση. Ο οδηγός κόστους δραστηριότητας είναι ο 

αριθμός των τηλεφωνικών κλήσεων. Οι πελάτες διακρίνονται σε μεγάλους, μεσαίους 

και μικρούς. Το συνολικό κόστος της δραστηριότητας ανέρχεται σε 250.000€ και ο 

αριθμός των κλήσεων είναι 5.000 από τις οποίες οι 1.000 στους μεγάλους πελάτες, οι 

500 στους μεσαίους και οι 3.500  στους μικρούς. Το κόστος κάθε κλήσης είναι 

250.000/5.000 = 50€. 

 

Σχήμα (3) 
 

                        Αντικείμενα Κόστους 
 

            1.000 

 

 

   Δραστηριότητα          Οδηγός Δραστηριότητας 

 

 

 

 

 

 

      

 
Άρα το κόστος κάθε αντικείμενου κόστους έχει ως εξής: 

 

Μεγάλοι Πελάτες   50.000€ 

Μεσαίοι Πελάτες   25.000    

Μικροί Πελάτες   175.000 

Συνολικό κόστος δραστηριότητας 250.000€ 

                                                 
28

 Ray H. Garrison and Eric W. Noreen, “Διοικητική Λογιστική” McGraw-Hill Companies  

Inc ,Ελληνική γλώσσα : Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2005, σελ. 329 
29

 John A. Miller, “Implementing Activity-Based Management in Daily Operations”, John 

Wiley & Sons Inc, 1996, σελ. 54-56 
 

Πραγματοποίηση 

κλήσεων για 

πώληση 

 

Αριθμός κλήσεων 

 

Μεγάλοι Πελάτες 

 

Μεσαίοι Πελάτες 

 

Μικροί Πελάτες 

500 

3500 
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1.3.10 Αντικείμενο ή φορέας κόστους (cost object)
30 

 
Τα αντικείμενα κόστους αποτελούνται από προϊόντα, υπηρεσίες, πελάτες, έργα, 

συμβόλαια και κανάλια διανομής, και είναι ο λόγος που πραγματοποιούνται οι 

δραστηριότητες. Τα συνολικά κόστη των δραστηριοτήτων κατανέμονται στα 

αντικείμενα κόστους. 

Οι περισσότερες εταιρίες έχουν ιεραρχίες των αντικειμένων κόστους, μια για τα 

προϊόντα και μια για τους πελάτες. Κάθε ιεραρχία αντιπροσωπεύει ευκαιρίες για 

εξέταση της αξίας σε διαφορετικά επίπεδα λεπτομέρειας.  

Ιεραρχία αντικειμένων κόστους για τα προϊόντα : Στο χαμηλότερο επίπεδο 

ιεραρχίας για τα προϊόντα είναι τα εξαρτήματα και τα συστατικά μέρη. Ο 

καταλογισμός του κόστους σε αυτό το επίπεδο λεπτομέρειας αποκαλύπτει 

διαφορετικά μοτίβα κόστους ανάλογα με τον σχεδιασμό και τον όγκο. Η 

κοστολόγηση των εξαρτημάτων παρέχει πληροφόρηση για τη λήψη πολλών 

αποφάσεων όπως το κατά πόσο πρέπει τα εξαρτήματα να κατασκευάζονται 

εσωτερικά ή να παραγγέλνονται από εξωτερικούς προμηθευτές. Το επόμενο επίπεδο 

είναι τα ξεχωριστά προϊόντα που πωλούνται στους πελάτες. 

Ιεραρχία αντικειμένων κόστους για τους πελάτες : Η κοστολόγηση των πελατών 

καθιστά εφικτή την αποτίμηση της κερδοφορίας ξεχωριστών πελατών ή ομάδων 

πελατών και συχνά αποκαλύπτει επίπεδα κερδοφορίας που διαφέρουν σημαντικά από 

πελάτη σε πελάτη, από περιοχή σε περιοχή και από κανάλι διανομής σε κανάλι 

διανομής. Στο χαμηλότερο επίπεδο ιεραρχίας βρίσκονται οι ξεχωριστοί πελάτες, στη 

συνέχεια ακολουθούν τα κανάλια διανομής και τέλος είναι οι αγορές και οι εδαφικές 

επικράτειες. 

 

1.3.11 Εξισώσεις χρόνου (time equations)
31

 

 

Μέχρι πρόσφατα, ήταν δύσκολο να κατασκευαστεί ένα μοντέλο ABC σε πολύπλοκο 

περιβάλλον. Η κατασκευή ενός μοντέλου ABC με πολλά προϊόντα και πολλούς 

διαφορετικούς πελάτες ήταν κοστοβόρο και χρονοβόρο και μπορούσε να είναι έξω 

από τις δυνατότητες των λογισμικών ABC. Αυτό το πρόβλημα μπορεί να λυθεί με την 

χρησιμοποίηση των εξισώσεων χρόνου (time equations). 

Οι εξισώσεις χρόνου συνδυάζουν μετρήσεις χρόνου από ξεχωριστές δραστηριότητες 

για τη δημιουργία ενός απλού οδηγού. Για παράδειγμα, οι δραστηριότητες που 

απαιτούνται από ένα κέντρο διανομής μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τις απαιτήσεις 

των πελατών ή τα χαρακτηριστικά του προϊόντος. Όλα τα προϊόντα θα επιλεχθούν 

από το ράφι, αλλά ορισμένα απαιτούν ειδικό πακετάρισμα εξαιτίας της επικίνδυνης 

φύσης τους και τα μεγάλα προϊόντα θα χρειαστούν ειδικό χειρισμό. H εξίσωση 

χρόνου της δραστηριότητας για ένα προϊόν μπορεί να είναι κάπως έτσι: 

 

Χρόνος συλλογής = 0,5 + 8,5(αν χρειάζεται ειδικό πακετάρισμα λόγω 

επικινδυνότητας) + 10( αν χρειάζεται ειδικός χειρισμός λόγω μεγέθους) 

 

 

 

                                                 
30

 Peter B.B. Turney “Common Cents : How to succeed with activity-based costing and 

activity-based management”, The McGraw-Hill Companies Inc, 2005,σελ. 104-107,117 
31

 Peter B.B. Turney “Common Cents : How to succeed with activity-based costing and 

activity-based management”, The McGraw-Hill Companies Inc, 2005,σελ. 110 



 22 

Αυτή η εξίσωση δείχνει το συνολικό χρόνο που απαιτείται για το συγκεκριμένο 

αντικείμενο κόστους. Αν το προϊόν είναι μεγάλο και επικίνδυνο, θα απαιτήσει 19 

λεπτά. Αυτός ο χρόνος πολλαπλασιάζεται με το κόστος ανά λεπτό του πόρου που 

χρησιμοποιείται για να υπολογιστεί το κόστος δραστηριότητας που θα εκχωρηθεί στο 

προϊόν. 

Η αξία των εξισώσεων χρόνου είναι η ικανότητα τους να εκχωρούν το κόστος των 

δραστηριοτήτων οικονομικά σε πολλαπλά αντικείμενα κόστους. Αυτή η 

συγκεκριμένη εξίσωση απαιτεί μια μόνο μια δραστηριότητα (παροχή προϊόντος) 

παρά τρεις δραστηριότητες (συλλογή, χειρισμός και αποστολή). Ένα άλλο 

πλεονέκτημα είναι ότι οι εξισώσεις χρόνου χρησιμοποιούν δεδομένα που περιέχονται 

στη βάση δεδομένων της επιχείρησης για να κοστολογήσουν εργασίες με 

εκατοντάδες χιλιάδες αντικείμενα κόστους. Οι εξισώσεις χρόνου έχουν 

χρησιμοποιηθεί επιτυχώς στη διανομή, στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και σε 

άλλους οργανισμούς με τεράστια πολυπλοκότητα και ποικιλομορφία. 

 
1.4 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα από τη χρήση της Κοστολόγησης 

βάσει δραστηριοτήτων 

 
Πλεονεκτήματα από την εφαρμογή της ABC

32
  

 

 Παρέχει πιο ακριβή πληροφόρηση για το κόστος του προϊόντος, μειώνοντας 

τους αυθαίρετους επιμερισμούς κόστους, ειδικότερα όταν είναι σημαντικά τα 

γενικά έξοδα που δε συνδέονται με τον όγκο παραγωγής. 

 

 Βελτιώνει τη σχετικότητα και τη ποιότητα των διαθέσιμων πληροφοριών για 

τη λήψη αποφάσεων σχετικά με: 

 

o Ποιες δραστηριότητες και γεγονότα οδηγούν τα κόστη. 

 

o Που πρέπει να επικεντρωθούν οι προσπάθειες για τον έλεγχο του 

κόστους. 

 

 Υποστηρίζει την επικέντρωση στον πελάτη βοηθώντας την επιχείρηση να 

αναγνωρίσει και να μετρήσει δύο τύπους δραστηριοτήτων: εκείνες που 

προσφέρουν αξία στον πελάτη και εκείνες που δεν προσφέρουν. 

 

 Διευκολύνει τη διαδικασία επιμερισμού του έμμεσου κόστους σε 

συγκεκριμένα προϊόντα. 

 

 Επιτρέπει πιο ακριβή αναφορά και ανάλυση των γενικών εξόδων. 

 

 Βοηθάει στον εντοπισμό κόστων και δραστηριοτήτων που μπορούν να 

ελαχιστοποιηθούν ή να εξαλειφθούν. 

 

                                                 
32

 George L. Somogyi, John B. Augustin, Jason J. Balogh and Kelly L. Mohritz “The 

Mysteries of Activity Based Costing in Oracle Applications Release 10.7SC” Arthur 

Andersen,1999 
 



 23 

 Βοηθάει τη διοίκηση να κατανοήσει ποιες δραστηριότητες οδηγούν το 

κόστος. 

 

 Βοηθάει στην αναγνώριση του τρόπου με τον οποίο οι πελάτες επηρεάζουν 

άμεσα τη δομή του κόστους της επιχείρησης και επομένως συνεισφέρει στην 

ανάλυση της κερδοφορίας των πελατών.
33

  

 

 Είναι χρήσιμη στην εκτέλεση ανάλυσης δυναμικότητας. Η ABC μετράει τα 

κόστη των χρησιμοποιούμενων πόρων και τα κόστη των πόρων που 

προμηθεύτηκαν. Η διαφορά τους είναι η πλεονάζουσα δυναμικότητα, η οποία 

θα ήταν λάθος να επιμεριστεί στους πελάτες. 

 

 Αποτίμηση ανταγωνιστικότητας και εντοπισμός ανταγωνιστικών 

πλεονεκτημάτων κόστους.
34

 

 

 Αποτίμηση της οργανωτικής επίδοσης. Αυτό επιτυγχάνεται με την αποτίμηση 

των διαφορών κόστους για τα ίδια αντικείμενα αλλά σε διαφορετικά 

οργανωτικά επίπεδα. 

 

Μειονεκτήματα της Κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων  

 

Τα μειονεκτήματα
35

 που εξάχθηκαν από μια μελέτη βασισμένη στις απαντήσεις 

αρκετών επιχειρήσεων μετά από ένα χρόνο εφαρμογής είναι ο όγκος της εργασίας 

που απαιτείται, οι δυσκολίες στη συλλογή λεπτομερών δεδομένων και η δύσκολη 

διαχείριση κόστους επειδή αρκετές δραστηριότητες αφορούν πολλά τμήματα. 

Επιπρόσθετα, η υλοποίηση είναι πολύ χρονοβόρα και απαιτεί όχι μόνο συλλογή και 

επεξεργασία των δεδομένων αλλά και ερμηνεία των αποτελεσμάτων. 

 
36

Επειδή για πολλούς η ABC είναι ουσιαστικά μια βελτίωση της κοστολόγησης 

πλήρους απορρόφησης, παρουσιάζει τις ίδιες αδυναμίες οι οποίες είναι οι εξής: 
 

Βασίζεται σε υποθετικούς και αυθαίρετους επιμερισμούς κόστους : Η κύρια 

διαφορά ανάμεσα στην παραδοσιακή κοστολόγηση απορρόφησης και στην ABC 

είναι ο αριθμός των βάσεων επιμερισμού, ή των οδηγών κόστους στην ορολογία της 

ABC. Η χρήση της κοστολόγησης απορρόφησης απαιτεί την υποκειμενική επιλογή 

των κριτηρίων απορρόφησης και επιμερισμού, και υποθέσεις για τον όγκο. Η ABC 

δημιουργεί ένα πιο πολύπλοκο σύστημα κοστολόγησης αλλά όχι απαραίτητα ακριβές. 

Όταν ο όγκος παραγωγής αλλάζει, η ABC δεν μπορεί να προβλέψει τα κέρδη και έτσι 

δεν επαρκεί για λήψη αποφάσεων. 

 

                                                 
33

 Carles Griful-Miquela, “Activity-Based Costing Methodology for Third-Party Logistics 

Companies”, IAER, Vol 7, No 1 February 2001, σελ. 136 
34

 Jeffrey Witherite and Il-woon Kim, “Implementing Activity-Based Costing in the Banking 

Industry” Bank Accounting & Finance April-May, 2006 
35

 Carles Griful-Miquela, “Activity-Based Costing Methodology for Third-Party Logistics 

Companies”, IAER, Vol 7, No 1 February 2001, σελ. 136 
36

 Nitza Geri  and Boaz Ronen, “Relevance lost: the rise and fall of activity-based costing” 

Human Systems Management 24 IOS Press, p133–144, 2005, σελ. 135 
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Αγνοεί τους περιορισμούς στη δυναμικότητα των πόρων : Αν μια εταιρία έχει έναν 

εσωτερικό περιορισμό δυναμικότητας π.χ., η ζήτηση για τα προϊόντα της είναι 

μεγαλύτερη από την δυναμικότητα παραγωγής, τότε πρέπει να καθορίσει ένα άριστο 

μίγμα προϊόντων σύμφωνα με τη συνεισφορά ανά μονάδα περιορισμένου πόρου. Τα 

κόστη των διάφορων προϊόντων δεν είναι σχετικά με την απόφαση για το μίγμα 

προϊόντων.  

 

Θεωρεί ότι η σχέση ανάμεσα στις δραστηριότητες και την κατανάλωση πόρων 

είναι γραμμική, απόλυτη και σίγουρη : Αυτό σημαίνει ότι οι επιπρόσθετες 

δραστηριότητες οδηγούν σε επιπλέον κόστη και τα μειωμένα επίπεδα 

δραστηριότητας υποδηλώνουν μειώσεις κόστους. Ωστόσο, στην πραγματικότητα, 

υπάρχουν ασυνέχειες στο κόστος. Για παράδειγμα, αν ένα αεροπλάνο απογειωθεί 

μισοάδειο, ούτε το κόστος ανά επιβάτη υπό συνθήκες πλήρους δυναμικότητας ούτε 

το κόστος ανά επιβάτη υπό συνθήκες πραγματικής δυναμικότητας είναι σχετικό για 

λήψη αποφάσεων. Ας υποθέσουμε ότι κόστος ανά επιβάτη βάσει πλήρους 

δυναμικότητας είναι 300 και υπάρχουν 150 θέσεις στο αεροπλάνο. Το σύνηθες 

εισιτήριο είναι 400€. Αν το αεροπλάνο μειώσει την τιμή στα 299, για τους ταξιδιώτες 

της τελευταίας στιγμής, μπορεί να γεμίσει τις κενές θέσεις. Τα περισσότερα κόστη 

της πτήσης είναι σταθερά, έτσι τα δεδομένα για το κόστος ανά επιβάτη δεν είναι 

σχετικά για λήψη αποφάσεων. Μια κατάσταση κέρδους ή ζημίας βασισμένη σε αυτά 

τα δεδομένα είναι λανθασμένη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ο
 – ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΕΙ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ 

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ 

 
 

2.1 Τα μειονεκτήματα των συστημάτων παραδοσιακής κοστολόγησης 
 

Το κρίσιμο μειονέκτημα των παραδοσιακών μοντέλων κοστολόγησης
37  

 
Τα τελευταία 25 χρόνια οι λογιστές έχουν αναγνωρίσει ένα βασικό πρόβλημα στα 

παραδοσιακά μοντέλα κοστολόγησης. Ενώ αυτά τα μοντέλα μετράνε επαρκώς το 

κόστος άμεσων υλικών και της άμεσης εργασίας, γενικά υπολείπονται σε ακρίβεια 

στον καταλογισμό των γενικών βιομηχανικών εξόδων (Γ.Β.Ε.) που συνδέονται με τη 

παραγωγή συγκεκριμένων προϊόντων και υπηρεσιών. Τα παραδοσιακά μοντέλα 

καταλογίζουν τα Γ.Β.Ε. ανεπαρκώς και κάποιες φορές ακατάλληλα. 

Όπως προτείνεται από τους Cokins, Stratton και Helbling (1993), τα παραδοσιακά 

μοντέλα κοστολόγησης δεν αντικατοπτρίζουν τα πραγματικά οικονομικά της φυσικής 

παραγωγής και της κατανάλωσης πόρων. Αυτό το μειονέκτημα έχει γίνει πιο έντονο 

καθώς τα Γ.Β.Ε. ως σύνολο και ως ποσοστό του συνολικού κόστους έχουν αυξηθεί 

σημαντικά τα τελευταία 20 χρόνια. Όσο τα Γ.Β.Ε. ήταν συγκριτικά μικρά σε σχέση 

με το συνολικό κόστος, οι ανακρίβειες στον καταμερισμό τους δεν ήταν απαραίτητα 

σημαντικό θέμα. Δεδομένου της σημασίας των Γ.Β.Ε. στη τυπική δομή του κόστους 

σήμερα, αυτές οι ανακρίβειες δεν είναι πλέον ανεκτές. Ως ανταπόκριση σε αυτή τη 

συνειδητοποίηση, οι λογιστές έχουν αναπτύξει τη κοστολόγηση βάσει 

δραστηριοτήτων για να διορθώσουν αυτό το πρόβλημα, η οποία δίνει έμφαση στα 

έμμεσα κόστη παραγωγής και στα γενικά και διοικητικά κόστη. 

 

 

Προβλήματα που συνδέονται με τα συστήματα παραδοσιακής κοστολόγησης
38

 

 

Τα μέτρα απόδοσης της παραδοσιακής κοστολόγησης βασίζονται σε 

χρηματοοικονομικά δεδομένα που εξάγονται από το γενικό καθολικό, τους 

προϋπολογισμούς, τις αναφορές αποκλίσεων και τα συστήματα τυπικής 

κοστολόγησης. 

Παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένα προβλήματα που συνδέονται με τα συστήματα 

παραδοσιακής κοστολόγησης: 

 

 Τα παραδοσιακά συστήματα αντικατοπτρίζουν πληροφορίες από το παρελθόν 

και παρουσιάζουν δυσκολίες στη χρησιμοποίηση αυτής της πληροφόρησης 

για τη διαμόρφωση του μέλλοντος. 

 

                                                 
37

 Ross Quarles, Leroy Ashorn and James Bexley, “An Experiment Using ABC-Based Value 

Indexing for Bank Services”,  Journal of Commercial Banking and Finance, Volume 2, 2003 
38

 George L. Somogyi, John B. Augustin, Jason J. Balogh and Kelly L. Mohritz “The 

Mysteries of Activity Based Costing in Oracle Applications Release 10.7SC” Arthur 

Andersen,1999 
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 Οι τεχνικές απεικόνισης του κόστους στην παραδοσιακή κοστολόγηση είναι 

ελαττωματικές. Οι μέθοδοι επιμερισμού δεν αντικατοπτρίζουν το πραγματικό 

κόστος κατά μήκος των λειτουργιών μιας επιχείρησης. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα, η διοίκηση να αγνοεί την πληροφόρηση της κοστολόγησης. 

 

 Τα κόστη δεν απεικονίζουν τη πραγματική ροή των διαδικασιών στην 

επιχείρηση. 

 

 Δεν υπάρχει επικέντρωση στον πελάτη. Δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση 

ανάμεσα στα κόστη δραστηριοτήτων και στην προστιθέμενη αξία στους 

πελάτες. 

 

 Η τυπική κοστολόγηση δεν προτείνει τρόπους βελτίωσης των τρεχόντων 

διαδικασιών. 

 

 Η παραδοσιακή κοστολόγηση επικεντρώνεται στη συλλογή πληροφοριών για 

εξωτερικές εκθέσεις και την ανώτατη διοίκηση. Επομένως, υπάρχει πολύ 

υψηλό επίπεδο συνάθροισης και πολύ λίγη λεπτομέρεια. Αφού οι εκθέσεις 

παράγονται μόνο κάθε μήνα, τρίμηνο ή ακόμα και χρόνο, υπάρχει μικρή 

εστίαση στη χρησιμοποίηση της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για τη 

βελτίωση της επιχείρησης και την αύξηση των κερδών.       

 

 Η παραδοσιακή κοστολόγηση
39

 υπολογίζει το κόστος των προϊόντων/ 

υπηρεσιών υψηλού όγκου υψηλότερα από ότι πραγματικά είναι. Οι 

αποκλίσεις κυμαίνονται από 5 έως 15%. Αντίθετα στα προϊόντα/υπηρεσίες 

χαμηλού όγκου μπορούν να υπάρξουν υπό-κοστολογήσεις έως 50%. Αυτό 

οφείλεται στην ακατάλληλη εκχώρηση κόστους στα αντικείμενα κόστους.  

                                                      

 

2.2 Οι διαφορές ανάμεσα στη παραδοσιακή κοστολόγηση και στη 

Κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων
40

 
 

Παρακάτω περιγράφονται οι διαφορές ανάμεσα στα συστήματα παραδοσιακής 

κοστολόγησης και την κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες.  

 

Στην κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες: 

 

Α. Στα προϊόντα μπορούν να καταλογιστούν στοιχεία κόστους τόσο της 

παραγωγικής δραστηριότητας (Γ.Β.Ε – έμμεσο κόστος παραγωγής) όσο και των 

λοιπών δραστηριοτήτων της επιχείρησης (διοίκησης, πωλήσεων, έρευνας και 

ανάπτυξης).  

Στην παραδοσιακή κοστολόγηση, μόνο το κόστος παραγωγής καταλογίζεται στα 

προϊόντα. Οι δαπάνες πωλήσεων, γενικού χαρακτήρα και διοίκησης αντιμετωπίζονται 

ως δαπάνες περιόδου και δεν καταλογίζονται στα προϊόντα. Ωστόσο, πολλά από αυτά 

                                                 
39

 John A. Miller, “Implementing Activity-Based Management in Daily Operations”, John 

Wiley & Sons Inc, 1996, σελ. 17 
40

 Ray H. Garrison and Eric W. Noreen, “Διοικητική Λογιστική” McGraw-Hill Companies 

Inc, Ελληνική γλώσσα : Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2005, σελ. 316-319 
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τα στοιχεία κόστους αποτελούν και μέρος του κόστους παραγωγής, πώλησης, 

διανομής και εξυπηρέτησης προϊόντων. Για παράδειγμα, οι προμήθειες που 

καταβάλλονται στους πωλητές, το κόστος μεταφοράς και το κόστος επισκευής στο 

πλαίσιο εγγυήσεων, μπορούν εύκολα να καταλογιστούν σε συγκεκριμένα προϊόντα. 

Στην κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες, στα προϊόντα καταλογίζεται όλο το 

έμμεσο κόστος – μη παραγωγικό και παραγωγικό – το οποίο είναι εύκολα 

αναγνωρίσιμο ότι έχει προκληθεί από αυτά. 

 

Β. Ορισμένα στοιχεία κόστους παραγωγής μπορεί να αποκλειστούν από το 

κόστος προϊόντος. 

Στην παραδοσιακή κοστολόγηση όλα τα στοιχεία κόστους παραγωγής 

καταλογίζονται στα προϊόντα, ακόμα και κόστος παραγωγής που δε προκαλείται από 

αυτά. Για παράδειγμα, ένα τμήμα των μισθών των φυλάκων του εργοστασίου 

καταλογίζεται σε κάθε προϊόν έστω και αν οι μισθοί των φυλάκων δεν επηρεάζονται 

καθόλου από τα προϊόντα που θα παραχθούν στη διάρκεια της περιόδου. Στην 

κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες το κόστος καταλογίζεται σε κάποιο προϊόν 

μόνο όταν υπάρχει ουσιαστικός λόγος να πιστεύουμε ότι το κόστος θα επηρεαστεί 

από τις αποφάσεις που αφορούν το προϊόν. 

 

Γ. Χρησιμοποιούνται ορισμένα κέντρα έμμεσου κόστους, καθένα από τα οποία 

επιμερίζεται σε προϊόντα και σε άλλα αντικείμενα κόστους χρησιμοποιώντας το 

δικό του μοναδικό μέτρο δραστηριότητας. 

 

Δ. Οι βάσεις επιμερισμού διαφέρουν συχνά από εκείνες που χρησιμοποιούνται 

στα παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης.  

Η παραδοσιακή κοστολόγηση χρησιμοποιεί ένα ενιαίο προκαθορισμένο συντελεστή 

καταλογισμού έμμεσου κόστους (plantwide overhead rate) για ολόκληρη την 

επιχείρηση έχοντας ως βάσεις επιμερισμού τις άμεσες εργατοώρες ή τις ώρες 

απασχόλησης της μηχανής. Αυτή η απλή προσέγγιση στον καταλογισμό του έμμεσου 

κόστους παραγωγής μπορεί να οδηγήσει σε στρεβλωμένο κόστος μονάδας προϊόντος, 

όταν χρησιμοποιείται για τη λήψη αποφάσεων. Ένας προκαθορισμένος συντελεστής 

βασισμένος στην άμεση εργασία δεν είναι πλέον αποτελεσματικός για δύο λόγους: 

 

1. Το άμεσο κόστος εργασίας ως ποσοστό του συνολικού κόστους μειώνεται ενώ 

το έμμεσο κόστος παραγωγής αυξάνεται. Παλαιότερα, οι παραγωγικές 

διαδικασίες χαρακτηρίζονταν από ένταση εργασίας και το άμεσο κόστος 

αποτελούσε μεγαλύτερη συνιστώσα του κόστους προϊόντος από ότι είναι 

σήμερα. Σήμερα, πολλές εργασίες που εκτελούνταν χειρωνακτικά γίνονται με 

αυτόματα μηχανήματα και επίσης έχει αυξηθεί η πολυμορφία των προϊόντων 

και έτσι απαιτούνται πολλοί περισσότεροι πόροι που δεν έχουν προφανή 

σύνδεση με το άμεσο κόστος εργασίας. 

2. Το άμεσο κόστος εργασίας και το έμμεσο κόστος παραγωγής κινούνται σε 

αντίθετες κατευθύνσεις και δεν υπάρχει πλέον υψηλή θετική συσχέτιση όπως 

παλαιότερα. 

 

Πολλές εταιρίες, αντί να χρησιμοποιούν έναν ενιαίο προκαθορισμένο συντελεστή 

καταλογισμού του έμμεσου κόστους παραγωγής, έχουν σύστημα βάσει του οποίου 

κάθε τμήμα έχει το δικό του προκαθορισμένο συντελεστή έμμεσου κόστους. Η φύση 

της εργασίας που εκτελεί κάθε τμήμα καθορίζει και τη βάση επιμερισμού που θα 

χρησιμοποιηθεί. Για παράδειγμα, το έμμεσο κόστος σε ένα μηχανουργείο μπορεί να 
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επιμερίζεται με βάση τις ώρες λειτουργίας της μηχανής σε αυτό το τμήμα. Αντίθετα, 

το έμμεσο κόστος σε ένα τμήμα συναρμολόγησης μπορεί να επιμερίζεται με βάση τις 

άμεσες εργατοώρες. Η αλήθεια είναι όμως ότι ακόμα και με αυτό τον τρόπο δεν 

καταλογίζεται σωστά το έμμεσο κόστος σε περιπτώσεις όπου μια εταιρία παράγει ένα 

ευρύ φάσμα προϊόντων που διαφέρουν σε όγκο, σε μέγεθος παρτίδας ή σε 

πολυπλοκότητα παραγωγής. Αυτό συμβαίνει επειδή η κατά τμήματα προσέγγιση 

βασίζεται στον όγκο παραγωγής για τον επιμερισμό του έμμεσου κόστους στα 

προϊόντα. Για παράδειγμα, αν το έμμεσο κόστος του μηχανουργείου επιμερίζεται στα 

προϊόντα με βάση τις ώρες απασχόλησης της μηχανής, θεωρούμε δεδομένο ότι το 

έμμεσο κόστος του μηχανουργείου δημιουργείται από τις ώρες μηχανής και βρίσκεται 

σε άμεση σχέση με αυτές. Ωστόσο, το έμμεσο κόστος του τμήματος είναι πιο 

περίπλοκο και δημιουργείται από πολλούς παράγοντες , μεταξύ των οποίων είναι το 

εύρος των προϊόντων τα οποία επεξεργάζεται το τμήμα, ο αριθμός της προετοιμασίας 

των μηχανών που απαιτούνται για τις παρτίδες, η πολυπλοκότητα των προϊόντων κλπ. 

 

Ε. Οι συντελεστές του έμμεσου κόστους παραγωγής ή μέτρα δραστηριότητας 

μπορεί να βασίζονται στη δραστηριότητα σε συνθήκες πλήρους δυναμικότητας 

αντί για το προϋπολογισμένο επίπεδο δυναμικότητας. 

Στην παραδοσιακή λογιστική του κόστους, ο προκαθορισμένος συντελεστής έμμεσου 

κόστους υπολογίζεται διαιρώντας το προϋπολογισθέν έμμεσο κόστος με ένα μέτρο 

της προϋπολογισθείσας δραστηριότητας, όπως είναι οι προϋπολογισμένες άμεσες 

εργατοώρες. Η πρακτική αυτή οδηγεί στο να καταλογίζεται στα προϊόντα το κόστος 

της μη χρησιμοποιούμενης ή αδρανούς δυναμικότητας, κάτι που οδηγεί σε ασταθές 

κόστος μονάδας προϊόντος. Αν η προϋπολογισμένη δραστηριότητα μειώνεται, ο 

προκαθορισμένος συντελεστής έμμεσου κόστους παραγωγής αυξάνεται, επειδή οι 

σταθερές συνιστώσες του έμμεσου κόστους κατανέμονται σε μικρότερη βάση, κάτι 

που με τη σειρά του οδηγεί σε αυξημένο μοναδιαίο κόστος προϊόντος. 

Σε αντίθεση με την παραδοσιακή λογιστική του κόστους, στην κοστολόγηση με βάση 

τις δραστηριότητες τα προϊόντα χρεώνονται με το κόστος της δυναμικότητας που 

χρησιμοποιούν, δηλαδή το κόστος της αδρανούς δυναμικότητας δεν καταλογίζεται 

στα προϊόντα. Αυτό οδηγεί σε πιο σταθερό κόστος μονάδας και είναι συνεπές με το 

στόχο του καταλογισμού στα προϊόντα εκείνων μόνο των στοιχείων κόστους που 

δημιουργούνται πραγματικά εξαιτίας των προϊόντων.  

 

Τα παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης
41

 αναφέρουν πόσα χρήματα ξοδεύτηκαν, 

για ποιο λόγο και από ποιον αλλά αποτυγχάνουν να αναφέρουν το κόστος των 

δραστηριοτήτων και των διαδικασιών. Στον πίνακα (2) φαίνεται η θεώρηση του 

κόστους από τη πλευρά των δραστηριοτήτων και της παραδοσιακής κοστολόγησης. 

Το συνολικό κόστος της επιχείρησης είναι 700.000 € και θεωρείται από την οπτική 

του κόστους ανά τμήμα, του τύπου δαπανών και των διαδικασιών. 
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Πίνακας 2 
Επιχείρηση κατασκευής γλυκών 

Τμήματα Τύποι δαπανών Δραστηριότητες 

Πωλήσεις             € 50.000 Μισθοί           €400.000 Λήψη παραγγελιών     €70.000 

Παραγωγή             350.000 Υλικά              125.000 Κατασκευή γλυκών 

Μεταφορές            100.000 Προμήθειες       25.000 Ανακάτεμα βουτύρου 250.000 

Γενικά και διοικητικά 

έξοδα                     200.000 

Αποσβέσεις       88.000 Ψήσιμο                        150.000 

 Ενοίκιο              62.000 Κατάψυξη γλυκού        90.000 

  Παράδοση γλυκών      140.000 

Σύνολο               € 700.000 Σύνολο          €700.000 Σύνολο                     € 700.000 

 

 
Αφού η κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες

42
 παρέχει ακριβέστερη 

πληροφόρηση από τα συστήματα παραδοσιακής κοστολόγησης, τίθεται το ερώτημα 

γιατί δεν χρησιμοποιείται στη σύνταξη εξωτερικών χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. Οι λόγοι είναι οι εξής: 

 

Α. Οι εξωτερικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι λιγότερο λεπτομερείς από 

ότι οι εσωτερικές εκθέσεις που καταρτίζονται με σκοπό τη λήψη αποφάσεων και δεν 

αναφέρεται το κόστος των επιμέρους προϊόντων. 

 

Β. Είναι πολύ δύσκολο να γίνουν αλλαγές στο λογιστικό σύστημα μιας εταιρίας. 

 

Γ. Ένα σύστημα κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων δεν συμβαδίζει με τις γενικά 

αποδεκτές λογιστικές αρχές. 

 

Δ. Ό έλεγχος  των οικονομικών μιας εταιρίας καθίσταται δύσκολος διότι τα δεδομένα 

είναι υποκειμενικά και μπορούν εύκολα να παραποιηθούν. 

 
Στη συνήθη πρακτική, η κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες χρησιμοποιείται 

ως συμπλήρωμα του συνήθους συστήματος κοστολόγησης της εταιρίας και όχι ως 

υποκατάστατο του. Οι περισσότεροι οργανισμοί που εφαρμόζουν την ABC έχουν το 

επίσημο 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.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ο
 – Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
 
 

Η υλοποίηση ενός συστήματος κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων περιλαμβάνει 

τρία στάδια: 

 Τον σχεδιασμό του συστήματος ABC. 

 Τη συλλογή δεδομένων. 

 Τα βήματα εφαρμογής . 

 

3.1 Σχεδιασμός του συστήματος Κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων 
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Ο σχεδιασμό ενός συστήματος κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων διαφέρει από 

τον έναν οργανισμό στον άλλον διότι οι οργανισμοί διαφέρουν στις ανάγκες τους, στο 

μέγεθος, στη πολυπλοκότητα, στους τύπους δραστηριοτήτων και διαδικασιών, στην 

τεχνολογία, στα πληροφοριακά συστήματα, στα προϊόντα και στους πελάτες. Όλοι 

αυτοί οι παράγοντες απαιτούν προσεκτική μελέτη στην ανάπτυξη ενός πετυχημένου 

σχεδίου ABC. Τα βήματα όμως για τη δημιουργία ενός σχεδίου παραμένουν τα ίδια 

ανεξάρτητα από τους διαφορετικούς παράγοντες και είναι τα εξής επτά: 

 Διατύπωση των στόχων. 

 Περιγραφή της βελτιωμένης πληροφόρησης που θα προκύψει. 

 Καθορισμός του πλαισίου δυνατοτήτων του συστήματος. 

 Δημιουργία της οργανωτικής δομής. 

 Καθορισμός των απαιτήσεων εκπαίδευσης. 

 Ολοκλήρωση ενός προγραμματισμού του σχεδίου. 

 Προϋπολογισμός του κόστους του σχεδίου. 

 

A. Διατύπωση των στόχων : Η ABC μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορους 

σκοπούς. Είναι σημαντικό πρώτα να επιλεχθεί ένας συγκεκριμένος σκοπός και μετά 

να σχεδιαστεί ένα μοντέλο που εξυπηρετεί τον παραπάνω σκοπό. Η επιλογή του 

σκοπού της ABC απαιτεί την αποτίμηση των στρατηγικών αναγκών του οργανισμού. 

Παραδείγματα στρατηγικών αναγκών αποτελούν η μείωση υψηλού κόστους 

παραγωγής, μείωση πολυπλοκότητας των προϊόντων, αύξηση του μεριδίου αγοράς 

κλπ. Υπάρχουν πολλοί στόχοι για τους οποίους ένα σύστημα μπορεί να σχεδιαστεί 

και άρα και πολλά διαφορετικά συστήματα ABC. 

Για παράδειγμα ένα σύστημα ABC με σκοπούς μείωσης κόστους απαιτεί λεπτομερή 

πληροφόρηση για τις δραστηριότητες. Σε αντίθεση, ένα σύστημα που υποστηρίζει 

στρατηγικές αποφάσεις μάρκετινγκ χρειάζεται ακριβή πληροφόρηση για το κόστος 

των προϊόντων και των πελατών. 

 

B. Περιγραφή της βελτιωμένης πληροφόρησης που θα προκύψει : Μετά τον 

προσδιορισμό των στόχων πρέπει να περιγραφεί η βελτιωμένη πληροφόρηση που θα 

ικανοποιεί κάθε στόχο. 
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Γ. Καθορισμός του πλαισίου δυνατοτήτων του συστήματος : Υπάρχουν αρκετές 

επιλογές που αφορούν το πλαίσιο δυνατοτήτων, οι οποίες επηρεάζουν τον χρόνο και 

την προσπάθεια που απαιτείται για την ολοκλήρωση ενός σχεδίου ABC. Κάποιες 

επιλογές συνδέονται με τον βαθμό της αφοσίωσης της διοίκησης στο σχέδιο. Άλλες 

επηρεάζονται από τον σκοπό του σχεδίου. Για παράδειγμα, κάθε σκοπός έχει 

διαφορετικό σύνολο εργασιών. Μια μελέτη ABC που επικεντρώνεται στον πελάτη 

απαιτεί την ανάλυση του κόστους των δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης ενώ μια μελέτη 

για αποφάσεις αγοράς ή κατασκευής απαιτεί την κοστολόγηση των εξαρτημάτων στο 

χαμηλότερο επίπεδο. 

Το πλαίσιο δυνατοτήτων του σχεδίου ποικίλει ανάλογα με τον βαθμό δέσμευσης της 

διοίκησης. Ένα βασικό σχέδιο υλοποίησης είναι κατάλληλο αν η διοίκηση έχει 

πειστεί για την ABC. Εναλλακτικά, αν η υποστήριξη της διοίκησης είναι διστακτική, 

τότε είναι κατάλληλο ένα πιλοτικό σχέδιο. 

Παρακάτω εξετάζονται ορισμένες επιλογές που αφορούν το πλαίσιο δυνατοτήτων: 

 

 Μια ή περισσότερες διαδικασίες : Κάποιοι οργανισμοί ξεκινούν με την 

εφαρμογή της ABC μόνο σε μια διαδικασία. Αυτό είναι κατάλληλο αν αυτή η 

διαδικασία είναι παρόμοια με άλλες στην επιχείρηση. Τα αποτελέσματα αυτής 

της πιλοτικής εφαρμογής χρησιμοποιούνται για την επέκταση ή όχι της ABC 

στην υπόλοιπη εταιρία. 

 

 Όλα τα αντικείμενα κόστους ή ένα υποσύνολο των αντικείμενων κόστους : 

Ο περιορισμός του αριθμού των αντικείμενων κόστους μειώνει τον χρόνο και 

την προσπάθεια. Επίσης επιτρέπει στο πιλοτικό σχέδιο να επικεντρωθεί στα 

προϊόντα, στις υπηρεσίες ή στους πελάτες που θα έχουν τα πιο ενδιαφέροντα 

αποτελέσματα. 

 

 Όλες οι δραστηριότητες ή ένα υποσύνολο δραστηριοτήτων : Ο πιο κοινός 

τρόπος για να περιοριστεί ο αριθμός και το εύρος των δραστηριοτήτων που 

πρέπει να μελετηθούν είναι η επικέντρωση σε μια περιοχή του οργανισμού 

π.χ. μόνο δραστηριότητες εξυπηρέτησης ή μόνο παραγωγικές δραστηριότητες. 

 

 Ολόκληρη ή ένα μέρος της λογιστικής περιόδου : Ένα νέο μοντέλο ABC 

συνήθως καλύπτει την τελευταία λογιστική περίοδο. Οι περισσότεροι 

άνθρωποι θυμούνται τα πεπραγμένα για αυτή την περίοδο και διευκολύνεται η 

άντληση πληροφοριών. Σε κάποιες περιπτώσεις, ωστόσο, είναι καλύτερα να 

περιορίζεται η μελέτη σε μερικούς μήνες. Για παράδειγμα, μπορεί η 

παραγωγική διαδικασία ή το μίγμα προϊόντων να έχει αλλάξει σημαντικά τον 

τελευταίο χρόνο. Σε αυτή την περίπτωση, μόνο οι πιο πρόσφατοι μήνες 

αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες δραστηριότητες. 

 

 Μια περίοδος ή προοπτική κύκλου ζωής : Τα περισσότερα μοντέλα ABC 

επικεντρώνονται σε μια λογιστική περίοδο, αν και οι δραστηριότητες και τα 

αντικείμενα κόστους ίσως να επηρεάζουν αρκετές λογιστικές περιόδους. Η 

επικέντρωση σε μια περίοδο είναι ευκολότερη διότι τα λογιστικά συστήματα 

έχουν δομή μιας περιόδου. 
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 Πιλοτικό ή ένα πλήρες διατηρήσιμο σχέδιο : Ο τύπος της υλοποίησης 

επηρεάζεται από τον βαθμό της αφοσίωσης της διοίκησης στην ABC. Αν η 

διοίκηση ενδιαφέρεται για την ABC αλλά δεν είναι πλήρως πεπεισμένη για 

την αξία της, τότε εφαρμόζεται ένα πιλοτικό σχέδιο το οποίο επιτρέπει την 

αποτίμηση του δυνητικού οφέλους. Αν το πιλοτικό φανερώσει θετική 

απόδοση στην επένδυση, τότε μάλλον και οι πιο σκεπτικιστές θα αποδεχθούν 

την ABC. Από την άλλη, αν η διοίκηση είναι αφοσιωμένη στην ABC, τότε 

πρέπει να υλοποιηθεί ένα πλήρες και διατηρήσιμο σύστημα. 

 

Δ. Δημιουργία της οργανωτικής δομής : Η δόμηση της οργάνωσης του σχεδίου 

είναι κάτι περισσότερο από τον καθορισμό αρμοδιοτήτων και ιεραρχιών. Αποτελεί 

ευκαιρία ενίσχυσης της δέσμευσης στην ABC. Η οργανωτική δομή περιλαμβάνει τρία 

μέρη: την ομάδα σχεδίου, τον διευθυντή σχεδίου και την οργανωτική επιτροπή. Η 

ομάδα σχεδίου πραγματοποιεί ουσιαστικά την υλοποίηση. Τα μέλη της 

απασχολούνται πλήρως ή κατά το ήμισυ του χρόνου τους ανάλογα με τις απαιτήσεις 

του σχεδίου. Ένα μεγάλο σχέδιο απαιτεί πλήρη απασχόληση από ένα ή περισσότερα 

άτομα για μια μεγάλη περίοδο ενώ ένα μικρό σχέδιο μπορεί να χειριστεί σε βάση 

ημιαπασχόλησης.  
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Η ομάδα πρέπει να περιλαμβάνει αντιπρόσωπους από τη παραγωγή, το μάρκετινγκ, 

το σύστημα διαχείρισης πληροφοριών (management information system) και τη 

λογιστική. Όλα τα μέλη της ομάδας θα πρέπει να είναι δεκτικοί στη μάθηση και 

γνώστες των λειτουργιών της επιχείρησης. Η ποιότητα των μελών της ομάδας θα 

φανεί ξεκάθαρα στο αποτέλεσμα. Τα οφέλη της ομάδας περιλαμβάνουν την πιο 

ομαλή υλοποίηση και την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στο σχεδιασμό. Η 

επιλογή μελών από όλο τον οργανισμό οδηγεί σε μεγαλύτερη αποδοχή λόγω 

καλύτερης επικοινωνίας, μεταφοράς της γνώσης και ενημέρωσης για τα οφέλη. Ο 

αντιπρόσωπος της παραγωγής πρέπει να κατανοεί πως σχεδιάζονται τα προϊόντα , 

ποια είναι τα στάδια επεξεργασίας τους και πως λειτουργεί πραγματικά το 

εργοστάσιο. 

Ο αντιπρόσωπος του μάρκετινγκ πρέπει να κατανοεί πως πωλούνται και 

διανέμονται τα προϊόντα, ποιοι είναι οι πελάτες και ποια είναι τα αγοραστικά 

χαρακτηριστικά τους. Το σύστημα ABC έχει τόσο σημαντικές εφαρμογές μάρκετινγκ 

που η ανάμιξη του μάρκετινγκ είναι κρίσιμη για τη μεγιστοποίηση του στρατηγικού 

οφέλους. Η ABC προσδιορίζει ποιοι πελάτες και ποια προϊόντα είναι πραγματικά 

κερδοφόρα. Για να είναι επιτυχημένο ένα σύστημα ABC πρέπει να αντικατοπτρίζει 

τις λειτουργίες του συστήματος MRP, κάτι που συχνά παραβλέπεται. Το MRP από τη 

φύση του αντικατοπτρίζει το πώς λειτουργεί μια επιχείρηση και ταυτοχρόνως 

καταγράφει σχεδόν όλες τις πληροφορίες συναλλαγών που απαιτεί η ABC. Η 

συμπερίληψη ενός αντιπρόσωπου των πληροφοριακών συστημάτων θεωρείται 

επιβεβλημένη. 

Επίσης χρειάζεται η λεπτομερειακή γνώση του κόστους που περιλαμβάνεται σε κάθε 

λογαριασμό του γενικού καθολικού. Τη γνώση αυτή την παρέχει ο λογιστής που 

πρέπει να γνωρίζει ποια κόστη περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς. Τέλος 

χρειάζονται ένας μηχανικός σχεδιασμού και ένας μηχανικός βιομηχανίας. Ο 

μηχανικός σχεδιασμού βοηθάει στον ορισμό των παραμέτρων του κόστους του 

προϊόντος και εξηγεί πως προκύπτουν τα κόστη κατά την ανάπτυξη νέων προϊόντων. 
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Από τον μηχανικό βιομηχανίας ζητείται να αναπτύξει τα μέτρα δραστηριοτήτων 

διαφόρων τμημάτων διεξάγοντας δειγματοληψίες έτσι ώστε να βελτιωθεί η 

κατανόηση των διαδικασιών από την ομάδα. 
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Ο αρχηγός της ομάδας είναι ο διευθυντής σχεδίου. Αυτός είναι υπεύθυνος για την 

επιτυχή ολοκλήρωση του σχεδίου και υποστηρίζει τους συμβούλους και τα άλλα 

μέλη της ομάδας. Ο διευθυντής πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά : ηγετικές και 

επικοινωνιακές ικανότητες, τεχνική κατάρτιση, κατανόηση της ABC και γνώση των 

δραστηριοτήτων, των πελατών και των προϊόντων της επιχείρησης. Η υλοποίηση της 

ABC επωφελείται από την γνώση και την εμπειρία. Οι περισσότεροι οργανισμοί δεν 

έχουν ούτε γνώση ούτε εμπειρία πριν από την εφαρμογή και βασίζονται σε 

εξωτερικούς συμβούλους για καθοδήγηση στην κατασκευή του μοντέλου, στη 

συλλογή των δεδομένων καθώς και στην εκτέλεση άλλων εργασιών. Ο διευθυντής 

σχεδίου αναφέρεται στην οργανωτική επιτροπή η οποία συνήθως αποτελείται από τον 

υποστηρικτή της ABC, τον χρηματοδότη της ABC, τον διευθυντή σχεδίου και ένα ή 

δύο μέλη της συμβουλευτικής ομάδας. Επίσης μπορεί να συμπεριλαμβάνονται 

διευθύνοντες σύμβουλοι ή αντιπρόεδροι. 

 

Ε. Καθορισμός των απαιτήσεων εκπαίδευσης : Η εκπαίδευση είναι κρίσιμη για την 

σωστή υλοποίηση, εκτέλεση, χρήση και αποδοχή ενός συστήματος ABC. Υπάρχουν 

διαφορετικοί τύποι εκπαίδευσης ανάλογα με το ακροατήριο που απευθύνονται: 

 Η διοίκηση πρέπει να διδάσκεται τις έννοιες της ABC διότι ο σκοπός είναι η 

επίτευξη υψηλής αποδοχής. 

 Η ομάδα σχεδίου χρειάζεται ικανότητες που θα διασφαλίσουν έναν επιτυχή 

σχεδιασμό. 

 Οι χρήστες πρέπει να κατανοούν ποια πληροφόρηση είναι διαθέσιμη, ποια θα 

είναι η πρόσβαση στη πληροφόρηση και πως θα χρησιμοποιηθεί στη λήψη 

αποφάσεων. 

 

ΣΤ. Ολοκλήρωση ενός προγραμματισμού του σχεδίου : Στον προγραμματισμό του 

σχεδίου συνοψίζονται οι εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν για την ολοκλήρωση 

του σχεδίου, οι εκτιμώμενοι χρόνοι που απαιτούνται για κάθε εργασία και ο 

συνολικός χρόνος που απαιτείται για το σχέδιο. 

Οι εργασίες και οι χρόνοι που απαιτούνται διαφέρουν από το ένα σχέδιο στο άλλο. 

Στα περισσότερα σχέδια απαιτούνται τρεις με έξι μήνες για τη δημιουργία του 

πρώτου μοντέλου. Η δημιουργία ενός συστήματος ABC έχει τους δικούς της οδηγούς 

κόστους που καθορίζουν την προσπάθεια που απαιτείται για την υλοποίηση του. Για 

παράδειγμα, ο αριθμός των ανθρώπων που συνεντευξιάζονται είναι ένας σημαντικός 

οδηγός κόστους. Ο συνολικός χρόνος που απαιτείται για την υλοποίηση του σχεδίου 

μπορεί να μειωθεί αν οι εργασίες επικαλυφθούν. 
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Ζ. Προϋπολογισμός του κόστους του σχεδίου : Τα εσωτερικά και εξωτερικά κόστη 

πρέπει να έχουν προϋπολογιστεί έτσι ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση του κόστους 

με το αναμενόμενο όφελος. Το κύριο εσωτερικό κόστος είναι το κόστος των 

ανθρώπων που συμμετέχουν στην ομάδα υλοποίησης. Ένα άλλο κόστος είναι ο 

χρόνος του προσωπικού που αφιερώνεται στην  εκπαίδευση και τη συλλογή 

δεδομένων. Τα βασικά εξωτερικά κόστη είναι η εκπαίδευση, οι συμβουλευτικές 

υπηρεσίες και το λογισμικό. Ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης μπορεί να κοστίσει πάνω 

από 20.000€. Τα συμβουλευτικά κόστη εξαρτώνται από το πλαίσιο δυνατοτήτων και 

την πολυπλοκότητα του σχεδίου και κυμαίνονται από 100.000€ για ένα πιλοτικό 

μέχρι μερικά εκατομμύρια ευρώ για ένα πολυετές πλήρες σχέδιο. Το λογισμικό 

κοστίζει από 50.000€ και πάνω διότι σχεδιάζεται αποκλειστικά για τις ανάγκες της 

συγκεκριμένης επιχείρησης. 

 
3.2 Συλλογή δεδομένων 
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Για τη συλλογή των δεδομένων που είναι απαραίτητα για ένα σύστημα 

κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων υπάρχουν τρεις πρωταρχικές πηγές: 

 

1. Το λογιστήριο έχει πληροφορίες για το κόστος των πόρων. Αυτή η 

πληροφόρηση βρίσκεται στους λογαριασμούς του γενικού καθολικού. Τα 

υπόλοιπα των λογαριασμών είναι το σημείο εκκίνησης για την δημιουργία 

των πόρων που χρησιμοποιούνται στην ABC. 

 

2. Η πληροφόρηση για τις δραστηριότητες προέρχεται από ανθρώπους που 

εκτελούν ή είναι γνώστες των εργασιών. 

 

3. Η πληροφόρηση για τα αντικείμενα κόστους, τους οδηγούς δραστηριοτήτων 

και των μέτρων επίδοσης αντλείται από τα πληροφοριακά συστήματα της 

επιχείρησης. 

 

Από την στιγμή που γνωρίζουμε που υπάρχει η πληροφόρηση το επόμενο βήμα είναι 

η συλλογή της. Υπάρχουν πέντε βασικές τεχνικές συλλογής πληροφοριών:  

 

Α. Παρατήρηση 

 

Η παρατήρηση είναι ένας γρήγορος και χαμηλού κόστους τρόπος άντλησης 

πληροφοριών για τις εργασίες, ο οποίος απαιτεί γνώση και εμπειρία για τις εργασίες 

που εκτελούνται. Η επιτυχία της εξαρτάται από την ικανότητα εξαγωγής σωστών και 

σχετικών συμπερασμάτων από αυτά που παρατηρούνται. Η παρατήρηση από μόνη 

της δεν αρκεί αλλά μπορεί να λειτουργήσει ως συμπλήρωμα στην πληροφόρηση από 

άλλες πηγές. 
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Β. Συστήματα χρονομέτρησης 

 

Τα συστήματα χρονομέτρησης παρέχουν καταγραφές για τις εργασίες που 

εκτελούνται και τον χρόνο που αφιερώνεται σε κάθε δραστηριότητα και αντικείμενο 

κόστους. Για παράδειγμα, οι μηχανικοί διατηρούν αρχεία για τις εργασίες τους και 

για τα προϊόντα πάνω στα οποία εργάζονται. Αυτή η πληροφόρηση μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη ενός μοντέλου μηχανικής βασισμένο στις 

δραστηριότητες. Η καλύτερη χρήση της χρονομέτρησης γίνεται στα παραγωγικά 

συστήματα ABC που απαιτούν ενημερωμένη πληροφόρηση για τον χρόνο σε μηνιαία 

βάση. 

 

Γ. Ερωτηματολόγια 

 

Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ερωτηματολόγια για την εξαγωγή πληροφοριών 

για τις εργασίες. Αυτό γίνεται με την αποστολή λιστών με τις κατάλληλες ερωτήσεις 

σε επικεφαλής ξεχωριστών τμημάτων οι οποίοι είναι γνώστες των στοχευόμενων 

περιοχών εργασίας. 

Γενικά τα ερωτηματολόγια μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τρεις τρόπους: 

 

 Ερωτηματολόγια πριν την συνέντευξη : Αυτός ο τύπος ερωτηματολόγιου 

στέλνεται στους επικεφαλής των τμημάτων πριν από μια συνέντευξη και 

εξυπηρετεί ως μια επισκόπηση της συνέντευξης. Έτσι τους δίνεται η 

δυνατότητα να προετοιμαστούν. 

 

 Ερωτηματολόγια ως πρωταρχικό εργαλείο συλλογής δεδομένων : Ένα 

ερωτηματολόγιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί της συνέντευξης ή της 

χρονομέτρησης. Είναι πιο γρήγορο και διακριτικό από μια συνέντευξη και 

συμπληρώνεται από τους μάνατζερ στην άνεση του γραφείου τους. Αν 

υπάρχουν εκατοντάδες μάνατζερ προς συνέντευξη, η συνέντευξη ίσως να 

είναι ο μόνος δυνατός τρόπος. Για να είναι τα ερωτηματολόγια 

αποτελεσματικά, πρέπει να είναι προσεκτικά σχεδιασμένα. 

 

 Ερωτηματολόγια follow-up : Τα ερωτηματολόγια μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν και μετά την συνέντευξη για να επιβεβαιώσουν την 

ακρίβεια των συμπερασμάτων από την συνέντευξη. Επίσης εντοπίζονται 

τυχόν διαφωνίες για τον σχεδιασμό της ABC. Μια άλλη χρήση είναι η 

ενημέρωση του σχεδιασμού της προηγούμενης περιόδου για πιθανές αλλαγές 

που έχουν προκύψει. 

 

Δ. Συνεντεύξεις
47

 

 

Οι συνεντεύξεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατανόηση των λειτουργιών 

της επιχείρησης. Η ομάδα προσδιορίζει το προσωπικό μέσα σε κάθε τμήμα που 

κατέχει τη περισσότερη γνώση. Τυπικά, αυτοί οι άνθρωποι είναι διευθυντές των 

τμημάτων ή επιβλέποντες αλλά επίσης μπορεί να είναι μηχανικοί και επιθεωρητές 

ποιότητας. Η ομάδα αρχίζει τις συνεντεύξεις στα έμμεσα τμήματα και μετά 
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προχωράει στα κέντρα δραστηριοτήτων. Ο στόχος είναι να ανακαλυφθεί τι κάνει 

κάθε τμήμα έτσι ώστε να καθοριστούν οι πιο κατάλληλοι οδηγοί κόστους. Είναι 

σημαντικό για το πρόσωπο που παίρνει συνέντευξη να κάνει τον συνεντευξιαζόμενο 

να κατανοήσει και να νιώσει άνετα με τη μελέτη για την ABC. Επίσης αυτός που 

παίρνει συνέντευξη πρέπει να αποκομίσει μια ισορροπημένη εικόνα για τον 

οργανισμό και να μην επηρεάσει τον συνεντευξιαζόμενο. Οι περισσότεροι 

συνεντευξιαζόμενοι δεν νιώθουν άνετα δίνοντας το ποσοστού του χρόνου που 

ξοδεύουν σε κάθε δραστηριότητα και πιστεύουν ότι πρέπει να δώσουν ακριβή 

απάντηση την οποία δεν είναι ικανοί να δώσουν. 

 

Το πρώτο βήμα είναι ο καθορισμός των βασικών λειτουργιών που εκτελούνται από 

ένα τμήμα. Τυπικά, ο τρόπος που είναι οργανωμένο διαχωρίζει ένα τμήμα σε 

διαφορετικές λειτουργίες. Για παράδειγμα, το τμήμα των υλικών διαχωρίζεται σε 

σχεδιασμό αποθέματος, προγραμματισμό παραγωγής κλπ. Κάθε μια από αυτές τις 

ομάδες αντιπροσωπεύει μια διαφορετική δραστηριότητα. Τα τμήματα είναι 

οργανωμένα γύρω από βασικές λειτουργίες που συνιστούν τις δεξαμενές κόστους. 

Για παράδειγμα, το τμήμα πιστοποίησης ποιότητας είναι οργανωμένο σε μηχανική 

ποιότητας, επιθεώρηση και εργαστήριο δοκιμών. Κάθε μια από αυτές τις ομάδες 

εκτελούν διαφορετικές λειτουργίες και έχουν διαφορετικούς οδηγούς. 

 

Η ομάδα θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τον χρόνο που αφιερώνεται σε κάθε 

δραστηριότητα από τους εργαζόμενους σε ένα τμήμα για να προσδιορίσει την 

αναλογία του συνολικού κόστους του τμήματος που ξοδεύεται από κάθε 

δραστηριότητα. Ωστόσο, αν σημαντικά έξοδα συνδέονται μόνο με μια από τις 

λειτουργίες πρέπει να λογιστούν ξεχωριστά. Για παράδειγμα, ένα τμήμα μηχανικής 

παραγωγής χωρίζεται σε τρεις λειτουργίες: υποστήριξη γραφείου, προγραμματισμό 

υπολογιστών και σχεδιασμό εργαλείων. Ενώ το σύνολο της μισθοδοσίας των 

υπαλλήλων είναι ίσο και για τις τρεις λειτουργίες, 200.000 ευρώ σε λογισμικό, 

αποσβέσεις εξοπλισμού, και συντήρηση υποστηρίζουν τον προγραμματισμό. 

Επομένως, αυτά τα κόστη υπολογιστών μεταχειρίζονται ξεχωριστά από τα υπόλοιπα 

κόστη του τμήματος. 

 

Μόλις ένα τμήμα χωριστεί σε δραστηριότητες, η ομάδα προσδιορίζει πόσοι 

ισοδύναμοι άνθρωποι καταναλώνονται από αυτές τις δραστηριότητες. Η αναλογία 

των εργατών χρησιμοποιείται για τη διαίρεση του κόστους του τμήματος. Αν 4 από 

τους συνολικά 16 εργάτες του τμήματος εργάζονται στον προγραμματισμό 

παραγωγής, ο προγραμματισμός λαμβάνει το 25% του κόστους του τμήματος. Οι 

διευθυντές και οι επιβλέποντες δε συμπεριλαμβάνονται στο προσωπικό κάθε 

τμήματος, εκτός αν έχουν ενεργό ρόλο στην εκτέλεση της εργασίας. Μετά τη 

συνέντευξη των μελών των έμμεσων τμημάτων και τη σκιαγράφηση του κόστους των 

τμημάτων, η ομάδα μαζί με τους συνεντευξιαζόμενους εξετάζουν τις κατανομές του 

κόστους. Με την ανατροφοδότηση των αποτελεσμάτων η ομάδα προσδιορίζει τυχόν 

παρερμηνείες και πιστοποιεί την ακρίβεια των επιλεγμένων μέτρων δραστηριότητας. 

 

Στη συνέχεια, η ομάδα παίρνει συνέντευξη από τους εκπρόσωπους των κέντρων 

δραστηριοτήτων, έτσι ώστε η ομάδα να ερευνήσει ενδελεχώς την κατανάλωση του 

κόστους υποστήριξης από τα κέντρα δραστηριοτήτων και το πώς τα ξεχωριστά μέρη 

πυροδοτούν την απαίτηση για έμμεση υποστήριξη. Αυτός που παίρνει συνέντευξη 

πρέπει να κατανοήσει όλες τις διαδικασίες σε ένα τμήμα και να προσδιορίσει κατά 

πόσο υπάρχει σημαντική ανομοιογενή διαδικασία, διότι σε αυτή τη περίπτωση θα 
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πρέπει να δημιουργηθεί ξεχωριστό κέντρο δραστηριοτήτων για αυτή τη διαδικασία. 

Στη πρώτη μελέτη για την ABC, η ομάδα συνήθως αποφεύγει να αναπτύξει 

καινούργια κέντρα δραστηριοτήτων διότι απαιτείται σημαντική εργασία. 

 

Είναι πολύ σημαντικός ο εντοπισμός κάθε συμπεριφοράς κόστους που ποικίλει ανά 

γραμμή προϊόντος. Τα χαρακτηριστικά που προκαλούν μεγαλύτερη απαίτηση για 

πόρους από τα προϊόντα πρέπει να προσδιορίζονται. Αυτά τα χαρακτηριστικά 

αποτελούν είτε τους οδηγούς κόστους είτε βοηθούν στον εντοπισμό τους. 

 

Ε. Συνεντεύξεις στους μάνατζερ
48

 

 

Η συνέντευξη στους μάνατζερ αποτελεί σημείο κλειδί στην διαδικασία της ABC. 

Στην πραγματικότητα, πολλές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τις συνεντεύξεις ως 

πρωταρχικό ερευνητικό εργαλείο για τον σχεδιασμό του αρχικού μοντέλου ABC. 

Η συνέντευξη δεν είναι μόνο εργαλείο συλλογής δεδομένων αλλά αποτελεί ροή 

πληροφοριών και προς τις δυο πλευρές. Δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να 

συμμετάσχουν στον σχεδιασμό της ABC. Οι χρήστες μαθαίνουν για το σχέδιο της 

ABC και έτσι είναι πιθανότερο να γίνουν υποστηρικτές του. 

Εν συντομία, οι συνεντεύξεις έχουν τρεις σκοπούς: 

 Συλλογή πληροφοριών από αξιόπιστες πηγές. 

 Εκπαίδευση και επιμόρφωση των χρηστών. 

 Κατάκτηση αφοσίωσης στο σχέδιο. 

 

 
 

3.3 Τα βήματα εφαρμογής του συστήματος της Κοστολόγησης βάσει 

δραστηριοτήτων 
 

Τα βήματα για την εφαρμογή της κοστολόγησης με βάση τις δραστηριότητες είναι τα 

εξής: 

1) Προσδιορισμός δραστηριοτήτων.  

2) Ανακατασκευή του γενικού καθολικού. 

3) Δημιουργία κέντρων δραστηριοτήτων. 

4) Άμεση καταχώριση του κόστους στις δραστηριότητες και στα αντικείμενα 

κόστους, όπου αυτό καθίσταται εφικτό. 

5) Προσδιορισμός των οδηγών πόρων και καταλογισμός του κόστους στις 

δραστηριότητες και στα κέντρα κόστους δραστηριοτήτων. 

6) Επιλογή των οδηγών δραστηριοτήτων. 

7) Καταλογισμός του κόστους στα αντικείμενα κόστους χρησιμοποιώντας τους 

οδηγούς δραστηριοτήτων. 
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1) Προσδιορισμός δραστηριοτήτων
49

  

 

Δεν αποτελεί σύνηθες φαινόμενο για έναν οργανισμό να έχει μια ξεκάθαρη λίστα των 

δραστηριοτήτων του πριν από την εφαρμογή ενός συστήματος ABC. Πολλοί 

οργανισμοί μπορεί να έχουν έναν πίνακα ροής διαδικασιών αλλά αυτό είναι κάτι 

διαφορετικό. Για τον προσδιορισμό των δραστηριοτήτων υπάρχουν τέσσερις 

κανόνες: 

 

Α. Η λεπτομέρεια εξαρτάται από τον σκοπό του συστήματος : Ο σκοπός ενός 

συστήματος ABC αποτελεί βασικό παράγοντα στον προσδιορισμό των 

δραστηριοτήτων. Αν ο σκοπός είναι στρατηγικός (π.χ. επιλογή τρόπου εξυπηρέτησης 

συγκεκριμένων αγορών και πελατών), τότε η πρωταρχική εργασία είναι ο ακριβής 

καταλογισμός του κόστους στα αντικείμενα κόστους. Αν ο σκοπός είναι η βελτίωση 

της διαδικασίας, το σύστημα ABC πρέπει να παράγει χρήσιμη πληροφόρηση για τις 

δραστηριότητες όπως για τα αντικείμενα κόστους. Ένα σύστημα ABC με σκοπό 

βελτίωσης διαδικασίας έχει τυπικά περισσότερες δραστηριότητες από ένα αμιγώς 

στρατηγικό σύστημα. 

Η πληροφόρηση που λαμβάνεται για τις δραστηριότητες είναι συνήθως πιο 

λεπτομερής από αυτή που απαιτείται από την ABC. Για παράδειγμα, μια συνέντευξη 

με τον διευθυντή λειτουργιών σε ένα τμήμα μεταφορών μπορεί να αποκαλύψει ότι η 

εργασία περιλαμβάνει την επεξεργασία ρωγμών, το γέμισμα λακκουβών και την 

σφράγιση σπασιμάτων. Το σύστημα ABC, ωστόσο,  μπορεί να προσδιορίσει ως 

μοναδική δραστηριότητα την “επισκευή της επιφάνειας δρόμων” η οποία 

περιλαμβάνει και τους τρεις παραπάνω τύπους εργασίας. 

Ως επιπρόσθετο παράδειγμα παρατίθεται ο πίνακας (3) που αναφέρει δραστηριότητες 

εξυπηρέτησης πελατών. 

 

 Πίνακας 3  

Δραστηριότητα Κόστος σε € Κόστος % 

Λήψη παραγγελιών 21.455 15 

Επεξεργασία παραγγελιών 21.811 16 

Προγραμματισμός αποστολών 31.292 22 

Έκδοση τιμολογίων πελατών 15.409 11 

Διατήρηση φακέλων πελατών 3.144 2 

Διατήρηση φακέλων αποθέματος 4.905 4 

Επεξεργασία επιστροφών 9.744 8 

Προετοιμασία αναφορών 12.825 9 

Διαχείριση 12.825 9 

Αρχειοθέτηση 6.190 4 

Σύνολο 139.600 100 

 

Οι πρώτες τέσσερις δραστηριότητες είναι απλά διαφορετικές διαστάσεις της 

επεξεργασίας των παραγγελιών των πελατών. Αν ο πρωταρχικός σκοπός είναι ο 

προσδιορισμός του κόστους εξυπηρέτησης πελατών, τότε η απλή δραστηριότητα 

“επεξεργασία παραγγελιών των πελατών” είναι επαρκής. Η δραστηριότητα αυτή 

επιτρέπει τον υπολογισμό του κόστους μιας παραγγελίας πελάτη και τον καταλογισμό 
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του στους πελάτες βάσει του αριθμού παραγγελιών ανά πελάτη. Αν όμως, ο 

πρωταρχικός σκοπός της ABC είναι η παροχή πληροφόρησης για βελτίωση επίδοσης, 

τότε οι τέσσερις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στην επεξεργασία 

παραγγελιών καθίστανται σημαντικές. Κάθε δραστηριότητα αντιπροσωπεύει μια 

ξεχωριστή μονάδα εργασίας στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, η οποία έχει τα δικά 

της προβλήματα και ευκαιρίες για βελτίωση. 

 

Β. Χρησιμοποίηση μακρό-δραστηριοτήτων για την εξισορρόπηση αντικρουόμενων 

στόχων : Ένα σύστημα ABC μπορεί να έχει ως στόχους τόσο την βελτίωση της 

διαδικασίας όσο και στρατηγικούς. Η βελτίωση διαδικασίας απαιτεί λεπτομερή 

πληροφόρηση για τις δραστηριότητες η οποία μπορεί να προκαλέσει σύγχυση τους 

χρήστες στρατηγικής. Η λύση είναι η χρήση μακρό-δραστηριοτήτων. Οι μακρό-

δραστηριότητες είναι σύνολα συναφών δραστηριοτήτων που έχουν το δικό τους 

σύνολο κανόνων: βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο, χρησιμοποιούν τον ίδιο οδηγό 

κόστους και έχουν κοινό σκοπό. Στο παράδειγμα του τμήματος εξυπηρέτησης 

πελατών, οι τέσσερις δραστηριότητες που συνδέονται με την διαδικασία της 

παραγγελίας του πελάτη μπορούν να εκχωρηθούν σε μια μακρό-δραστηριότητα διότι 

πληρούνται και οι τρεις παραπάνω κανόνες. Η χρήση μακρό-δραστηριοτήτων 

δημιουργεί δυο επίπεδα δραστηριότητας και κάθε επίπεδο ικανοποιεί διαφορετική 

ανάγκη. Στο χαμηλότερο επίπεδο, η πληροφόρηση για τις τέσσερις δραστηριότητες 

υποστηρίζει την βελτίωση της διαδικασίας. Στο υψηλότερο επίπεδο, οι χρήστες 

στρατηγικής μπορούν να αγνοήσουν την λεπτομέρεια και να επικεντρωθούν στη μια 

μακρό-δραστηριότητα. 

 

Γ. Συνδυασμός ασήμαντων δραστηριοτήτων : Οι δραστηριότητες που είναι πολύ 

μικρές όσον αφορά το κόστος δεν αξίζει να προσδιορίζονται ξεχωριστά και πρέπει να 

συνδυάζονται. Στον πίνακα (3) οι δραστηριότητες “διατήρηση φακέλων πελατών” και 

“διατήρηση φακέλων αποθέματος” μπορούν να συνδυαστούν. Αυτός ο συνδυασμός 

είναι εφικτός επειδή το κόστος αυτών των δραστηριοτήτων είναι ασήμαντο. Το 

κόστος που καταλογίζεται σε κάθε μια είναι 2% και 4%, αντίστοιχα, του συνολικού 

κόστους του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών. Επίσης, το κόστος και των δύο 

δραστηριοτήτων μπορεί να καταλογιστεί στους πελάτες με τον ίδιο οδηγό κόστους 

(αριθμός των πελατών).    

 

Δ. Η περιγραφή των δραστηριοτήτων πρέπει να γίνεται ξεκάθαρα και με συνέπεια : 

Η περιγραφή των δραστηριοτήτων καθορίζει την αποτελεσματικότητα του 

συστήματος ABC και των πληροφοριών που παρέχει. Μια καθαρή περιγραφή των 

δραστηριοτήτων ενισχύει την ικανότητα έκφρασης της εργασίας που αντιπροσωπεύει 

κάθε δραστηριότητα. Ένας συνεπής ορισμός των δραστηριοτήτων καθιστά εύκολη 

την εύρεση δραστηριοτήτων του ίδιου τύπου ή διαδικασίας.  Το κλειδί στη καθαρή 

περιγραφή των δραστηριοτήτων είναι η χρήση σύντομων, κατανοητών και 

περιγραφικών όρων. Αρκετές φορές οι περιγραφές έχουν νόημα μόνο για τους 

ανθρώπους που εργάζονται σε ένα τμήμα κάτι που είναι λάθος. Οι όροι των 

δραστηριοτήτων πρέπει να είναι συνεπής για όλη την επιχείρηση. Οι παρόμοιες 

δραστηριότητες πρέπει να περιγράφονται με παρόμοιο τρόπο ανεξάρτητα από το που 

εκτελούνται διότι σε αντίθετη περίπτωση δημιουργούνται εμπόδια στις προσπάθειες 

βελτίωσης και τον καθορισμό προτεραιοτήτων βελτίωσης. 
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2) Ανακατασκευή του γενικού καθολικού
50

 

 

Μετά τον προσδιορισμό των δραστηριοτήτων, το επόμενο βήμα είναι η εύρεση του 

κόστους τους. Το σημείο εκκίνησης είναι το γενικό καθολικό (general ledger) όπου 

βρίσκεται η χρηματοοικονομική πληροφόρηση για τους πόρους της επιχείρησης. 

Το γενικό καθολικό είναι μια χρήσιμη πηγή δεδομένων για τους σχεδιαστές του 

συστήματος ABC και παρέχει μια περίληψη όλων των σημαντικών οικονομικών 

δεδομένων της επιχείρησης. 

Η εύρεση πληροφοριών για το κόστος δραστηριοτήτων στο γενικό καθολικό 

παρουσιάζει δυσκολίες διότι : 

 

 Τα γενικά καθολικά είναι συνήθως οργανωμένα με βάση τον τύπο της 

δαπάνης παρά με βάση την δραστηριότητα. 

 

 Τα γενικά καθολικά περιέχουν υπερβολική λεπτομέρεια και ο κατάλογος των 

λογαριασμών είναι συνήθως μακροσκελής. Για παράδειγμα, μπορεί να 

υπάρχουν δεκάδες λογαριασμοί για τις παροχές στους εργαζόμενους. 

 

 Ορισμένες φορές τα γενικά καθολικά συναθροίζονται σε πολύ υψηλό 

οργανωτικό επίπεδο. Για παράδειγμα, ορισμένες δαπάνες όπως οι μισθοί ίσως 

να είναι διαθέσιμες μόνο σε επίπεδο τμήματος. 

 

 Τα κόστη συλλέγονται στο γενικό καθολικό για χρονικές περιόδους που ίσως 

να μην είναι συνεπής με τους οικονομικούς κύκλους ζωής. Το γενικό 

καθολικό ακολουθεί τη λογιστική περίοδο και τα σύνολα λογαριασμών 

συσσωρεύονται ανά μήνα, τρίμηνο και έτος. Οι πόροι ωστόσο ίσως να 

ωφελήσουν αρκετά χρόνια ζωής ενός προϊόντος ή μιας διαδικασίας. 

 

 Τα κόστη στο γενικό καθολικό ίσως να συμμορφώνονται με τις γενικά 

αποδεκτές λογιστικές αρχές αλλά έχουν έλλειψη οικονομικής αίσθησης. Για 

παράδειγμα, η απόσβεση συχνά υπολογίζεται χρησιμοποιώντας διάρκειες που 

είναι πιο σύντομες από τις πραγματικές οικονομικές διάρκειες. Ως 

αποτέλεσμα, η απόσβεση αποτυγχάνει να απεικονίσει την πραγματική 

ανάλωση του περιουσιακού στοιχείου. 

 

Το βασικό πρόβλημα είναι ότι τα περισσότερα γενικά καθολικά δεν είναι 

σχεδιασμένα γύρω από τις δραστηριότητες αλλά αντί αυτού έχουν σχεδιαστεί για την 

προετοιμασία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι λογαριασμοί του γενικού 

καθολικού πρέπει να ανακατασκευαστούν για να είναι χρήσιμοι στον προσδιορισμό 

του κόστους των δραστηριοτήτων. Η ανακατασκευή περιλαμβάνει δύο στάδια : 

 

 Συνδυασμός συναφών λογαριασμών : Αποτελεί σύνηθες φαινόμενο η 

ύπαρξη εκατοντάδων λογαριασμών στο γενικό καθολικό ακόμα και για μικρές 

εταιρίες. Αυτό οδηγεί σε επιπρόσθετη εργασία διότι το κόστος κάθε 

λογαριασμού πρέπει να καταλογιστεί στις δραστηριότητες. Η λύση είναι ο 

συνδυασμός των συναφών λογαριασμών που έχουν τον ίδιο σκοπό και 
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καταλογίζονται στις δραστηριότητες με τον ίδιο τρόπο. Για παράδειγμα, οι 

μισθοί, η ασφάλιση υγείας και τα κόστη σύνταξης μπορούν να συνδυαστούν 

σε ένα λογαριασμό “κόστη προσωπικού”. Ο λογαριασμός αυτός είναι 

περιγραφικός των λογαριασμών που περιέχονται και μπορεί να καταλογιστεί 

στις δραστηριότητες με τη χρήση ενός μοναδικού οδηγού πόρου. 

 

 Ανάλυση στο επίπεδο τμήματος : Στη συνέχεια, οι συναφείς λογαριασμοί 

υποδιαιρούνται για να ληφθούν τα κόστη του τμήματος. Για παράδειγμα, αν 

τα κόστη διατηρούνται σε επίπεδο διεύθυνσης, τα κόστη καταλογίζονται 

πρώτα σε επίπεδο εταιρίας και μετά σε επίπεδο τμήματος. Αν το γενικό 

καθολικό διατηρεί δεδομένα κόστους σε επίπεδο τμήματος δεν είναι 

απαραίτητος ο αρχικός καταλογισμός. Το τμήμα είναι ένα βολικό επίπεδο για 

τον καταλογισμό του κόστους στις δραστηριότητες διότι τα περισσότερα 

δεδομένα δραστηριοτήτων λαμβάνονται απευθείας από τα τμήματα. 

 

 
3) Δημιουργία κέντρων δραστηριοτήτων

51
 

 
Τα κέντρα δραστηριοτήτων είναι σύνολα δραστηριοτήτων. Δίνουν δομή στη 

πληροφόρηση δραστηριοτήτων και διευκολύνουν τις αναφορές για συναφείς 

δραστηριότητες. Οι κανόνες για την δημιουργία τους είναι τρεις: 

 

 Προηγείται η τοποθέτηση των δραστηριοτήτων σε τμηματικά κέντρα 

δραστηριοτήτων : Ο απλούστερος τρόπος οργάνωσης των δραστηριοτήτων 

είναι ανά τμήμα. 

 

 Χρήση χαρακτηριστικών για τη δημιουργία κέντρων δραστηριοτήτων 

κατά απαίτηση : Τα κέντρα δραστηριοτήτων μπορούν να σχηματιστούν κατά 

απαίτηση για χρήστες που θέλουν πληροφόρηση για διάφορες ομάδες 

δραστηριοτήτων. Τα χαρακτηριστικά περιγράφουν τον τύπο της 

δραστηριότητας και καθιστούν δυνατή την δημιουργία κέντρων 

δραστηριοτήτων κατά απαίτηση. Η αξία τους έγκειται στο ότι επιτρέπουν τον 

εντοπισμό δραστηριοτήτων με ταυτόσημα χαρακτηριστικά. 

 

 Χρήση ομαδοποιημένων κέντρων δραστηριοτήτων : Τα ομαδοποιημένα 

κέντρα δραστηριοτήτων είναι κέντρα που περιέχονται μέσα σε άλλα κέντρα. 

Η αξία της ομαδοποίησης είναι ότι δημιουργούνται ιεραρχίες της 

πληροφόρησης δραστηριοτήτων. Αυτό επιτρέπει τους χρήστες να 

επικεντρωθούν εύκολα στα διαφορετικά επίπεδα πληροφόρησης. 
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4) Άμεση καταχώριση του κόστους στις δραστηριότητες και στα αντικείμενα 

κόστους, όπου αυτό καθίσταται εφικτό
52

 

 

Τα κόστη πρέπει να καταλογίζονται απευθείας όπου αυτό είναι εφικτό και ο 

επιμερισμός πρέπει να είναι η τελευταία λύση. Ο άμεσος καταλογισμός είναι η 

εκχώρηση του κόστους βάσει συγκεκριμένων δεδομένων. Για παράδειγμα, οι 

προμήθειες που καταναλώνονται από την συντήρηση μηχανής μπορούν να 

καταλογιστούν απευθείας σε αυτή τη δραστηριότητα. Ο επιμερισμός είναι η έμμεση 

εκχώρηση του κόστους και πρέπει να χρησιμοποιείται όταν ο άμεσος καταλογισμός 

δεν είναι εφικτός ή δεν έχει νόημα. Αυτό συμβαίνει στις παρακάτω περιπτώσεις: 

 

 Οι δραστηριότητες μοιράζονται τους πόρους : Ένα κτίριο μπορεί να 

μοιράζεται από πολλές δραστηριότητες αλλά το κόστος επιβαρύνει ολόκληρη 

την εγκατάσταση. Έτσι είναι αδύνατος ο καταλογισμός αυτού του κόστους σε 

μια μονό δραστηριότητα και πρέπει να επιμεριστεί με τη χρήση ενός οδηγού 

πόρου όπως το ποσοστό του χώρου που χρησιμοποιείται. 

 

 Η μέτρηση δεν είναι πρακτική και κοστίζει. Ίσως να είναι εφικτή η 

μέτρηση της χρήσης ενός πόρου απευθείας αλλά τα δεδομένα για τον οδηγό 

να μην είναι διαθέσιμα ή να είναι δαπανηρά. Σε αυτή την περίπτωση ο άμεσος 

καταλογισμός ίσως να μην είναι εφικτός επειδή δεν έχουν διατηρηθεί 

καταγραφές δεδομένων. Τα κόστη των προμηθειών π.χ. δεν μπορούν να 

καταλογιστούν αν δεν έχουν διατηρηθεί δεδομένα χρήσης από τις 

δραστηριότητες. 

 

 Η πληροφόρηση δεν είναι ουσιώδης : Είναι εφικτή η μέτρηση της χρήσης 

ενός πόρου απευθείας αλλά η επιπρόσθετη πληροφόρηση δεν δικαιολογεί το 

επιπλέον κόστος. Σε αυτή την περίπτωση είναι πιο οικονομικός ο επιμερισμός 

από τον απευθείας καταλογισμό. 

 

Ορισμένες φορές, ωστόσο, οι επιμερισμοί μπορούν να μετατραπούν σε 

καταλογισμούς με επιπρόσθετη μέτρηση κόστους. Για παράδειγμα, το ενεργειακό 

κόστος συχνά επιμερίζεται στις μηχανές βάσει των ωρών μηχανής. Αν όμως 

εγκατασταθούν μετρητές στις μηχανές, το κόστος ενέργειας μπορεί να καταλογιστεί 

απευθείας σε κάθε μηχανή. 
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5) Προσδιορισμών των οδηγών πόρων και καταλογισμός του κόστους στις 

δραστηριότητες και στα κέντρα κόστους δραστηριοτήτων
53

 

 
Το πέμπτο βήμα είναι ο προσδιορισμός των οδηγών πόρων, οι οποίοι με τη σειρά 

τους προσδιορίζουν την κατανάλωση πόρων από τις δραστηριότητες. Ο 

καταλογισμός κόστους στις δραστηριότητες συχνά απαιτεί πολλαπλά βήματα, με 

έναν οδηγό πόρου για κάθε βήμα. Οι τρεις κανόνες για τον προσδιορισμό οδηγών 

πόρων είναι οι εξής: 

 

 

Α. Εκχώρηση του κόστους των δραστηριοτήτων υποστήριξης στις πρωταρχικές 

δραστηριότητες : Το κόστος των δραστηριοτήτων υποστήριξης εκχωρείται στις 

πρωταρχικές δραστηριότητες που ωφελούν. Αυτό είναι προτιμότερο από την εύρεση 

ενός οδηγού δραστηριότητας για μια δραστηριότητα που δεν έχει άμεση σύνδεση με 

τα αντικείμενα κόστους. 

 

 

Β. Χρήση της κοινής λογικής για τον καθορισμό του τρόπου καταλογισμού του 

κόστους: Το πρόβλημα με τον επιμερισμό είναι ότι δεν μπορεί να αποδειχθεί ότι η 

μια μέθοδος είναι καλύτερη από τις άλλες και απαιτείται προσοχή κατά την ερμηνεία 

του επιμερισμένου κόστους. Στο παρακάτω παράδειγμα εξετάζονται δυο 

εναλλακτικοί μέθοδοι επιμερισμού. 

 

Κόστος εγκαταστάσεων (π.χ. αποσβέσεις και φόροι) = 100.000€ 

 

Πρώτη μέθοδος επιμερισμού     Δραστηριότητα 1 

        10.000 τ.μ.  67.000€ 

Οδηγός πόρου = % του χώρου που καταλαμβάνεται   

        Δραστηριότητα 2 

        5.000 τ.μ. 33.000€ 

 

Δεύτερη μέθοδος επιμερισμού    Δραστηριότητα 1 

        50%  50.000€ 

Οδηγός πόρου = ίδιος ανά δραστηριότητα 

        Δραστηριότητα 2 

        50%  50.000€ 

 

Ένα κτίριο συνήθως μοιράζεται από πολλές δραστηριότητες αλλά το κόστος 

επιβαρύνει ολόκληρη την εγκατάσταση. Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν ο 

επιμερισμός πρέπει να γίνει με βάση το εμβαδό των εγκαταστάσεων. Αυτή η 

περίπτωση προϋποθέτει ότι κόστος ανά τ.μ. είναι ίδιο, κάτι που είναι λογικό σε 

κάποιες περιπτώσεις ενώ σε άλλες είναι τελείως λανθασμένο. Η λύση είναι η χρήση 

της κοινής λογικής κατά τον επιμερισμό. 
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Γ. Διαχωρισμός του κόστους προσπάθειας και μη-προσπάθειας : Ο καταλογισμός 

του κόστους διαφέρει για κόστη προσπάθειας και μη-προσπάθειας. Τα κόστη 

προσπάθειας είναι αυτά που σχετίζονται με την εργασία των ανθρώπων και είναι 

κυρίως μισθοί και παροχές. Τα κόστη μη-προσπάθειας είναι οι άλλοι πόροι πέρα από 

τους μισθούς και τα συναφή κόστη. 

 

Ο οδηγός πόρου για κόστη προσπάθειας είναι ένα μέτρο της προσπάθειας που 

δαπανάται για κάθε δραστηριότητα. Αυτό το μέτρο εξάγεται από την πληροφόρηση 

που συλλέχθηκε από τις συνεντεύξεις, τις κάρτες χρόνου και τα ερωτηματολόγια. Η 

πληροφόρηση συνοψίζεται σε ένα φύλλο ανάλυσης εργασίας όπως στον πίνακα (4). 

 

 

 

Ο πίνακας (4) δείχνει πως ξοδεύεται ο χρόνος κάθε ατόμου μέσα στο τμήμα. Η Karen 

Lu, για παράδειγμα, αφιερώνει το 90% του χρόνου της στην υλοποίηση αλλαγών 

στην κατάσταση υλικών και το 10% στην δοκιμή προϊόντων. Ο απλούστερος οδηγός 

κόστους για αυτή την προσπάθεια είναι η λήψη του αθροίσματος κάθε 

δραστηριότητας και η διαίρεση του με την συνολική προσπάθεια του τμήματος. Στη 

συνέχεια αυτή η αναλογία πολλαπλασιάζεται με τους συνολικούς μισθούς και 

παροχές. Ο προγραμματισμός αποτελεί π.χ. τα 105/500 του συνολικού κόστους. Η 

βασική προϋπόθεση είναι ότι το κάθε άτομο λαμβάνει τον ίδιο μισθό. 

Τα κόστη μη-προσπάθειας θα πρέπει να καταλογίζονται στις δραστηριότητες όπου 

αυτό είναι εφικτό. Παραδείγματα αποτελούν τα κόστη ταξιδιών, ψυχαγωγίας, 

εκπαίδευσης και κοινής ωφέλειας. 

 

 

 
6) Επιλογή των οδηγών δραστηριοτήτων

54
 

 
Η προσεκτική επιλογή οδηγών δραστηριοτήτων είναι σημαντική για την σωστή 

κοστολόγηση των αντικείμενων κόστους. Οι βασικοί κανόνες για την επιλογή είναι οι 

εξής: 
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Πίνακας 4 
Δραστηριότητα Εγκατάσταση Προγραμματισμός Αλλαγή της 

κατάστασης 

υλικών 

Δοκιμή Χειρισμός 

μηχανής 

Μετακίνηση 

υλικών 

% 

Όνομα        

Henry Carter  30 70    100 

Karen Lu   90 10   100 

Bob Gray 10   5 5 80 100 

Jack Zimmer 25    75  100 

Khalid Khan 10 75 15    100 

Σύνολο 45 105 175 15 80 80 500 

Οδηγοί 

δραστηριοτήτων 

Ώρες 

εγκατάστασης 

Παρτίδες Αριθμός 

αλλαγών 

Δοκιμές Ώρες 

μηχανής 

Μετακινήσεις  
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 Επιλογή οδηγών δραστηριοτήτων που ταιριάζουν με τον τύπο της 

δραστηριότητας : Για παράδειγμα, ο προγραμματισμός παραγωγής μια 

παρτίδας εξαρτημάτων αποτελεί δραστηριότητα παρτίδας και ταιριάζει ένας 

οδηγός δραστηριοτήτων παρτίδας. Η χρησιμοποίηση ενός οδηγού 

δραστηριοτήτων μονάδας όπως οι άμεσες εργατοώρες δεν είναι αποδεκτή. 

 

 Επιλογή οδηγών κόστους που σχετίζονται με την πραγματική 

κατανάλωση της δραστηριότητας : Για παράδειγμα, η δραστηριότητα 

εγκατάσταση (set up) απαιτεί την επιλογή ανάμεσα στον αριθμό των 

εγκαταστάσεων και τον αριθμό ωρών εγκατάστασης. Η σωστή επιλογή 

εξαρτάται από τις περιστάσεις. Η χρήση του αριθμού των εγκαταστάσεων 

είναι επαρκής αν η προσπάθεια ανά εγκατάσταση είναι σταθερή. Σε αντίθετη 

περίπτωση πρέπει να επιλεχθεί ο αριθμός ωρών εγκατάστασης. 

 

 Ελαχιστοποίηση του αριθμού των μεμονωμένων οδηγών : Το κόστος και η 

πολυπλοκότητα συνδέεται απευθείας με τον αριθμό των οδηγών. Οι 

επιπρόσθετοι οδηγοί αυξάνουν το κόστος των μετρήσεων αλλά όχι την αξία 

του συστήματος ABC. Ο αριθμός των οδηγών δραστηριοτήτων ποικίλει από 2 

έως 200 αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις 20-30 οδηγοί επαρκούν. 

 

 Επιλογή οδηγών δραστηριοτήτων που ενθαρρύνουν την βελτίωση της 

επίδοσης : Οι οδηγοί δραστηριοτήτων χρησιμοποιούνται συχνά ως δείκτες 

επίδοσης. Λόγω αυτού, οι σχεδιαστές πρέπει να επιλέξουν οδηγούς 

δραστηριοτήτων που ενθαρρύνουν την βελτίωση της επίδοσης. 

 

 Επιλογή οδηγών δραστηριοτήτων που είναι ήδη διαθέσιμοι ή έχουν μικρό 

κόστος συλλογής : Συχνά υπάρχουν πολλοί χρήσιμοι οδηγοί στα 

πληροφοριακά συστήματα μιας επιχείρησης. Η χρήση αυτών των οδηγών έχει 

ως αποτέλεσμα να αποφεύγονται τα κόστη εκτέλεσης νέων μετρήσεων. 

 

 
7) Καταλογισμός του κόστους στα αντικείμενα κόστους χρησιμοποιώντας τους 

οδηγούς κόστους δραστηριοτήτων
55

 

 
Στο τελευταίο βήμα, οι οδηγοί δραστηριοτήτων χρησιμοποιούνται για τον 

καταλογισμό του κόστους δραστηριοτήτων στα αντικείμενα κόστους. Αρχικά 

εντοπίζονται όλες οι δραστηριότητες που συνδέονται με ένα δεδομένο προϊόν ή μια 

υπηρεσία. Στη συνέχεια, προσδιορίζεται ο συντελεστής ενιαίας δραστηριότητας (βλ. 

σελ.20) για κάθε δραστηριότητα που συνδέεται με το προϊόν ή την υπηρεσία. Μετά, 

πρέπει να προσδιοριστεί ο αριθμός των μονάδων των οδηγών δραστηριοτήτων που 

χρησιμοποιούνται ανά μονάδα προϊόντος. Τέλος, με βάση τους συντελεστές ενιαίας 

δραστηριότητας και τις χρησιμοποιούμενες μονάδες των οδηγών δραστηριοτήτων 

καταλογίζεται το κόστος στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. 
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3.4 Δοκιμή του συστήματος ABC και εκπαίδευση
56

 
 

Πριν τη διάδοση των αποτελεσμάτων του σχεδιασμού της κοστολόγησης βάσει 

δραστηριοτήτων , η ομάδα θα πρέπει να δοκιμάσει το μοντέλο στην πράξη. Αρχικά, 

για τη πιστοποίηση της ακρίβειας της βάσης δεδομένων κόστους, η ομάδα 

συνταιριάζει το άθροισμα όλων εξαρτημάτων που κοστολογήθηκαν με την ABC και 

τα κόστη των πελατών με τη κατάσταση αποτελεσμάτων της εταιρίας. Αυτό το βήμα 

πιστοποιεί ότι όλα τα κόστη έχουν απορροφηθεί. Τα κόστη των διάφορων προϊόντων 

με διαφορετικά χαρακτηριστικά και όγκους παραγωγής υπολογίζονται για να 

διαπιστωθεί αν τα αποτελέσματα βγάζουν νόημα. Αν ναι, το σύστημα μάλλον 

λειτουργεί όπως πρέπει. Αν όχι, είτε η εκχώρηση κόστους είναι λανθασμένη είτε η 

ομάδα έχει ανακαλύψει μια απρόβλεπτη συμπεριφορά κόστους. Αν το πρόβλημα 

είναι το πρώτο, η ομάδα πρέπει να το διορθώσει αμέσως για να διατηρήσει την 

αξιοπιστία του συστήματος. Αν  είναι το δεύτερο, η ομάδα ABC είναι σε καλό δρόμο 

για να καταδείξει τη χρησιμότητα του συστήματος. 

 

Αφού ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός και η δοκιμή της ΑΒC , η ομάδα διαδίδει τη γνώση 

που απέκτησε και αρχίζει να εκπαιδεύει την εταιρία για την ABC. Τα στρατηγικά και 

λειτουργικά οφέλη της ABC θα χαθούν αν δεν συνοδευτούν από ένα αποτελεσματικό 

πρόγραμμα εκπαίδευσης και ούτε οι άνθρωποι θα εμπιστευτούν το σύστημα και τα 

αποτελέσματα του χωρίς εκπαίδευση. Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να κατανοήσουν την 

ABC έτσι ώστε να βοηθήσουν στη σχεδίαση ενός «on line» ολοκληρωμένου 

συστήματος και για να αποφευχθεί λανθασμένη χρήση δεδομένων που μπορεί να 

οδηγήσει σε ανεπαρκείς αποφάσεις.  

 
57

Γίνεται συχνά η υπόθεση ότι το μοντέλο ABC θα αυτοσυντηρείται από τη στιγμή 

που θα εγκατασταθεί. Αυτό συμβαίνει σπάνια, διότι παράλληλα με την αυτόματη 

τροφοδότηση με δεδομένα απαιτείται και χειρονακτική παρέμβαση κατά τους 

πρώτους μήνες. Αυτό πρέπει να γίνεται το συντομότερο δυνατό, διαφορετικά η 

συντήρηση καθίσταται κοπιώδης. Επίσης στις περισσότερες περιπτώσεις το μοντέλο 

πρέπει να λειτουργήσει τουλάχιστον έξι μήνες για να αφομοιώσει την επίπτωση 

εποχικών ή άλλων διακυμάνσεων. Τα αποτελέσματα τείνουν να σταθεροποιούνται 

μέσα σε αυτή τη περίοδο και παρέχουν ακριβή δεδομένα για ανάλυση. Μετά την 

εφαρμογή, πρέπει να συμβαίνουν τακτικά βελτιώσεις και δοκιμές καθώς νέες 

δραστηριότητες εισάγονται ή εξαλείφονται. Το μοντέλο πρέπει συνεχώς να 

αναβαθμίζεται και να έχει συνεχή εισροή δεδομένων. 
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3.5 Προϋποθέσεις για την επιτυχή εφαρμογή της Κοστολόγησης βάσει 

δραστηριοτήτων 
 

Για την επιτυχή εφαρμογή της ABC υπάρχουν επτά σημαντικά σημεία : 

 

1) Πρέπει να υπάρχει πλήρης και συνεχής υποστήριξη από την ηγεσία.
58

 Η ηγεσία 

πρέπει να αναπτύξει μια ισχυρή επιχειρηματική αιτιολόγηση για την εφαρμογή της 

ABC , να θέσει σαφείς και μετρήσιμους στόχους και να τηρεί άμεσες αναφορές για 

τις οποίες είναι υπόλογη.
59

Η εφαρμογή της ABC μπορεί να αλλάξει την αντίληψη 

μιας εταιρίας για τις εργασίες της και οι αλλαγές έχουν συνήθως νικητές και 

χαμένους. Οι χαμένοι είναι πολύ πιθανό να αντιταχθούν στην ABC εκτός αν αυτή 

χαίρει της πλήρους εμπιστοσύνης από την ανώτατη διοίκηση. Σε κάποιες εταιρίες, η 

ανώτατη διοίκηση αναλαμβάνει η ίδια την ενημέρωση καθώς και την εκπαίδευση. 

Επιπλέον, πολλοί άνθρωποι δεν επιθυμούν τις αλλαγές γενικά και η εφαρμογή της 

ABC πρέπει να επιβληθεί από άνωθεν. 

 

2) Το κλειδί για την επιτυχή εφαρμογή της ABC είναι οι εργαζόμενοι της 

επιχείρησης.
60

 Πρώτο ρόλο έχει ο πρωτεργάτης της εφαρμογής της ABC, ο οποίος 

συνήθως είναι ο αρχιλογιστής. Ο ρόλος του είναι να πείσει τη διοίκηση για την 

βιωσιμότητα και την αναγκαιότητα του έργου και να δημιουργήσει ενθουσιασμό που 

θα επεκταθεί στους εργαζόμενους. Για διάφορους λόγους, ο κύριος παράγοντας για 

την επιτυχία της ABC είναι η υποστήριξη και η συνεργασία των εργαζόμενων. 

Πρώτον, όσο περισσότερο οι εργαζόμενοι κατανοούν και υποστηρίζουν την 

πρωτοβουλία του ΑΒC, τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα επιτυχίας. Δεύτερον, οι 

εργαζόμενοι θα πρέπει να συμμετέχουν πλήρως στη διαδικασία ανάπτυξης της ABC 

για να διευκολύνουν την εισαγωγή τους στο νέο σύστημα. Μέσα από τη χρήση της 

συμμετοχικής προσέγγισης, η ανάμιξη των εργαζόμενων έγινε επιτακτική στη 

διαδικασία. Τρίτον, κάθε βασική αλλαγή στην οργανωτική δομή θα προκαλέσει την 

αντίσταση των εργαζόμενων. Για αυτό πρέπει να καταβληθεί σημαντική προσπάθεια 

να εξηγηθεί πλήρως η διαδικασία και τα οφέλη. 

 

3) Όλοι οι δυνητικοί χρήστες του συστήματος ABC πρέπει να έχουν έγκαιρη και 

βολική πρόσβαση στο σύστημα κοστολόγησης.
61

 Τα ολοκληρωμένα συστήματα 

κοστολόγησης πρέπει να είναι προσπελάσιμα από κάθε τερματικό του 

πληροφοριακού συστήματος. Η έλλειψη προσβασιμότητας είναι ένας από τους 

βασικούς λόγους που αποτυγχάνουν συστήματα βάσει υπολογιστών, διότι τα 

συστήματα αυτά δεν έχουν τη δυνατότητα δικτυακής υποστήριξης πολλών χρηστών. 

Η περιορισμένη πρόσβαση δεν συνδράμει στην αποδοχή και στην εξοικείωση αλλά 

αντιθέτως δημιουργεί σκεπτικισμό. 
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4) Επικέντρωση στον πελάτη.
62

 Ο πιο εύκολος και αποτελεσματικός τρόπος για τον 

προσδιορισμό των εκροών είναι η επικέντρωση πρώτα στον πελάτη. Με την 

επικέντρωση στους εξωτερικούς πελάτες που καταναλώνουν τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες, οι εκροές καθίστανται λιγότερο ασαφής. Ένα επιπλέον όφελος είναι ο 

εντοπισμός των προϊόντων και υπηρεσιών που δεν βρίσκονται σε ζήτηση από τον 

πελάτη. 

 

5) Η αξία που προκύπτει πρέπει να υπερβαίνει το κόστος εφαρμογής και 

διατήρησης του συστήματος ABC.
63

 Τυπικά, η ABC αποτυγχάνει εξαιτίας του 

αρχικού μεγέθους. Τα περισσότερα συστήματα ABC κατασκευάζονται πολύ μεγάλα 

και με μεγάλη λεπτομέρεια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μεγάλη προσπάθεια για 

συλλογή δεδομένων και η διατήρηση του συστήματος γίνεται ασύμφορη. Ένα από τα 

προβλήματα της ABC είναι το πόσες δραστηριότητες και πόσοι οδηγοί 

δραστηριοτήτων θα οριστούν. Οι σχεδιαστές της ABC έχουν μικρή αντίληψη για να 

κρίνουν αν επεκτείνονται πολύ ή όχι. Συνήθως όμως επεκτείνονται πολύ ως προς το 

μέγεθος λόγω της άποψης ότι τα ακριβή νούμερα είναι καλύτερα από εκτιμήσεις. 

Επειδή η ακρίβεια του κόστους πελατών και υπηρεσιών είναι πολύ πιο ευαίσθητη στη 

σχέση ανάμεσα στα αντικείμενα κόστους και στις δραστηριότητες και λιγότερο 

ευαίσθητη σε κάθε λάθος ανάμεσα στους πόρους και στις δραστηριότητες η εργασία 

που χρειάζεται για τον υπολογισμό της ABC μπορεί να μειωθεί δραματικά. Οι 

οργανισμοί που καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια για σχολαστική συλλογή 

δεδομένων ίσως να μην κερδίζουν μεγαλύτερη ακρίβεια από ότι αν απλά στηρίζονταν 

σε εκτιμήσεις λίγων εργαζομένων γνώσης. Επομένως, ίσως θα ήταν συνετό να 

εξαλειφθούν τα ημερήσια ή εβδομαδιαία φύλλα εργασίας και οι εργαζόμενοι γνώσης 

να εκτιμούν τα δεδομένα εκ μέρους όλων. Αν ένα τμήμα του χρόνου που 

εξοικονομείται χρησιμοποιηθεί στον καλύτερο εντοπισμό των δραστηριοτήτων στις 

υπηρεσίες και στους πελάτες, ολόκληρο το σύστημα ABC γίνεται πιο ακριβές με 

λιγότερη προσπάθεια.  

 

6) Αυτό-βελτίωση για την επιχείρηση.
64

 Η ABC βοηθάει τον χρήστη να αναζητήσει 

και να μελετήσει τις καλύτερες εσωτερικές διαδικασίες μέσα στην επιχείρηση. Με 

τον προσδιορισμό των επιχειρησιακών διαδικασιών και δραστηριοτήτων και τον 

εντοπισμό του κόστους τους, η ABC μπορεί να εντοπίσει τις πιο κοστοβόρες 

πρακτικές μέσα σε ολόκληρη την επιχείρηση. Ωστόσο, πρέπει να είναι εφικτή η 

συγκρισιμότητα των δραστηριοτήτων. 

 

7) Κατασκευή μιας βάσης γνώσεων. Δεν πρέπει να υποτεθεί ότι το υπάρχων 

λογιστικό προσωπικό θα κατανοήσει και θα ασπαστεί την ABC.Για αυτό πρέπει να 

αναπτυχθεί τεχνική εξειδίκευση και να δημιουργηθεί ένας πυρήνας συμβούλων που 

θέσουν τη βάση για την εφαρμογή της ABC.Πρέπει να τονιστεί ότι απαιτείται και η 

συνδρομή του εσωτερικού προσωπικού διότι έχουν καλή γνώση των επιχειρησιακών 

διαδικασιών και δραστηριοτήτων. 

                                                 
62 Ken Whittaker, “Five Keys to Deploying Activity-Based Costing” Armed Forces 

Comptroller, Winter 2005, σελ. 7 
63 Gary Cokins, “Overcoming the Obstacles to Implementing Activity-Based Costing” 
Bank Accounting & Finance (Euromoney Publications PLC), Vol. 14, Issue 1, Fall 2000 
64

 Ken Whittaker, “Five Keys to Deploying Activity-Based Costing” Armed Forces 

Comptroller, Winter 2005, σελ. 8 
 



 49 

3.6 Δυσκολίες κατά την εφαρμογή της Κοστολόγησης βάσει 

δραστηριοτήτων 

 
Οι δυσκολίες κατά την εφαρμογή της κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων είναι οι 

εξής:
65

 

 
 Α) Πολλά στελέχη θεωρούν την ABC ως μέρος μιας μακράς σειράς 

πρωτοβουλιών για εξοικονόμηση κόστους και θεωρούν ότι τα αναμενόμενα 

οφέλη δεν δικαιολογούν το χρόνο και τους πόρους που πρέπει να αναλωθούν 

για την εφαρμογή του. 

 

 Β) Θεωρείται ότι γίνεται περιττή επανάληψη των προσπαθειών συλλογής 

πληροφοριών κατά τη διαδικασία συνεντεύξεων στα κέντρα κόστους. 

 

 Γ) Η έλλειψη δημιουργικότητας εκ μέρους των μάνατζερ κέντρων κόστους, οι 

οποίοι τείνουν σε εκτιμήσεις αντί να αφιερώσουν χρόνο στον καθορισμό ενός 

κατάλληλου οδηγού κόστους βάσει πραγματικής χρήσης. Ακόμη και όταν 

οριστεί ένας κατάλληλος οδηγός κόστους, είναι συχνά δύσκολο να συλλεχθεί 

η απαραίτητη πληροφόρηση που υποστηρίζει τον οδηγό κόστους. 
 

 Δ) Από τη στιγμή που έχουν γίνει οι κατανομές σε κέντρα κόστους, το πιο 

δύσκολο είναι οι έγκριση των καινούργιων κατανομών από τους διευθυντές 

και πολλοί από αυτούς ζητάνε την επανάληψη της διαδικασίας συνεντεύξεων 

για το κέντρο κόστους που τους αφορά. 

 

 Ε)
66

 Η μεγαλύτερη πρόκληση για την υλοποίηση της ABC είναι η εύρεση 

ακριβών δεδομένων. Προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί να βοηθήσει η χρήση 

συστημάτων M.R.P. και E.R.P., αλλά η ακρίβεια τους είναι συνήθως 

περιορισμένη. 

 

 ΣΤ) Ένα σύνηθες πρόβλημα αποτελεί η εκχώρηση του κόστους των άχρηστων 

τεμαχίων που προκύπτουν κατά τη παραγωγική διαδικασία καθώς και του 

κόστους επανάληψης εργασίας. Η εκχώρηση σε κέντρα κόστους 

δραστηριοτήτων είναι δύσκολη και καλύτερα να γίνεται απευθείας στα 

διάφορα προϊόντα και εξαρτήματα και η χρήση εκθέσεων από το σύστημα 

ποιότητας συνεισφέρει προς αυτή την κατεύθυνση. Σε πολλές βιομηχανίες 

αυτά τα κόστη είναι σημαντικά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ο
 – Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΑΣΕΙ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 
4.1 Ορισμός Διοίκησης βάσει δραστηριοτήτων (ΑΒΜ) 
 

Η διοίκηση βάσει δραστηριοτήτων (ΑΒΜ)
67

 ορίζεται ως ένας τομέας που 

επικεντρώνεται στη διοίκηση των δραστηριοτήτων ως τον τρόπο για τη βελτίωση της 

αξίας που λαμβάνεται από τον πελάτη και του κέρδους που λαμβάνεται για την 

παροχή αξίας. Αυτός ο τομέας περιλαμβάνει ανάλυση οδηγών κόστους, ανάλυση 

δραστηριοτήτων, μέτρηση της επίδοσης και έχει ως κύρια πηγή πληροφόρησης την 

ABC. Ουσιαστικά, η ABC εκτελεί τους αριθμητικούς υπολογισμούς και παρέχει 

σωστή πληροφόρηση κόστους. Η διοίκηση βάσει δραστηριοτήτων επικεντρώνεται 

στη χρησιμοποίηση αυτής της πληροφόρησης για να διαχειριστεί τις δραστηριότητες. 

Για αρκετό καιρό, η ΑΒΜ θεωρούταν ότι αφορά μόνο βιομηχανικές εταιρίες διότι 

αρχικά εφαρμόστηκε από τα μέλη του CAM-I. Σήμερα η χρήση της έχει εξαπλωθεί 

σε όλους τους οργανισμούς ανεξάρτητα από το αντικείμενο εργασιών. 

 

Η διοίκηση βάσει δραστηριοτήτων
68

 και η κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων είναι 

έννοιες αλληλένδετες. Η ABM αποτελείται από αρκετά εργαλεία ανάλυσης που 

χρησιμοποιούν την πληροφόρηση της ABC. Στο σχήμα (4) απεικονίζεται η συσχέτιση 

ABM και ABC. Η ABC είναι στο κέντρο της διοίκησης βάσει δραστηριοτήτων. 

Σχήμα (4) 

 
 

        Διοίκηση βάσει δραστηριοτήτων 
 

 

 

          Άποψη Καταλογισμού Κόστους 

 

 

Άποψη Διαδικασίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Διοίκηση βάσει δραστηριοτήτων 
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Οι δύο βασικοί κανόνες
69

 της διοίκησης βάσει δραστηριοτήτων είναι : 1) Η 

αναδιάταξη των πόρων στις δραστηριότητες που αποδίδουν το μέγιστο στρατηγικό 

όφελος και 2) Η βελτίωση αυτού που έχει σημασία για τον πελάτη. 

Οι δραστηριότητες προσδιορίζονται από στρατηγικές επιλογές. Μια επιτυχημένη 

επιχείρηση αναδιατάσσει τους πόρους της στις δραστηριότητες που αποδίδουν το 

μέγιστο στρατηγικό όφελος. Για παράδειγμα ένα νοσοκομείο λαμβάνει τη στρατηγική 

απόφαση να είναι πιστοποιημένο κέντρο τραυμάτων. Αυτή η συνειδητή απόφαση 

προσδιορίζει τις δραστηριότητες και τους πόρους που απαιτούνται. Ένα κέντρο 

τραυμάτων απαιτεί ένα διαφορετικό σύνολο ιατρικών δραστηριοτήτων και πόρων 

από ότι ένα π.χ. κέντρο θεραπείας καρκίνου. Σε αυτή τη περίπτωση το νοσοκομείο 

πρέπει να αναλύσει την πληροφόρηση της ABC για την σύνδεση στη στρατηγική και 

στις δραστηριότητες και τους πόρους που χρειάζονται για να εφαρμοστεί η 

στρατηγική. Αυτές οι αναλύσεις μπορούν να κατευθύνουν τις στρατηγικές αποφάσεις 

πριν την εφαρμογή και να βοηθήσουν στην αποτίμηση της αποτελεσματικότητας 

αυτών των αποφάσεων. 

Το κλειδί για την επιτυχημένη υλοποίηση οποιασδήποτε στρατηγικής είναι η 

βελτίωση αυτού που έχει σημασία για τον πελάτη, το οποίο ποικίλει από επιχείρηση 

σε επιχείρηση και από δραστηριότητα σε δραστηριότητα μέσα στην επιχείρηση. Για 

παράδειγμα, οι πελάτες της αυτοκινητοβιομηχανίας Ford θεωρούν την καλή ποιότητα 

ως το πιο βασικό. Άρα η Ford πρέπει να αναλύσει τη πληροφόρηση για την ποιότητα 

και να απαντήσει σε ερωτήσεις του τύπου τι σημαίνει ποιότητα για τους πελάτες, 

ποιος είναι ο αριθμός των λαθών στις παραδόσεις, ποιες δραστηριότητες είναι 

υπεύθυνες για τα ελαττώματα και πόσο κόστος συνδέεται με την χαμηλή ποιότητα. Η 

ABC μπορεί να παράσχει την παραπάνω πληροφόρηση. 

 

4.2 Βελτίωση Επίδοσης 

 

Η διοίκηση βάσει δραστηριοτήτων,
70

 στα πλαίσια της βελτίωσης της επιχείρησης, 

χρησιμοποιείται στη βελτίωση της επίδοσης των δραστηριοτήτων. Υπάρχουν τρία 

βήματα για την βελτίωση της επίδοσης των δραστηριοτήτων. Πρώτον, ανάλυση των 

δραστηριοτήτων για τον προσδιορισμό ευκαιριών βελτίωσης. Δεύτερον, ανάλυση των 

οδηγών κόστους. Τρίτον, μέτρηση των παραγόντων στα οποία η δραστηριότητα θα 

πρέπει να αποδίδει καλά όπως ποιότητα, χρόνος κλπ. 

 

4.2.1 Ανάλυση δραστηριοτήτων 

 

Η κατανόηση του λόγου που εκτελείται μια δραστηριότητα καθώς και το πόσο καλά 

εκτελείται αποτελεί το κλειδί για την εξάλειψη της σπατάλης και την ενδυνάμωση της 

στρατηγικής θέσης. Η ανάλυση δραστηριοτήτων διακρίνεται στα εξής τέσσερα 

στάδια τα οποία εξετάζονται παρακάτω: 

 Προσδιορισμός μη βασικών δραστηριοτήτων. 

 Ανάλυση σημαντικών δραστηριοτήτων. 

 Σύγκριση δραστηριοτήτων με τις βέλτιστες πρακτικές. 

 Εξέταση της σύνδεσης μεταξύ των δραστηριοτήτων. 
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Προσδιορισμός μη βασικών δραστηριοτήτων : Οι δραστηριότητες με αξία 

εμπίπτουν σε δύο κατηγορίες. Στη πρώτη κατηγορία, μια δραστηριότητα έχει αξία 

όταν είναι βασική για τον πελάτη. Στη δεύτερη κατηγορία, μια δραστηριότητα έχει 

αξία όταν είναι βασική για την λειτουργία της επιχείρησης. Η κατάρτιση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, για παράδειγμα, δεν ενδιαφέρει άμεσα τους 

πελάτες αλλά αποτελεί απαραίτητη δραστηριότητα για την επιχείρηση. Όλες οι άλλες 

δραστηριότητες δεν προσθέτουν αξία, κρίνονται μη βασικές και είναι υποψήφιες για 

εξάλειψη. 

 

Ανάλυση σημαντικών δραστηριοτήτων
71

 : Μια τυπική επιχείρηση μπορεί να έχει 

διακόσιες με τριακόσιες δραστηριότητες και δεν μπορούν να αναλυθούν όλες 

ξεχωριστά. Ως γενικός κανόνας, τα κριτήρια για την επιλογή των δραστηριοτήτων 

είναι το κατά πόσο είναι σημαντικές για τους πελάτες, για τη λήψη αποφάσεων και 

για τη λειτουργία της επιχείρησης. Οι σημαντικές δραστηριότητες αποτελούν το 20% 

των συνολικών δραστηριοτήτων και αντιπροσωπεύουν το 80% του συνολικού 

κόστους. Υπάρχει ένας αριθμός συγκεκριμένων κριτηρίων για να χαρακτηριστεί μια 

δραστηριότητα σημαντική: 

 

 Όταν η εταιρία αλληλεπιδρά με πελάτες, σημαντικές είναι οι δραστηριότητες 

που αντιλαμβάνονται οι πελάτες και από αυτές κρίνουν ολόκληρο τον 

οργανισμό. Για παράδειγμα, οι πελάτες των αεροπορικών εταιριών έρχονται 

σε επαφή με δραστηριότητες όπως τον έλεγχο των αποσκευών, την κράτηση 

θέσεων κλπ. 

 

 Δραστηριότητες που είναι κοστοβόρες. Οι δραστηριότητες που καταναλώνουν 

μεγάλα ποσά πόρων είναι σημαντικές. Δεν είναι ασυνήθιστο οι δέκα πιο 

κοστοβόρες δραστηριότητες να αποτελούν το 1/3 του συνολικού κόστους. 

 

 Οι βασικές δραστηριότητες (core activities) που απαιτούνται για τη παράδοση 

προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών είναι σημαντικές. 

 

 Οι δραστηριότητες που υποστηρίζουν στόχους και στρατηγικές της 

επιχείρησης είναι σημαντικές. 

 

 Οι δραστηριότητες με δυνητικό συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των 

ανταγωνιστών θεωρούνται σημαντικές. 

 

Σύγκριση δραστηριοτήτων με τις βέλτιστες πρακτικές
72

 : Μια δραστηριότητα 

πρέπει να συγκριθεί με μια παρόμοια δραστηριότητα σε μια άλλη εταιρία ή σε ένα 

άλλο μέρος της επιχείρησης. Η σύγκριση μιας δραστηριότητας με ένα πρότυπο 

βέλτιστης πρακτικής (benchmarking) καθορίζει το περιεχόμενο της βελτίωσης. Οι 

δραστηριότητες αξιολογούνται με παράγοντες όπως η ποιότητα, η ευελιξία, το κόστος 

και η ικανοποίηση του πελάτη. Κάθε δραστηριότητα αξιολογείται σε σχέση με μια 

καθορισμένη βέλτιστη πρακτική. 

                                                 
71

 John A. Miller, “Implementing Activity-Based Management in Daily Operations”, John 

Wiley & Sons Inc, 1996, σελ. 85-86 
72

 Peter B.B. Turney “Common Cents : How to succeed with activity-based costing and 

activity-based management”, The McGraw-Hill Companies Inc, 2005, σελ. 140-141 



 53 

Εξέταση της σύνδεσης μεταξύ των δραστηριοτήτων : Οι δραστηριότητες 

συνδέονται μεταξύ τους σε μια αλυσίδα για την επίτευξη κοινών στόχων. Η σύνδεση 

των δραστηριοτήτων πρέπει να ελαχιστοποιεί τον χρόνο της εργασίας καθώς και τις 

περιττές επαναλήψεις. Στη παραδοσιακή προσέγγιση, οι δραστηριότητες σχεδιασμού 

εκτελούνται σε σειρά. Οι σχεδιαστές προετοιμάζουν το προϊόν χωρίς να 

συμβουλευτούν την παραγωγή. Όταν ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός, η παραγωγή 

προσπαθεί να κατασκευάσει το προϊόν με αποτέλεσμα να υπάρχουν επαναλήψεις, 

περιττό κόστος και σπατάλη χρόνου. Ο καλύτερος τρόπος είναι η ταυτόχρονη 

κατασκευή. Σε αυτή την προσέγγιση, οι δραστηριότητες εκτελούνται ταυτόχρονα. Ο 

σχεδιασμός, η παραγωγή, το μάρκετινγκ και ο εφοδιασμός συνεργάζονται προς ένα 

κοινό στόχο. Υπάρχει λιγότερη επανάληψη και καλύτερης ποιότητας προϊόντα. 

 

 

4.2.2 Ανάλυση των οδηγών κόστους 

 

Ο προσδιορισμός των μη βασικών δραστηριοτήτων και αυτών που δεν εκτελούνται 

αποδοτικά είναι το πρώτο βήμα προς την βελτίωση. Το δεύτερο βήμα είναι η 

ανάλυση των παραγόντων που απαιτούν την χρησιμοποίηση μη βασικών 

δραστηριοτήτων. Οι παράγοντες αυτοί είναι οι οδηγοί κόστους. 

 

Μια δραστηριότητα
73

 μπορεί να έχει πολλαπλούς οδηγούς κόστους και μπορεί και η 

ίδια να είναι οδηγός κόστους. Η ανάλυση οδηγών κόστους ορίζεται ως η εξέταση, 

ποσοτικοποίηση και εξήγηση των επιδράσεων των οδηγών. Η διοίκηση συχνά 

χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα της ανάλυσης οδηγών κόστους σε προγράμματα 

συνεχούς βελτίωσης για να μειώσει το κόστος και να βελτιώσει τη ποιότητα. Ο 

στόχος αυτής της ανάλυσης είναι ο προσδιορισμός όσο γίνεται περισσότερων οδηγών 

κόστους και μετά να δοθεί προτεραιότητα με βάση την ικανότητα του οργανισμού να 

επηρεάζει τον οδηγό. Οι οδηγοί κόστους μπορούν να διακριθούν σε εξωτερικούς και 

εσωτερικούς. Οι εξωτερικοί είναι έξω από τον οργανισμό και τυπικά δεν μπορούν να 

επηρεαστούν βραχυπρόθεσμα. Παραδείγματα αποτελούν οι νομοθετικές απαιτήσεις, 

τα οικονομικά γεγονότα και οι διακοπές στον εφοδιασμό. Οι εσωτερικοί οδηγοί 

κόστους είναι μέσα στον οργανισμό και γενικά μπορούν να επηρεαστούν 

μεσοπρόθεσμα. Συχνά, η ανάλυση οδηγών κόστους προσδιορίζει οδηγούς που 

επηρεάζουν πολλαπλές δραστηριότητες. Αυτοί οι οδηγοί πρέπει να εξαλειφτούν 

πρώτοι διότι βελτιώνονται πολλές δραστηριότητες.  
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4.2.3 Μέτρηση των παραγόντων στα οποία η δραστηριότητα θα πρέπει να είναι 

αποδοτική
74

  

 
Η ανάλυση δραστηριοτήτων και οδηγών κόστους είναι περιοδική, αλλά η επίδοση 

των δραστηριοτήτων είναι διαρκής. Για αυτόν τον λόγο, πρέπει να αναπτυχθεί ένα 

σύστημα μέτρησης της επίδοσης που θα προάγει τη βελτίωση στους σωστούς τομείς. 

Ένα τέτοιο σύστημα μέτρησης περιλαμβάνει τα εξής: 

 

 Καθορισμός αποστολής. 

 Μετάδοση των στόχων. 

 Ανάπτυξη των μέτρων. 

 

Καθορισμός αποστολής : Το πρώτο βήμα είναι ο καθορισμός του τι είναι σημαντικό 

για την επιχείρηση και έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός στρατηγικού πλάνου 

που περιλαμβάνει την αποστολή και τους σημαντικούς στόχους. 

Για παράδειγμα η αποστολή μιας επιχείρησης επικεντρωνόταν στους εξής έξι 

στόχους: 

1) Βελτίωση της συνολικής ποιότητας. 

2) Μείωση του συνολικού κύκλου ζωής. 

3) Βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών. 

4) Βελτίωση της κερδοφορίας και της χρηματοοικονομικής σταθερότητας. 

5) Βελτίωση της συντήρησης και της ασφάλειας. 

6) Μεγαλύτερη συμμετοχή των εργαζόμενων. 

 

Αυτοί οι στόχοι ορίζουν τι είναι σημαντικό για την επιτυχία της επιχείρησης ως 

σύνολο. 

 

Μετάδοση των στόχων : Το επόμενο βήμα είναι η μετάδοση του στρατηγικού 

πλάνου στους ανθρώπους μέσα στην επιχείρηση. Αυτό επιτυγχάνεται με τον χάρτη 

στρατηγικής, ένα κατανοητό διάγραμμα αιτίας – αποτελέσματος. Μέσα από τον 

χάρτη στρατηγικής, κάθε άτομο κατανοεί την σημαντικότητα της αποστολής και πως 

κάθε στόχος συνδέεται με την δική του δραστηριότητα. 

 

Ανάπτυξη των μέτρων : Το τελικό βήμα είναι η ανάπτυξη ενός πίνακα στόχων και 

μέτρων επίδοσης για κάθε τομέα δραστηριοτήτων. Αυτά τα μέτρα δείχνουν πως κάθε 

δραστηριότητα συνεισφέρει στη συνολική αποστολή. Επίσης συντονίζουν και 

παρακινούν τις προσπάθειες της δραστηριότητας και παρέχουν δεδομένα για την 

επίδοση της. Η ABC αποτελεί γόνιμη περιοχή για μέτρα επίδοσης. 
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4.3 Τα εργαλεία της Διοίκησης βάσει δραστηριοτήτων
75

  
 

Τα εργαλεία της Διοίκησης βάσει δραστηριοτήτων είναι τα εξής: 

 

 Στρατηγική ανάλυση. 

 Ανάλυση αξίας. 

 Ανάλυση κόστους. 

 Κοστολόγηση κύκλου ζωής. 

 Στοχοθέτηση κόστους. 

 Προϋπολογισμός δραστηριοτήτων. 

 

Κάποια από αυτά τα εργαλεία εφαρμόζονται στη πράξη για πολλά χρόνια, ενώ άλλα 

είναι πιο πρόσφατα. Ωστόσο όλα αυτά τα εργαλεία ωφελούνται από την ανάλυση 

ABC και συνεισφέρουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας του οργανισμού. 

 

4.3.1 Στρατηγική ανάλυση 

 

Η στρατηγική αξία της ABC είναι εύκολα αναγνωρίσιμη. Όταν η ανάλυση ABC 

αποκαλύπτει ότι το 80% των προϊόντων είναι ζημιογόνα, οι επιπτώσεις στην 

τιμολογιακή πολιτική και στο μίγμα προϊόντων είναι ξεκάθαρες. Η στρατηγική 

ανάλυση δεν περιορίζεται μόνο στη τιμολόγηση αλλά περιλαμβάνει την ανάλυση της 

αξίας του πελάτη, τις μελέτες για τον ανταγωνισμό και την στρατηγική ανάλυση 

προϊόντων. Παρακάτω περιγράφεται κάθε ένα ξεχωριστά. 

 

Τιμολόγηση 

 

Η ABC έχει αξία στις αποφάσεις τιμολόγησης. Ορισμένοι οργανισμοί βασίζουν τις 

τιμές τους αποκλειστικά στο κόστος. Άλλοι χρησιμοποιούν το κόστος σε συνδυασμό 

με παράγοντες ανταγωνισμού για να θέσουν τις τιμές. Η ABC παρέχει το σωστό 

κόστος ως βάση για τη θέσπιση τιμών. Αν μια εταιρία γνωρίζει το ακριβές κόστος 

μπορεί να κάνει καλύτερες προσφορές και να κερδίσει διαγωνισμούς ανάληψης 

έργων. Επίσης η ΑBC μπορεί να αποκαλύψει πολλές κρυμμένες ευκαιρίες για να 

προσαρμόσει τις τιμές. Για παράδειγμα, μπορεί μια εταιρία να ανακαλύψει ότι τα 

περισσότερα εξειδικευμένα προϊόντα χαμηλού όγκου πωλήσεων είναι ζημιογόνα. 

Κάποια από αυτά τα προϊόντα θα περικοπούν όμως σε κάποια άλλα που είναι 

σημαντικά για τους πελάτες μπορεί να αυξηθεί η τιμή τους. 

Σε κάποιες περιπτώσεις, η ABC μπορεί να αποκαλύψει ευκαιρίες για 

επανατιμολόγηση αλλά να μην επιτρέπεται η μονόπλευρη αλλαγή τιμών. Ακόμα και 

σε αυτή τη περίπτωση η επιχείρηση μπορεί να επωφεληθεί εντείνοντας τις 

προσπάθειες μάρκετινγκ στις υπηρεσίες και τα προϊόντα που είναι υπέρ-

τιμολογημένα και να μειώσει την έμφαση σε υπό-τιμολογημένα. 
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Ανάλυση αξίας του πελάτη 

 

Ο βασικός στόχος της ABM είναι η βελτίωση της επικερδούς παροχής αξίας στους 

πελάτες. Για την επίτευξη αυτού, η ανάλυση αξίας του πελάτη επικεντρώνεται στις 

δραστηριότητες και στο κόστος βάσει δραστηριοτήτων του πελάτη. 

Για παράδειγμα, μια εταιρία ανέλυσε τις διαφορές στη κερδοφορία μεταξύ διαφόρων 

τύπων πελατών και ανακάλυψε ότι οι μικροί πελάτες είναι γενικά ζημιογόνοι. 

Σύμφωνα με την ανάλυση ABC αυτό οφειλόταν στα υψηλά κόστη διανομής και 

μάρκετινγκ σε αυτούς τους πελάτες. Η λύση ήταν η δημιουργία ενός νέου καναλιού 

διανομής που έδινε έμφαση στο τηλεμάρκετινγκ προϊόντων χαμηλής αξίας. Με αυτή 

τη νέα προσέγγιση μειώθηκε σημαντικά το κόστος εξυπηρέτησης μικρών πελατών 

και ταυτόχρονα ανοίχτηκε μια τεράστια δυνητική αγορά. 

 

Μελέτες για τον ανταγωνισμό 

 

Η στρατηγική ανάλυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατανόηση της 

κερδοφορίας και του κόστους παραγωγής-διανομής των ανταγωνιστών. Η γνώση που 

αποκτάται μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιλεκτική αλλαγή τιμών, για την 

αλλαγή του μάρκετινγκ, για την εισαγωγή σε νέες αγορές, για την επισήμανση 

απαιτούμενων μειώσεων κόστους και για την αντιμετώπιση άδικων πράξεων 

ανταγωνισμού. Κατά αυτό τον τρόπο, μια εταιρία μπορεί να γνωρίζει τη θέση της 

μέσα στον ανταγωνισμό. 

 

Ανάθεση εργασιών σε τρίτους 

 

Η απόφαση για το ποιες εργασίες θα εκτελεστούν μέσα στον οργανισμό και ποιες θα 

ανατεθούν σε τρίτους είναι πολύ σημαντική. Η χρήση της ABC συνεισφέρει στην 

εύρεση του κόστους κάθε προϊόντος και διαδικασίας, το οποίο στη συνέχεια μπορεί 

να συγκριθεί με κάθε εναλλακτική χαμηλότερου κόστους όπως η ανάθεση εργασιών 

σε τρίτους. Για παράδειγμα, αν απουσιάζει η ABC , ένα τμήμα δε μπορεί να γνωρίζει 

το εσωτερικό κόστος παραγωγής ενός εξαρτήματος έτσι ώστε να καθορίσει μια 

εναλλακτική χαμηλότερου κόστους όπως η παραγωγή από τρίτους. 

 

Στρατηγική ανάλυση των προϊόντων 

 

Η εφαρμογή της ABC απεικονίζει διαφορετικά μοτίβα στην κερδοφορία των 

προϊόντων μιας επιχείρησης. Η ανάλυση αυτών των μοτίβων μπορεί να οδηγήσει στη 

κατηγοριοποίηση των προϊόντων ανάλογα με το κέρδος και τον όγκο πωλήσεων. Η 

κατηγοριοποίηση αυτή οδηγεί στη διαμόρφωση στρατηγικής για το ποια προϊόντα θα 

εξαλειφθούν ή θα προωθηθούν. 

 

 

4.3.2 Ανάλυση αξίας 

 
Η ανάλυση αξίας είναι η μελέτη μιας επιχειρησιακής διαδικασίας με σκοπό τη 

βελτίωση και τη μείωση του κόστους. Έχει ως στόχο τη διασφάλιση ότι εκτελούνται 

οι σωστές δραστηριότητες με το σωστό τρόπο. 

Η ανάλυση αξίας χρησιμοποιεί την παρακάτω πληροφόρηση: 
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1.Δραστηριότητες. Η ανάλυση αξίας επικεντρώνεται στις δραστηριότητες της 

διαδικασίας και προσδιορίζει ποιες είναι, ποιους πόρους καταναλώνουν, ποιοι είναι οι 

οδηγοί κόστους και πως αλληλεπιδρούν. Οι περισσότερες πληροφορίες αντλούνται 

από την ABC. 

 

2.Ανάλυση δραστηριοτήτων. Η ανάλυση αξίας χρησιμοποιεί γνώση για τις 

δραστηριότητες που αποκτήθηκε από την ανάλυση δραστηριοτήτων. Η γνώση αυτή 

περιλαμβάνει το χαρακτηρισμό των δραστηριοτήτων σε προστιθέμενης και μη αξίας 

και το αν είναι σημαντικές. 

 

3.Οδηγοί κόστους. Οι οδηγοί κόστους είναι το κλειδί για την ανάλυση αξίας. Η 

μείωση της επίπτωσης των αρνητικών οδηγών κόστους είναι το κλειδί για την 

εξάλειψη των μη βασικών δραστηριοτήτων και την αφαίρεση των άχρηστων 

κατάλοιπων των βασικών δραστηριοτήτων. 

 

4.3.3 Ανάλυση κόστους 

 
Η ABC υποστηρίζει την μείωση κόστους με δύο τρόπους. Πρώτον, βοηθάει την 

επιχείρηση να βρει τα σημεία με τη μεγαλύτερη δυνητική μείωση. Οι μέθοδοι που 

χρησιμοποιούνται είναι η αναζήτηση στόχου(goal seeking) και η ανάλυση Παρέτο 

(Pareto analysis) . Δεύτερον, η ABC μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εξομοιώσει τις 

συνέπειες των ενεργειών μείωσης κόστους. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι η 

ανάλυση μείωσης κόστους. 

 

Αναζήτηση στόχου : Ένας τρόπος για να προσδιοριστούν ευκαιρίες μείωσης κόστους 

είναι η αναζήτηση στόχου η οποία ξεκινάει με μια κατάσταση των δραστηριοτήτων. 

Αυτή η κατάσταση περιλαμβάνει δραστηριότητες και οδηγούς δραστηριοτήτων που 

συνδέονται με ένα προϊόν ή μια υπηρεσία. Η ιδέα είναι η χρησιμοποίηση της 

κατάστασης δραστηριοτήτων για τον εντοπισμό δυνατοτήτων μείωσης κόστους για 

τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Η αναζήτηση 

στόχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό προϊόντων με χαμηλά 

περιθώρια κέρδους. 

 

Ανάλυση Παρέτο : Ένας άλλος τρόπος για τον εντοπισμό στόχων μείωσης κόστους 

είναι ή θεώρηση των οδηγών δραστηριοτήτων στους οποίους οφείλονται τα 

περισσότερα κόστη που ανιχνεύονται. Η ανάλυση Παρέτο περιλαμβάνει την 

ταξινόμηση των οδηγών δραστηριοτήτων σε φθίνουσα σειρά ανάλογα με το ποσό του 

κόστους. 

 

Ανάλυση μείωσης κόστους : Η ABC παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία για την 

εξομοίωση των συνεπειών των αλλαγών στη λειτουργία μιας επιχείρησης ή 

διαδικασίας. Η ικανότητα εξομοίωσης των επιπτώσεων στο κόστος των 

προγραμμάτων βελτίωσης ωφελεί στον προσδιορισμό της εναλλακτικής με το 

χαμηλότερο κόστος. Τα προγράμματα βελτίωσης μπορούν να προχωρήσουν 

βασισμένα πάνω σε μια ανάλυση. Η ανάλυση μείωσης κόστους με τη χρησιμοποίηση 

της ABC προσδιορίζει τις ευκαιρίες μείωσης κόστους, υποδεικνύει σε ποιες 

εκτελούμενες δραστηριότητες πρέπει να γίνουν αλλαγές και ποιοι πλεονάζοντες 

πόροι πρέπει να ανασυνταχθούν και γενικά ενδυναμώνει την όλη προσπάθεια 

βελτίωσης. 
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4.3.4 Κοστολόγηση κύκλου ζωής 

 

Η κοστολόγηση κύκλου ζωής εξετάζει τα προϊόντα για όλη τη διάρκεια της ζωής τους 

και όχι μόνο για ένα χρόνο. Ο κύκλος ζωής ενός προϊόντος περιλαμβάνει την αρχική 

έρευνα και ανάπτυξη, την εισαγωγή και την ωρίμανση στην αγορά και την 

εγκατάλειψη. Η οπτική του κύκλου ζωής διαφωτίζει καλύτερα το κόστος και την 

κερδοφορία του προϊόντος. Όταν εισάγεται ένα προϊόν έχει χαμηλό όγκο πωλήσεων 

και υψηλά κόστη εκκίνησης και έτσι από την οπτική ενός χρόνου φαίνεται μη 

ανταγωνιστικό. 

Η κοστολόγηση κύκλου ζωής τονίζει τις δραστηριότητες και τους πόρους που 

χρειάζονται για ένα προϊόν από την ανάπτυξης έως την εγκατάλειψη. Η ανάλυση 

μπορεί να δείξει ότι το προϊόν δεν είναι ανταγωνιστικό και ότι απαιτείται μια μείωση 

στο κόστος κύκλου ζωής. Η κοστολόγηση κύκλου ζωής υποδεικνύει ποιες 

δραστηριότητες μπορούν να βελτιωθούν και δείχνει την επίδραση της βελτίωσης στο 

κόστος προϊόντος.  

 

4.3.5 Στοχοθέτηση κόστους 

 
Κατά τους μάνατζερ ο σχεδιασμός ενός προϊόντος είναι ο πιο σημαντικός οδηγός 

κόστους και έχει νόημα η προσπάθεια μείωσης των αρνητικών επιδράσεων του. Αυτό 

σημαίνει ότι λαμβάνονται συνειδητές αποφάσεις κατά τη διαδικασία σχεδιασμού για 

την επίδραση του σχεδιασμού πάνω στο κόστος. Ο σχεδιασμός ενός προϊόντος για να 

ανταποκριθεί σε ένα συγκεκριμένο κόστος ονομάζεται στοχοθέτηση κόστους και έτσι 

επιτυγχάνεται η σύνδεση των αποφάσεων κατασκευής με τις απαιτήσεις της αγοράς. 

Η στοχοθέτηση κόστους περιλαμβάνει τη θέσπιση μιας τιμής πώλησης για ένα νέο 

προϊόν. Στη συνέχεια αφαιρούνται από την τιμή τα κόστη διανομής και τα κέρδη για 

να απομείνει τα απαιτούμενο κόστος παραγωγής. Αυτό το κόστος είναι ο στόχος των 

κατασκευαστών. 

Η ABC καθιστά τη στοχοθέτηση κόστους εφικτή παρέχοντας το πλαίσιο για την 

εκτίμηση των συνεπειών των αποφάσεων σχεδιασμού πάνω στο κόστος. Για 

παράδειγμα, η ABC μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιλογή των λιγότερο ακριβών 

δραστηριοτήτων. Επίσης, οι κατασκευαστές μπορούν να υπολογίσουν το κόστος κάθε 

εναλλακτικού σχεδιασμού χρησιμοποιώντας τις τιμές των οδηγών δραστηριοτήτων 

από το σύστημα ABC και μετά να επιλέξουν τον σχεδιασμό με  το χαμηλότερο 

κόστος. 

 

4.3.6 Προϋπολογισμός δραστηριοτήτων
76

  

 
Η αποτίμηση των παραγόντων που ελέγχουν τον όγκο μιας δραστηριότητας είναι μια 

σημαντική τεχνική για τον προϋπολογισμό των απαραίτητων πόρων για την εκτέλεση 

μιας δραστηριότητας/επιχειρησιακής διαδικασίας. Για παράδειγμα, ένα γραφείο 

κοινωνικών υπηρεσιών απαιτεί τον ίδιο αριθμό εργαζόμενων με ένα άλλο γραφείο το 

οποίο έχει τις διπλάσιες υποθέσεις. Εκ πρώτης όψεως το δεύτερο γραφείο έχει 

καλύτερη επίδοση. Όταν όμως εξεταστούν καλύτερα παράγοντες όπως ο αριθμός των 

καινούργιων και των συνεχιζόμενων υποθέσεων και η πολυπλοκότητα των 
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υποθέσεων φαίνεται ότι το πρώτο γραφείο έχει πολλές διαφοροποιημένες υπηρεσίες 

που απαιτούν σημαντικά μεγαλύτερη οικονομική υποστήριξη. 

Η κατανόηση των δραστηριοτήτων αποτελεί σημαντικό εργαλείο στην πρόβλεψη των 

επιδράσεων διαφορετικών αποφάσεων πάνω στα κόστη υποστήριξης. Για το 

προηγούμενο παράδειγμα, η επίδραση της αύξησης κατά 10% του προϋπολογισμού 

εξαρτάται από το κατά πόσο η αύξηση προέρχεται από συνεχιζόμενες υποθέσεις ή 

από νέες και πολύπλοκες. Σε μια εταιρία υπηρεσιών, η επίδραση της αύξησης κατά 

10% του προϋπολογισμού εξαρτάται από το κατά πόσο η αύξηση προέρχεται από 

επιπρόσθετες πωλήσεις για υπηρεσίες υψηλού όγκου ή χαμηλού όγκου. Μια 

υπηρεσία χαμηλού όγκου απαιτεί περισσότερα κόστη υποστήριξης ανά μονάδα από 

μια υψηλού όγκου. 

 

4.4 Η μείωση του κόστους σύμφωνα με τη Διοίκηση βάσει 

δραστηριοτήτων
77

  
 

H ΑΒΜ είναι διαφορετική από την παραδοσιακή διοικητική λογιστική η οποία 

επικεντρώνεται στην εκπλήρωση των στόχων για το κόστος. Τα τυπικά κόστη και οι 

παραδοσιακοί προϋπολογισμοί δαπανών ορίζουν τον στόχο και η ανάλυση 

επικεντρώνεται στον έλεγχο των αποκλίσεων. Η έμφαση δίνεται στη διοίκηση των 

αριθμών ενώ δίνεται λίγη σημασία στις δραστηριότητες ή στους πελάτες που 

ωφελούνται. Κάθε προσπάθεια μείωσης του κόστους χωρίς την αναδόμηση της 

εργασίας πέφτει στο κενό. Πολλές εταιρίες έχουν μειώσει το κόστος με τον 

παραδοσιακό λογιστικό τρόπο, αλλά λίγες πέτυχαν αποτελέσματα με διάρκεια. Σε 

αντίθεση, το κέντρο της ABM είναι η δραστηριότητα. Η διοίκηση του κόστους 

επικεντρώνεται στην επίδοση κάθε δραστηριότητας και στους πόρους που 

χρησιμοποιεί. Η καλύτερη διοίκηση των δραστηριοτήτων είναι το κλειδί για μόνιμη 

μείωση του κόστους. 

 

Η μείωση του κόστους είναι ένα από τα αρκετά σημεία επικέντρωσης της ABM. 

Αυτή είναι η πρώτη βασική διαφορά της ABM και του παραδοσιακού λογιστικού 

τρόπου. Η βελτίωση της ποιότητας, της ευελιξίας και των υπηρεσιών είναι πολύ 

σημαντική. Η δεύτερη βασική διαφορά είναι ο τρόπος που μειώνονται τα κόστη. Η 

μείωση του κόστους επιτυγχάνεται καλύτερα με την αλλαγή του τρόπου που 

εκτελούνται οι δραστηριότητες και την αναδιάταξη των πόρων που ελευθερώθηκαν 

από την βελτίωση. 

Η μείωση του κόστους σύμφωνα με την ABM μπορεί να γίνει με τους παρακάτω 

πέντε τρόπους: 

 Μείωση του χρόνου και της προσπάθειας που απαιτείται  

      για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων. 

 Εξάλειψη μη απαραίτητων δραστηριοτήτων. 

 Επιλογή δραστηριοτήτων χαμηλού κόστους. 

 Μοίρασμα των δραστηριοτήτων όπου αυτό είναι δυνατό. 

 Αναδιάταξη αχρησιμοποίητων πόρων. 
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Μείωση του χρόνου και της προσπάθειας που απαιτείται για την εκτέλεση των 

δραστηριοτήτων : Ένα βασικό στοιχείο στη βελτίωση είναι η μείωση του χρόνου και 

της προσπάθειας που απαιτείται για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων. Αυτή η 

μείωση μπορεί να προέλθει από βελτίωση της διαδικασίας ή του προϊόντος. Για 

παράδειγμα, ο χρόνος που απαιτείται για την εγκατάσταση μιας μηχανής μπορεί να 

μειωθεί με την βελτίωση της εκπαίδευσης, τη σωστή ανάθεση καθηκόντων και την 

τοποθέτηση των εργαλείων σε βολικές θέσεις. Επίσης μειώσεις στο χρόνο και την 

προσπάθεια μπορούν να προέλθουν από την προηγούμενη διαδικασία από αυτή που 

εξετάζεται. 

 

Εξάλειψη μη απαραίτητων δραστηριοτήτων : Κάποιες δραστηριότητες είναι 

υποψήφιες για εξάλειψη επειδή δεν έχουν αξία για τους πελάτες και δεν είναι βασικές 

για την λειτουργία του οργανισμού. Για παράδειγμα είναι εφικτό να εξαλειφθούν οι 

δραστηριότητες διαχείρισης υλικών μέσα από αλλαγές στις διαδικασίες ή τα 

προϊόντα. Με τη χρησιμοποίηση της ABC μπορεί μια εταιρία να εντοπίσει αλλαγές 

σε μια διαδικασία που θα μπορούσαν να εξαλείψουν τις επανεκτελέσεις εργασιών, τα 

άχρηστα υπολείμματα και άλλες δραστηριότητες που συνδέονται με χαμηλή 

ποιότητα.  

 

Επιλογή δραστηριοτήτων χαμηλού κόστους : Οι σχεδιαστές των προϊόντων και 

διαδικασιών έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε ανταγωνιστικές δραστηριότητες και έτσι 

μπορούν να μειώσουν το κόστος επιλέγοντας αυτές με το χαμηλότερο κόστος. 

Για παράδειγμα, ένας σχεδιαστής ηλεκτρονικού προϊόντος μπορεί να επιλέξει την 

δραστηριότητα για την τοποθέτηση των εξαρτημάτων μέσα στο ηλεκτρονικό 

κύκλωμα (αυτόματα ή χειρωνακτικά). Αντίστοιχα καθορίζεται και το είδος των 

πόρων που απαιτείται διότι η χειρωνακτική τοποθέτηση απαιτεί εργασία ενώ η 

αυτόματη απαιτεί εξοπλισμό και λογισμικό. 

 

Μοίρασμα των δραστηριοτήτων όπου αυτό είναι δυνατό : Αν ένας πελάτης έχει 

μοναδικές ανάγκες, είναι απαραίτητη η εκτέλεση δραστηριοτήτων που είναι 

συγκεκριμένες για αυτόν τον πελάτη. Ωστόσο, αν οι πελάτες έχουν κοινές ανάγκες 

είναι επιζήμιο να μην εξυπηρετηθούν αυτές οι ανάγκες με τις ίδιες δραστηριότητες. 

Για παράδειγμα, οι σχεδιαστές προϊόντων μπορούν να χρησιμοποιήσουν κοινά 

εξαρτήματα στους σχεδιασμούς νέων προϊόντων. Ένα κοινό εξάρτημα είναι εκείνο 

που χρησιμοποιείται σε αρκετά προϊόντα για να εκτελέσει την ίδια λειτουργία.(π.χ. η 

φλάντζα που χρησιμοποιείται σε αρκετά αυτοκίνητα). Τα μόνα εξαρτήματα που 

απαιτείται  να είναι μοναδικά είναι εκείνα που προσθέτουν διαφορετικές λειτουργίες 

που έχουν αξία για τους πελάτες. Οι δραστηριότητες που συνδέονται με τα κοινά 

εξαρτήματα μοιράζονται σε όλα τα προϊόντα που τα χρησιμοποιούν. Τα κοινά 

εξαρτήματα αυξάνουν τον όγκο των εξαρτημάτων που εξυπηρετούνται κάθε φορά 

από μια δραστηριότητα και έτσι μειώνεται το κόστος ανά εξάρτημα. 

 

Αναδιάταξη αχρησιμοποίητων πόρων : Τα κόστη μπορούν να μειωθούν μόνο αν οι 

πόροι αναδιαταχθούν. Η μείωση του φόρτου εργασίας μιας δραστηριότητας δεν 

μειώνει από μόνη της τον εξοπλισμό ή τον αριθμό των ανθρώπων που εκτελούν την 

εργασία. Απαιτείται συνειδητή απόφαση της διοίκησης να χειριστεί τους 

απελευθερωμένους πόρους. Η ABC μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό 

του τύπου και του ποσού των αχρησιμοποίητων πόρων. Τα σχέδια πόρων που 

βασίζονται σε αυτή την πληροφόρηση αποτελούν τη βάση της αναδιάταξης.  
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4.5 Η αξία και τα οφέλη της ABM
78

 
 

Η αξία και τα οφέλη της ABM μπορούν να μετρηθούν μόνο από τις αποφάσεις, τις 

ενέργειες και τις βελτιώσεις που βασίζονται στη πληροφόρηση που παρέχεται. Όλες 

οι προσπάθειες υλοποίησης ενός συστήματος ABM οδηγούνται στο κενό αν δεν 

χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες που παρέχονται. 

Συνοψίζοντας, η αξία και τα οφέλη της ABM μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρία 

πεδία: 

 

Πεδίο 1
ο
 : Συνδεόμενα με τη διαδικασία 

 

 Βελτίωση διαδικασίας. 

 Μείωση κόστους. 

 Περιορισμός μεγέθους. 

 Επανασχεδιασμός επιχειρησιακών διαδικασιών. 

 Διαχείριση έργου. 

 Χρήση βέλτιστων προτύπων πρακτικής. 

 

Πεδίο 2
ο
 : Μετρήσεις επίδοσης 

 

 Προϋπολογισμός. 

 Ανάλυση κέρδους. 

 Μέτρηση της επίδοσης των δραστηριοτήτων. 

 Αποτίμηση αποθέματος. 

 Χρησιμοποίηση δυναμικότητας. 

 

Πεδίο 3
ο
 : Λήψη αποφάσεων 

 

 Κοστολόγηση προϊόντος. 

 Εκτιμήσεις κόστους. 

 Στοχοθέτηση κόστους. 

 Μοντέλα τιμολόγησης. 

 

Η βασική προϋπόθεση για να υπάρξει ωφέλεια από την ABM είναι η προθυμία να 

εκχωρηθούν αρμοδιότητες για λήψη αποφάσεων, εκτέλεση ενεργειών και προώθηση 

αλλαγών. Πρέπει να εκχωρηθούν συγκεκριμένες αρμοδιότητες για την 

μείωση/εξάλειψη των δραστηριοτήτων μη προστιθέμενης αξίας. 

Η αξία και τα οφέλη της ABM είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν. Το αποτέλεσμα 

κάποιων αποφάσεων μπορεί να μετρηθεί ενώ άλλων όχι. Επίσης σε πολλές 

περιπτώσεις υποστηρίζεται ότι τα αποτελέσματα οφείλονται σε άλλα συστήματα 

όπως η “διοίκηση ολικής ποιότητας” ή ο “επανασχεδιασμός επιχειρησιακών” 

διαδικασιών. Για παράδειγμα, μια ανάλυση ABM των διαδικασιών και των 

δραστηριοτήτων θα προσδιορίσει εκείνες τις δραστηριότητες που μπορούν να 

βελτιωθούν. Η βελτίωση μιας διαδικασίας μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. Μια 

ομάδα που έχει αναλάβει να επανασχεδιάσει μια διαδικασία/δραστηριότητα θα 

θεωρήσει ότι οι προσπάθειες της εμπίπτουν στον “επανασχεδιασμό επιχειρησιακών 
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διαδικασιών”. Μια ομάδα που για τη βελτίωση της δραστηριότητας χρησιμοποιεί τη 

σύγκριση με μια άλλη εταιρία που εκτελεί τη δραστηριότητα καλύτερα θα θεωρήσει 

ότι οι προσπάθειες της εμπίπτουν στη χρήση “βέλτιστων προτύπων πρακτικής”. 

Επειδή η πληροφόρηση που πηγάζει από την ABM οδηγεί και υποστηρίζει όλες τις 

πρωτοβουλίες βελτίωσης, είναι δύσκολο να μετρηθεί και να ποσοτικοποιηθεί ο ρόλος 

της στη βελτίωση και τη λήψη αποφάσεων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ο
 – Η ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΕΙ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 

5.1 Η κοστολόγηση στους οργανισμούς παροχής υπηρεσιών 
 

5.1.1 Χαρακτηριστικά των οργανισμών παροχής υπηρεσιών 

 
79

Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό των οργανισμών παροχής υπηρεσιών είναι ότι 

το τελικό προϊόν είναι αυλό και όχι ενσώματο. Η έλλειψη της υλικής διάστασης των 

υπηρεσιών, σε συνδυασμό με τα συνεπακόλουθα χαρακτηριστικά της άμεσης 

φθαρτότητας και της άμεσης αλληλεξάρτησης παραγωγής και κατανάλωσης 

δημιουργεί την ανάγκη προσεκτικής συνεκτίμησης όλων αυτών των ιδιαιτεροτήτων 

κατά το σχεδιασμό των συστημάτων κοστολόγησης. Όταν οι παραπάνω παράγοντες 

συνδυαστούν, προκαλούν ιδιαίτερα δύσκολα προβλήματα στους διοικούντες των 

υπηρεσιών στον προγραμματισμό των λειτουργιών, στον έλεγχο της ποιότητας, τη 

μέτρηση της επίδοσης, την κατανομή και τον έλεγχο του κόστους. 

 

Επίσης πρέπει να σημειωθούν τα παρακάτω: 

 

 Η υπηρεσία είναι δύσκολο να προκαθοριστεί σε όλες τις διαστάσεις της. 

 

 Η δραστηριότητα που προκύπτει ως ανταπόκριση σε απαιτήσεις υπηρεσίας 

είναι λιγότερο προβλέψιμη. 

 

 Τα κόστη ενωμένης δυναμικότητας, εκπροσωπούν ένα μεγάλο μέρος του 

συνολικού κόστους και είναι δύσκολο να συσχετιστούν με δραστηριότητες 

που έχουν να κάνουν με μια συγκεκριμένη υπηρεσία. 

 

 H αξιολόγηση της ποιότητας υπηρεσιών βασίζεται κυρίως σε υποκειμενικά 

κριτήρια που είναι πιο δύσκολα μετρήσιμα. 

 

 Η κατανάλωση μιας υπηρεσίας κατά την παραγωγή της δεν επιτρέπει τις 

διορθωτικές κινήσεις όπως με τα ελαττωματικά προϊόντα που μπορούν να 

αντικατασταθούν. 

 

 
80

Η παραγωγή σε μια επιχείρηση παροχής υπηρεσιών περιγράφεται ως ένα 

“πακέτο πλεονεκτημάτων της υπηρεσίας”, πολλά από τα οποία είναι άυλα 

όπως η ταχύτητα της υπηρεσίας, η ποιότητα της πληροφόρησης ή παρεχόμενη 

ικανοποίηση. Αλλά αυτά τα πλεονεκτήματα οδηγούν τις δραστηριότητες οι 

οποίες επιφέρουν κόστος. Από αυτή την άποψη, οι επιχειρήσεις παροχής 
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υπηρεσιών έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά με τις βιομηχανικές αν και η 

άυλη φύση των παραγόμενων υπηρεσιών καθιστά την κοστολόγηση 

δυσκολότερη. 

 

 Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών παρουσιάζουν δυσκολίες στον 

προσδιορισμό της ποικιλομορφίας της παραγωγής. Στη βιομηχανία, τα 

εξαρτήματα είναι συγκεκριμένα και είναι ξεκάθαρο πότε ένα προϊόν 

χρησιμοποιεί πολλά εξαρτήματα και πότε λίγα. Στις υπηρεσίες όμως, η 

ποικιλομορφία που προέρχεται από τις διαφορετικές δραστηριότητες 

υποστήριξης είναι δύσκολο να προσδιοριστεί. Για παράδειγμα, οι πελάτες 

ενός τραπεζικού λογαριασμού όψεως δεν χρησιμοποιούν τις ίδιες υπηρεσίες 

ούτε παρέχουν το ίδιο έσοδο. Για το λόγο αυτό, ορισμένες τράπεζες έχουν 

τμηματοποιήσει τους πελάτες και προσφέρουν ποικίλα πακέτα υπηρεσιών. 

Κάθε πακέτο έχει ένα γνωστό μίγμα δραστηριοτήτων που η τράπεζα ελπίζει 

ότι θα ικανοποιήσει τον πελάτη και θα έχει προβλέψιμο κόστος. Αυτή η 

στρατηγική δεν εξαλείφει την ποικιλομορφία, αλλά την καθιστά πιο 

μετρήσιμη. 

 

5.1.2 Δομή και χρήσεις του κόστους υπηρεσίας
81

 

 

Το κόστος υπηρεσίας (service cost) περιλαμβάνει το συνολικό κόστος σχεδιασμού, 

παραγωγής και διανομής μιας υπηρεσίας και διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες: 

 

 Άμεσες προμήθειες (direct supplies): Αποτελούν το κόστος απόκτησης όλων 

των προμηθειών που προσδιορίζονται ως μέρος της υπηρεσίας και μπορούν 

να καταλογιστούν στην υπηρεσία με έναν οικονομικά εφικτό τρόπο. 

 

 Άμεση εργασία (direct labor): Περιλαμβάνει τους μισθούς που μπορούν να 

συσχετιστούν απευθείας με μια υπηρεσία με έναν οικονομικά εφικτό τρόπο. 

 

 Γενικά έξοδα υπηρεσιών και διοίκησης (service and administrative overhead):  

Περιλαμβάνονται όλα τα κόστη εκτός της άμεσης εργασίας και των άμεσων 

προμηθειών που συσχετίζονται απευθείας με τις δραστηριότητες μιας 

υπηρεσίας όπως τεχνολογία, σχεδιασμός, έρευνα και ανάπτυξη, διαχείριση 

των προμηθειών, μάρκετινγκ και η διαφήμιση, υποστήριξη της υπηρεσίας, 

τεχνική υποστήριξη των πελατών και διανομή των υπηρεσιών. 

 

Τόσο στη παραδοσιακή προσέγγιση όσο και στη προσέγγιση βάσει δραστηριοτήτων 

οι άμεσες προμήθειες και η άμεση εργασία καταλογίζονται απευθείας σε μια 

υπηρεσία. Όμως σύμφωνα με την παραδοσιακή προσέγγιση, τα γενικά έξοδα 

υπηρεσιών θεωρούνται έμμεσα κόστη και δεν καταλογίζονται απευθείας σε 

συγκεκριμένες υπηρεσίες. Χρησιμοποιείται ένας συντελεστής έμμεσου κόστους για 

να εκχωρηθεί μια λογική αναλογία των γενικών εξόδων στις υπηρεσίες. Επίσης τα 

έξοδα διοίκησης και πωλήσεων δεν περιλαμβάνονται στο κόστος υπηρεσίας και 

θεωρούνται κόστη περιόδου.  
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Αντίθετα στην προσέγγιση βάσει δραστηριοτήτων τα γενικά έξοδα υπηρεσιών, 

διοίκησης και πωλήσεων καταλογίζονται μέσω δραστηριοτήτων απευθείας σε 

συγκεκριμένες υπηρεσίες. 

 

Χρήσεις του κόστους υπηρεσίας   

 

Ο ακριβής καθορισμός του κόστους υπηρεσίας είναι σημαντικός διότι 

χρησιμοποιείται για έναν μεγάλο αριθμό αποφάσεων. Το αναφερόμενο κόστος πρέπει 

να αντικατοπτρίζει την διαδικασία της υπηρεσίας. Η πληροφόρηση του κόστους 

υπηρεσίας απαιτείται σε διάφορες μορφές και σε διαφορετικά επίπεδα λεπτομέρειας 

για να ανταποκριθεί στους παρακάτω στόχους: 

 

 Εκτίμηση του κόστους για νέες υπηρεσίες. 

 Προσδιορισμός της κερδοφορίας για επέκταση ή εγκατάλειψη διαφορετικών 

τμημάτων υπηρεσιών όπως γραμμές υπηρεσιών, τμήματα αγοράς, κανάλια 

διανομής ή πελάτες προς εξυπηρέτηση. 

 Υπολογισμός των περιθωρίων που σχετίζονται με ξεχωριστές υπηρεσίες. 

 Συνεισφορά στη διαδικασία ανάλυσης επενδύσεων. 

 Αποτίμηση αποθέματος και υπολογισμός του κόστους των πωλούμενων 

αγαθών για σκοπούς εξωτερικής πληροφόρησης. 

 Διευκόλυνση της απόφασης για ίδια προσφορά υπηρεσιών ή ανάθεση σε 

τρίτους. 

 

 

5.1.3 Η παραδοσιακή προσέγγιση στην κοστολόγηση υπηρεσιών 
82

 

 
 Η εργασία και οι προμήθειες καταχωρούνται απευθείας σε κάθε υπηρεσία 

όπου είναι εφικτό. Τα άμεσα κόστη εργασίας και προμηθειών συνδέονται 

εύκολα με υπηρεσίες. Οι χρεώσεις για προμήθειες προέρχονται από αιτήσεις 

προμηθειών και οι χρεώσεις άμεσης εργασίας από τις καταστάσεις χρόνου 

εργασίας. 

 

 Όλα τα απομένοντα κόστη θεωρούνται γενικά έξοδα και καταχωρούνται στις 

υπηρεσίες με προκαθορισμένη βάση. Αυτή η βάση υπολογίζεται με τη 

διαίρεση των γενικών εξόδων με ένα συντελεστή βάσης όπως οι ώρες ή το 

κόστος άμεσης εργασίας, οι ώρες μηχανών κλπ. 

 
 Τα γενικά, διοικητικά και έξοδα πωλήσεων δεν αποτελούν μέρος του κόστους 

υπηρεσίας διότι αντιπροσωπεύουν κόστη που ωφελούν όλη την επιχείρηση 

και δεν εκχωρούνται σε ξεχωριστά προϊόντα. Τα έξοδα αυτά θεωρούνται 

κόστη περιόδου και περιλαμβάνουν μισθούς πωλητών, προώθηση, διαφήμιση, 

ταξίδια, ψυχαγωγία κλπ. 
 

Το παραδοσιακό μοντέλο κοστολόγησης υπηρεσιών διαστρεβλώνει το κόστος των 

υπηρεσιών για τους παρακάτω λόγους: 
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 Τα γενικά έξοδα των υπηρεσιών επιμερίζονται και δεν καταλογίζονται στις 

υπηρεσίες. 

 

 Τα γενικά έξοδα αυξάνονται ταχύτερα από τα άμεσα έξοδα και αυξάνονται ως 

ποσοστό επί του συνολικού κόστους των υπηρεσιών. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα το συνολικό κόστος της υπηρεσίας να αυξάνεται. 

 

 Οι γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές συχνά επιβάλλουν ή επηρεάζουν τις 

λογιστικές πρακτικές. Η λογιστική αρχή της συντηρητικότητας έρχεται σε 

αντίθεση  με τον ακριβή προσδιορισμό του κόστους υπηρεσιών για δύο 

λόγους:  

 

 Η αρχή της συντηρητικότητας αξιώνει τα αναφερόμενα κόστη να 

βασίζονται σε ακριβή και εύκολα επαληθεύσιμα δεδομένα, ενώ η 

διοίκηση χρειάζεται κόστη που βασίζονται σε προβλέψεις και πλάνα. 

 Η αρχή της συντηρητικότητας ενθαρρύνει τον καταλογισμό των 

εξόδων στη τρέχουσα περίοδο ενώ θα μπορούσαν να 

κεφαλαιοποιηθούν. Αυτή η πρακτική διαστρεβλώνει τα κόστη κύκλου 

ζωής. 

 

 Πολλές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στα γενικά, διοικητικά και 

έξοδα πωλήσεων θα μπορούσαν να καταλογιστούν σε συγκεκριμένες 

υπηρεσίες. 

 

 

5.2 Η εξέλιξη της Κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων στους τομείς 

παροχής υπηρεσιών 
 

 
83

Σύμφωνα με τον Whitt, οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών χρειάζονται σύγχρονα 

συστήματα διοικητικής κοστολόγησης για δύο λόγους : Πρώτον, ο αυξημένος 

ανταγωνισμός απαιτεί βελτιωμένο σχεδιασμό και έλεγχο. Δεύτερον, οι επιχειρήσεις 

υπηρεσιών έχουν αυξηθεί σε μέγεθος και πολυπλοκότητα και χρειάζονται συστήματα 

κοστολόγησης συγκρίσιμα με εκείνα που χρησιμοποιούνται στις βιομηχανίες. Ο 

αυξημένος ανταγωνισμός έχει καταστήσει τους μάνατζερ στον τομέα υπηρεσιών πιο 

συνειδητοποιημένους για την ανάγκη χρήσης λογιστικής πληροφόρησης για 

σχεδιασμό, έλεγχο και λήψη αποφάσεων. 
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Ένας μεγάλος αριθμός ερευνητών, συμπεριλαμβανομένου τους Dearden (1978), 

Spicer (1993) και King, Lapsley, Mitchell και Moyes (1994), έχουν εξετάσει την 
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εφαρμογή της ABC στον τομέα των υπηρεσιών τόσο στον δημόσιο όσο και στον 

ιδιωτικό τομέα. Για παράδειγμα, σε μια μελέτη του τομέα υγείας του Ηνωμένου 

Βασιλείου , ο King et al (1994) ισχυρίζεται ότι η αντικατάσταση του παραδοσιακού 

συστήματος κοστολόγησης με ABC βοηθάει τους διευθυντές να εκτιμήσουν 

καλύτερα τη λειτουργική αποτελεσματικότητα, να συγκρίνουν καλύτερα τη 

χρηματοοικονομική επίδοση με τα άλλα νοσοκομεία και να βελτιστοποιήσουν το 

μίγμα των υπηρεσιών που προσφέρονται στους πελάτες. Επιπλέον, ο King et al 

(1994) προτείνει ότι η πληροφόρηση της ABC μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στους 

διευθυντές να εξοικονομήσουν κόστος και να έχουν μια βελτιωμένη βάση για 

κατασκευή προϋπολογισμού. 
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Οι Hussain and Kock (1994) σε ένα παράδειγμα καταδεικνύουν την διαδικασία 

καθορισμού των διαφορετικών κόστων υπηρεσιών σε μια τράπεζα. Σύμφωνα με αυτό, 

η εκτίμηση του χρόνου μονάδας προϊόντος είναι ένας πιο περίπλοκος υπολογισμός 

που περιλαμβάνει μέτρηση της εργασίας. Η εργασία μετριέται για κάθε 

δραστηριότητα που συνεισφέρει στη διαδικασία μιας συναλλαγής. Πρώτον, ζητείται 

από τους εργαζόμενους να προσδιορίσουν το χρόνο που ξοδεύεται σε διάφορες 

δραστηριότητες και μετά να μετρήσουν το αποτέλεσμα που παράγεται στο 

συγκεκριμένο διάστημα έτσι ώστε να βρεθεί ο χρόνος ανά μονάδα. Οι 

δραστηριότητες των διοικητικών υπαλλήλων και των εργατών, οι οποίοι δεν εκτελούν 

επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες, μετριούνται ρωτώντας αυτούς τους 

εργαζόμενους να εκτιμήσουν τι ποσοστό του χρόνου τους αφιέρωσαν σε κάθε 

δραστηριότητα. Μόλις υπολογιστούν οι χρονικές μονάδες για την επεξεργασία κάθε 

τύπου προϊόντος σε κάθε τμήμα, οι δύο ποσότητες μπορούν να πολλαπλασιαστούν 

και να προστεθούν για όλες τις δραστηριότητες για να βρεθεί το κόστος επεξεργασίας 

των συναλλαγών για ένα προϊόν. π.χ. το συνολικό κόστος επεξεργασίας ενός 

λογαριασμού, μιας κατάθεσης ή δανείου. Με αυτή τη πληροφόρηση, η τράπεζα 

μπορεί να υπολογίσει την κερδοφορία των διάφορων υπηρεσιών, όπως το μηνιαίο 

κέρδος μιας υπηρεσίας, μειωμένη με τις δαπάνες χειρισμού όλων των συναλλαγών 

για μια επιταγή, κατάθεση ή πληρωμή δανείου. Η πληροφόρηση βοηθά τον 

οργανισμό να ορίσει και να διατηρεί τμήματα υψηλής κερδοφορίας και να 

μεταμορφώνει τα ζημιογόνα τμήματα σε επικερδή μέσα από ενέργειες τιμολόγησης, 

χαρακτηριστικών προϊόντος ,λειτουργικές βελτιώσεις και εισαγωγή τεχνολογίας. 

 

Οι West and West (1997) καταδεικνύουν την ανάγκη της εφαρμογής της ABC στις 

υπηρεσίες με αναφορά στον τομέα υγείας. Συζητούν την ανάγκη νέων και με 

ακρίβεια λογιστικών μεθόδων για χρηματοοικονομική επιβίωση χωρίς τις οποίες οι 

μάνατζερ δεν μπορούν να λάβουν αποτελεσματικές αποφάσεις συμπεριλαμβανομένου 

συμβολαίων μακροπρόθεσμης κερδοφορίας. Οι Lee and Nefcy (1997) συζητούν ένα 

καινούργιο σύστημα διαχείρισης κόστους (ABC) στον τομέα υγείας που καθιστά 

δυνατή τη λήψη καλύτερων και έγκαιρων αποφάσεων και την καλύτερη 

παρακολούθηση της συνολικής επίδοσης του οργανισμού. 

Οι Acton and Cotton (1997),ωστόσο, καταδεικνύουν τη χρήση της ABC στη 

βελτίωση της διαχείρισης κόστους σε ένα υποστηρικτικό κέντρο πανεπιστημίου με 

πιο ακριβή κοστολόγηση των υπηρεσιών. Σύμφωνα με τους Acton and Cotton, δεν 
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υπάρχουν βασικές διαφορές ανάμεσα στην ανάλυση του κόστους των βιομηχανικών 

τμημάτων και του κόστους των υποστηρικτικών δραστηριοτήτων των οργανισμών 

υπηρεσιών. Ο Harr (1990) αναφέρει μια μελέτη (Naval Supply Systems) που 

χρησιμοποιεί μια προσέγγιση ABC στον προϋπολογισμό και την χρηματοοικονομική 

επίδοση και μειώνει το κόστος χωρίς να υστερεί σε χρονική ακρίβεια και ποιότητα 

των υπηρεσιών. Οι Euske et al. (1998) παρέχουν μια κατανοητή προσέγγιση για την 

ανάπτυξη και εφαρμογή μέτρων επίδοσης βάσει δραστηριοτήτων σε διαφορετικές 

διαδικασίες υπηρεσιών μέσα στους οργανισμούς.  

 

Παρομοίως, ο Hussain (2000) συζητά την χρησιμότητα της ABC στην μέτρηση της 

επίδοσης στον τομέα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Μελέτησε την πρακτική 

διοικητικής λογιστικής 12 τραπεζών και διαπίστωσε ότι 4 από τις 12 διοικήσεις 

χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων χρησιμοποιούσαν ABC για να μετρήσουν 

χρηματοοικονομικές και μη χρηματοοικονομικές επιδόσεις. Οι βασικές μη-

χρηματοοικονομικές επιδόσεις που μετρήθηκαν είναι η ικανοποίηση των πελατών, η 

ποιότητα, η δέσμευση, η έγκαιρη εξυπηρέτηση, η κοινωνική ευημερία, το περιβάλλον 

κλπ. Επίσης, καταδεικνύει στη μελέτη του ότι η ABC είναι η δεύτερη πιο κοινή 

μέθοδος μέτρησης της επίδοσης των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων (μετά τη χρήση 

προτύπων βέλτιστης πρακτικής). 
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Σύμφωνα με έρευνα αμερικάνικου πανεπιστημίου (2003),η εξοικείωση με το ΑΒC 

και η υιοθέτηση του κυμαίνεται στο ίδιο περίπου επίπεδο τόσο στον τομέα των 

υπηρεσιών όσο και στη βιομηχανία. Οι εταιρίες παροχής υπηρεσιών που παρέχουν 

πολλαπλές υπηρεσίες που χρησιμοποιούν γενικά έξοδα με διαφορετικούς 

συντελεστές μπορούν να επωφεληθούν από τη χρήση της ABC , όπως μπορούν και οι 

βιομηχανίες με πολλαπλά προϊόντα που έχουν διαφορετική ζήτηση σε Γ.Β.Ε. Η 

υιοθέτηση της ABC συνδέεται σημαντικά με το μέγεθος της εταιρίας, με τις 

μεγαλύτερες εταιρίες να είναι πιο πιθανό να υιοθετήσουν αυτή τη μέθοδο. Αυτό 

μπορεί να οφείλεται στο ότι οι μεγάλες εταιρίες είναι πιο πιθανό να έχουν ποικίλα 

μίγματα προϊόντων και υπηρεσιών που καθιστούν την ABC πλεονεκτική. Επίσης, οι 

μικρές εταιρίες είναι λιγότερο πιθανό να έχουν εξειδικευμένο προσωπικό που 

γνωρίζει την ABC. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Η προσέγγιση των δραστηριοτήτων στην κοστολόγηση υπηρεσιών 
 

5.3.1 Η υλοποίηση της ABC στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 
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Οι περισσότερες μελέτες με αντικείμενο την κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων 

έχουν επικεντρωθεί στην εφαρμογή στις βιομηχανικές επιχειρήσεις. Τα 

αποτελέσματα της υλοποίησης της ABC στις βιομηχανίες μπορούν να 

χαρακτηριστούν αξιόλογα και σε ορισμένες περιπτώσεις εντυπωσιακά. Το σύστημα 

ABC αποδείχτηκε αποτελεσματικό διότι παρέχει πληροφόρηση για το ποιες 

δραστηριότητες προκαλούν ποια κόστη στην παραγωγική διαδικασία. Εξαιτίας αυτού 

οι βιομηχανίες έχουν αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα καθώς είναι πιο 

σίγουρες για τα κόστη και άρα μπορούν να τιμολογήσουν καλύτερα τα προϊόντα μέσα 

σε μια ανταγωνιστική αγορά. Τα παραπάνω μπορούν να εφαρμοστούν και στις 

επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθώς απαιτείται να έχουν μια καθαρή εικόνα του 

κόστους των διαφόρων υπηρεσιών. Πολλές επιχειρήσεις υπηρεσιών έχουν καλή 

αντίληψη για τα συνολικά κόστη τους αλλά συχνά δεν γνωρίζουν πως προκύπτουν. 

Μπορεί να γνωρίζουν πόσο κοστίζει μια ώρα για την επιχείρηση, διότι είναι εύκολο 

να υπολογιστεί. Αυτό που δεν γνωρίζουν είναι το κόστος των διαφορετικών 

δραστηριοτήτων. Η ABC παίζει σημαντικό ρόλο στις επιχειρήσεις υπηρεσιών ως 

εργαλείο για συνεχή παρακολούθηση της χρήσης και του κόστους των 

δραστηριοτήτων για την παραγωγή των υπηρεσιών. 

 

Οι Kaplan και Cooper υποστηρίζουν ότι οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών μπορούν 

να επωφεληθούν από την χρησιμοποίηση της ABC καθώς αντιμετωπίζουν τα ίδια 

ζητήματα με τις βιομηχανίες π.χ. ανάλυση λειτουργικών εξόδων, ποιες 

δραστηριότητες εκτελούνται, ποιους πόρους απαιτούν οι υπηρεσίες. Παρομοίως, ο 

Hicks υποστηρίζει ότι η ABC μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους τύπους 

επιχειρήσεων διότι εφαρμόζονται οι ίδιες αρχές. Γενικά υποστηρίζεται ότι η ABC 

χρησιμοποιείται με τον ίδιο τρόπο τόσο στους οργανισμούς παροχής υπηρεσιών όσο 

και στις βιομηχανικές επιχειρήσεις. Και στις δύο περιπτώσεις οι δραστηριότητες 

ορίζονται, κοστολογούνται και συνδέονται με το προϊόν ή την υπηρεσία αντίστοιχα.  

 

Ωστόσο υπάρχουν ορισμένες διαφορές: 

 

 Το «προϊόν» στους οργανισμούς παροχής υπηρεσιών είναι άυλο με ότι 

συνεπάγεται αυτό. 

 

 Το στοιχείο του χρόνου είναι πιο σημαντικό στις υπηρεσίες. 

 

 Στον τομέα των υπηρεσιών υπάρχει η ανάγκη να μοντελοποιηθεί η 

συμπεριφορά των καταναλωτών όταν αναλύεται η ζήτηση για λειτουργικές 

υπηρεσίες. Πέρα από αυτό που αποτελεί εξαίρεση, δεν υπάρχει καμία βασική 

διαφορά ανάμεσα στην ανάλυση των λειτουργικών δαπανών σε βιομηχανικά 

τμήματα και οργανισμούς παροχής υπηρεσιών.
88

 

 

 Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών διαφέρουν από τις βιομηχανικές 

επιχειρήσεις στο ότι είναι έντασης εργασίας παρά έντασης κεφαλαίου. Τα 
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περισσότερα κόστη εργασίας μπορούν να καταλογιστούν απευθείας στις 

υπηρεσίες της επιχείρησης. Το υπόλοιπο κόστος συνήθως συλλέγεται σε μια 

δεξαμενή γενικών εξόδων και μετά κατανέμεται με βάση το ποσοστό του 

κόστους άμεσης εργασίας.
89

  
 

 

5.3.2 Κόστος υπηρεσίας βάσει δραστηριοτήτων
90

 

 

Στην κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων ισχύει η βασικός κανόνας ότι οι 

δραστηριότητες/επιχειρησιακές διαδικασίες καταναλώνουν πόρους ενώ οι υπηρεσίες 

καταναλώνουν δραστηριότητες/επιχειρησιακές διαδικασίες και προμήθειες. 

Σύμφωνα με την ABC, το κόστος υπηρεσίας υπολογίζεται με τον καθορισμό των 

προμηθειών, των δραστηριοτήτων και των επιχειρησιακών διαδικασιών που 

απαιτούνται για την παραγωγή μιας υπηρεσίας και τον προσδιορισμό της ποσότητας 

των δραστηριοτήτων και επιχειρησιακών διαδικασιών που καταναλώνεται. Το κόστος 

υπηρεσίας εξάγεται αθροίζοντας τα κόστη των δραστηριοτήτων ή επιχειρησιακών 

διαδικασιών που συμμετέχουν στον σχεδιασμό, στην παραγωγή και στην παροχή μιας 

συγκεκριμένης υπηρεσίας. 

 

Οι δραστηριότητες υποστήριξης παραδοσιακά περιλαμβάνονταν στα γενικά έξοδα 

και επιμερίζονταν στις υπηρεσίες με μια άμεση βάση όπως η άμεση εργασία, η χρήση 

του εξοπλισμού, οι προμήθειες ή οι πωλήσεις. Με την ABC οι δραστηριότητες 

υποστήριξης καταλογίζονται απευθείας στις υπηρεσίες όπου αυτό είναι εφικτό. Για 

παράδειγμα, για την παραγωγή μιας υπηρεσίας απαιτείται πρώτα να σχεδιαστεί. Η 

δραστηριότητα σχεδιασμού υπηρεσίας μπορεί να καταλογιστεί σε μια συγκεκριμένη 

υπηρεσία. 

 

Ένα σύστημα ABC αντικατοπτρίζει καλύτερα το κόστος μιας υπηρεσίας και μειώνει 

τις διαστρεβλώσεις για τους παρακάτω λόγους: 

 

 Οι δραστηριότητες αντιπροσωπεύουν το χαμηλότερο επίπεδο ομοιογενούς 

κόστους. 

 

 Υπάρχουν πολλές βάσεις για τον καταλογισμό του κόστους δραστηριοτήτων 

στις υπηρεσίες. 

 

 Είναι δυνατός ο καταλογισμός του κόστους που συνδέεται με μια υπηρεσία, 

συμπεριλαμβανομένου των γενικών, διοικητικών και εξόδων πωλήσεων. 

 

 Οι περισσότερες αποκλίσεις προκαλούνται από την δραστηριότητα παρά την 

υπηρεσία. 

 

 Η ABC καθιστά δυνατή την κοστολόγηση κύκλου ζωής η οποία επιτρέπει 

καλύτερο συνταίριασμα των χρονικών περιόδων. 
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 Παραδοσιακά, υπάρχουν δύο κύριες κατηγορίες για το κόστος υπηρεσίας - 

άμεσο κόστος υπηρεσίας και γενικά, διοικητικά και έξοδα πωλήσεων. Στην 

ABC μπορούν να υπάρξουν και άλλες όπως παραγγελίες, πελάτες, έργα, 

συμβόλαια ή κανάλια διανομής. 

 

 
5.3.3 Δυσκολίες στην υιοθέτηση της ABC από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

91
 

 

 Ένα μεγάλο πρόβλημα στην υιοθέτηση της ABC από πολλές επιχειρήσεις 

υπηρεσιών είναι η έλλειψη ενός πληροφοριακού συστήματος με 

προσανατολισμό στα προϊόντα όπως ένα M.R.P. Το M.R.P. «συλλαμβάνει» 

συστηματικά τις συναλλαγές και τις συνδέει με συγκεκριμένα προϊόντα. 

Αυτές οι συνδέσεις χρησιμοποιούνται για τον καταλογισμό του κόστους και 

πολλές επιχειρήσεις υπηρεσιών δεν διαθέτουν τέτοια βάση δεδομένων. 

 

 Είναι πιο δύσκολο να οριστεί το προϊόν ή το παραγόμενο αποτέλεσμα στις 

επιχειρήσεις υπηρεσιών διότι η ίδια υπηρεσία μπορεί να διαφοροποιηθεί πολύ 

για να καλύψει τις διαφορετικές ανάγκες διαφορετικών πελατών. 

 

 Οι υπηρεσίες δεν διαθέτουν απαραίτητα μια δομημένη λίστα όλων των 

διαθέσιμων συστατικών στοιχείων ή των βημάτων επεξεργασίας που 

απαιτούνται- το ισοδύναμο της κατάστασης υλικών. Αυτό σημαίνει ότι τα 

δεδομένα πρέπει να δημιουργηθούν πριν την κοστολόγηση.  

 

 Η δραστηριότητα μπορεί να είναι πολύ απρόβλεπτη και να διαφέρει για την 

ίδια υπηρεσία. Για παράδειγμα, δύο ασθενείς στο ίδιο νοσοκομείο για την ίδια 

εγχείρηση μπορεί να έχουν πολύ διαφορετικά κόστη. Ο ένας ασθενείς μπορεί 

να παρουσιάσει επιπλοκές και να απαιτούνται πολλές διαγνωστικές εξετάσεις, 

ενώ ο άλλος να μην έχει τέτοια προβλήματα. Επίσης μπορεί ο ένας ασθενείς 

να αναρρώσει γρήγορα ενώ ο άλλος να διαμείνει το διπλάσιο. 

 

 Επιπλέον πολλές υπηρεσίες απαιτούν την χρήση κοινών πόρων. Οι 

νοσοκόμες, για παράδειγμα, εκτελούν έναν μεγάλο αριθμό καθηκόντων για 

διαφορετικούς ασθενείς. Σε αυτό το περιβάλλον είναι δύσκολη η απομόνωση 

και η καταχώριση του κόστους σε οδηγούς κόστους. 
 

 

 

 

 

 Η ABC περιλαμβάνει τον προσδιορισμό του μέσου κόστους για κάθε 

δραστηριότητα μέσα σε έναν οργανισμό. Στη συνέχεια το κόστος κάθε 

προϊόντος δομείται βάσει των διαφόρων συνδυασμών δραστηριοτήτων που 

απαιτούνται για την παραγωγή του. Δηλαδή υπάρχει η υπόθεση ότι οι 

διαδικασίες σε έναν οργανισμό είναι αρκετά ομοιογενείς έτσι ώστε να 

αποδώσουν μέσα κόστη δραστηριοτήτων. Οι Crane και Meyer δηλώνουν ότι 
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στην πράξη είναι δύσκολη η εφαρμογή της ABC σε συγκεκριμένες 

επιχειρήσεις υπηρεσιών, αν οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε πολλαπλές 

δραστηριότητες. Συνεπώς είναι δύσκολο να απομονωθεί ο χρόνος των 

εργαζόμενων που αφιερώνεται σε συγκεκριμένες δραστηριότητες. Επιπλέον οι 

χρόνοι δραστηριοτήτων διαφέρουν ανά γραμμή προϊόντων και ανά κατηγορία 

πελατών, έτσι η χρησιμοποίηση μέσου κόστος δραστηριοτήτων οδηγεί σε 

λάθος συμπεράσματα.
92

 

 

5.3.4 Εφαρμογή της ABC σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών με απλή δομή 

κόστους 

 
Η δομή του κόστους ποικίλει ανάμεσα στις επιχειρήσεις υπηρεσιών ανάλογα με το αν 

η επιχείρηση παρέχει επαγγελματικές υπηρεσίες (π.χ. δικηγόροι, σύμβουλοι 

επιχειρήσεων, λογιστές, ελεγκτικές εταιρίες) ή άλλες υπηρεσίες (π.χ. μεταφορικές 

εταιρίες, εστιατόρια, ξενοδοχεία). Στις περισσότερες επιχειρήσεις υπηρεσιών οι 

μισθοί αποτελούν το βασικό κόστος. Οι δραστηριότητες που απαιτούνται για την 

παραγωγής μια υπηρεσίας κυμαίνονται από μια έως πάνω από εκατό. Για 

παράδειγμα, μια εβδομαδιαία διαμονή σε ξενοδοχείο απαιτεί γύρω στις 40 

δραστηριότητες, από τον προγραμματισμό της διαμονής μέχρι όλες τις 

δραστηριότητες που χρειάζονται κατά τη διάρκεια της διαμονής. 

 
93

Όταν εφαρμόζεται η ABC σε οργανισμούς παροχής υπηρεσιών, πρέπει να 

διακρίνουμε τις διαφορετικές υπηρεσίες που παράγει ο οργανισμός. Σε μια εταιρία 

που παράγει επαγγελματικές υπηρεσίες, είναι πιο εύκολο να εφαρμοστεί η ABC 

καθώς τα κόστη δεν είναι τόσο δύσκολο να ανιχνευτούν στις διαφορετικές 

δραστηριότητες. Σε μια λογιστική εταιρία, οι πελάτες είναι περιορισμένοι και οι 

λογιστές μπορούν εύκολα να καταγράψουν τον χρόνο και τα υλικά που 

χρησιμοποιούν όταν εξυπηρετούν ένα συγκεκριμένο πελάτη. Άλλες επαγγελματικές 

υπηρεσίες περιλαμβάνουν συμβουλευτικές, εκπαιδευτικές ή νομικές υπηρεσίες. Για 

παράδειγμα , μια συμβουλευτική εταιρία που παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες 

παραδίδοντας μαθήματα μάρκετινγκ θα έχει λίγο πολύ το ίδιο κόστος ανεξάρτητα 

από το πόσα άτομα θα παρακολουθήσουν. Τα κόστη σε επίπεδο μονάδας είναι 

πιθανόν χαμηλά, αποτελούμενα από φωτοτυπίες και παρόμοια υλικά που διανέμονται 

κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Τα περισσότερα κόστη μπορούν να ανιχνευτούν σε 

κόστη επιπέδου παρτίδας, π.χ. κόστος για καθηγητές και ενοίκια. Τα κόστη για 

σχεδιασμό, μάρκετινγκ και άλλες παρόμοιες δραστηριότητες για ένα συγκεκριμένο 

μάθημα ανιχνεύονται σε επίπεδο προϊόντος.  

Τα κόστη σε επίπεδο επιχείρησης μπορεί να είναι γενικά διοικητικά και υποστήριξης. 

Σε ένα σχολείο, η βιβλιοθήκη ανήκει σε αυτή τη κατηγορία. 
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Πολλές δαπάνες για λειτουργίες υπηρεσιών προκαλούνται από τις διαφορές στις 

προτιμήσεις των πελατών, αν και χρησιμοποιούν την ίδια υπηρεσία. Η ανάλυση 

ξεκινά με την εξέταση της δομής των δαπανών για κάθε λειτουργικό τμήμα και 

συνεχίζεται με τον προσδιορισμό των παραγόντων που δημιουργούν την ζήτηση για 

τις δραστηριότητες που εκτελούνται από το τμήμα. Ο στόχος της ανάλυσης είναι η 

ανακάλυψη της φύσης της ζήτησης, η ποσοτικοποίηση της και η άντληση του 

μοναδιαίου κόστους για την επεξεργασία συναλλαγών από προϊόντα και πελάτες. 

 

Σε μια λογιστική εταιρία η δομή κόστους αποτελείται από μισθούς, επιδόματα και 

άλλα έμμεσα κόστη π.χ. υπολογιστές, ηλεκτρικό, συνδρομές σε εφημερίδες, 

ασφάλιστρα, ενοίκια, κόστη εγκαταστάσεων και κόστη επιτοκίων. Αφού υπολογιστεί 

το συνολικό κόστος είναι σχετικά εύκολος ο επιμερισμός του με τη χρησιμοποίηση 

των ωρών ως βάση. Οι πραγματικές ώρες εργασίας για ένα άτομο είναι 1.600 τον 

χρόνο. Το συνολικό κόστος διαιρείται με τον συνολικό αριθμό των πραγματικών 

ωρών και το αποτέλεσμα είναι μια εκτίμηση του κόστους ανά ώρα για ένα άτομο. Σε 

μια αγορά με οξύ ανταγωνισμό δεν αρκεί η γνώση του κόστους ανά άτομο και ώρα. Η 

επικέντρωση πρέπει να είναι στα κόστη των διαφορετικών δραστηριοτήτων. Σε μια 

λογιστική εταιρία παρέχεται ένα εύρος διαφορετικών υπηρεσιών, από τήρηση 

βιβλίων έως συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων, ανάλυση ισολογισμού και 

συζήτηση με τους πελάτες. Επιπλέον το λογιστήριο πρέπει να είναι σε επαφή με 

κυβερνητικούς φορείς εκ μέρους των πελατών. Όλες αυτές οι υπηρεσίες πρέπει να 

έχουν μια σταθερή τιμή και σε αυτό χρησιμεύει η ABC.  

Ο ευκολότερος τρόπος για να εφαρμοστεί η ABC είναι με την διεξαγωγή μελέτης 

χρόνου εξετάζοντας την εργασία κάθε ατόμου στη λογιστική εταιρία για μια μακρά 

χρονική περίοδο και προσδιορίζοντας πόσο χρόνο αφιερώνει κάθε άτομο σε κάθε 

δραστηριότητα, π.χ. ο χρόνος που απαιτείται για τη διόρθωση λανθασμένων 

λογαριασμών, για τη συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων, για την τήρηση βιβλίων 

κλπ. Η μελέτη χρόνου παρέχει την βάση για τον επιμερισμό του κόστους σύμφωνα με 

τις δραστηριότητες που εκτελούνται για την παραγωγή συγκεκριμένων υπηρεσιών. 

Στην εφαρμογή της ABC στις εταιρίες παροχής υπηρεσιών δεν είναι απαραίτητη η 

συνεχής ενημέρωση των μελετών χρόνου. Οι μελέτες χρόνου πρέπει να διεξάγονται 

μια φορά το μήνα ή τον χρόνο και να επικεντρώνονται στην ανάλυση των έργων και 

των διαφορετικών δραστηριοτήτων που εκτελούνται στην εταιρία. Το κόστος για τα 

άμεσα υλικά που καταναλώνονται, π.χ. χαρτιά, φάκελοι, κατανέμεται απευθείας σε 

κάθε πελάτη.  

Οι αναλύσεις ABC που έχουν πραγματοποιηθεί σε λογιστικές εταιρίες έχουν παράγει 

ενδιαφέροντα αποτελέσματα καθώς κάποιες δραστηριότητες αποδείχτηκαν πιο 

κοστοβόρες από τις εκτιμήσεις της διοίκησης. Με άλλα λόγια κάποιες υπηρεσίες 

είχαν τιμολογηθεί υψηλά και άλλες χαμηλά. Η διοίκηση τιμολόγησε ξανά τις 

υπηρεσίες με βάση το κόστος των δραστηριοτήτων. Ορισμένες φορές ίσως να είναι 

δύσκολη η χρέωση της πραγματικής τιμής διότι οι πελάτες δεν είναι πρόθυμοι να 

πληρώσουν σημαντικά υψηλότερη τιμή για την ίδια υπηρεσία. 
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5.3.5 Παράδειγμα υπολογισμού του κόστους δραστηριοτήτων σε λογιστική 

εταιρία
95

 

 
Βήμα 1

ο
-Εξαγωγή του κόστους του Λογιστηρίου από το Γενικό Καθολικό 

 

Λογιστήριο 
Εργασία 500.000 

Ταξίδια 100.000 

Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης 100.000 

Άλλα 100.000 

Σύνολο 800.000 € 

 

 
Βήμα 2

ο
-Προσδιορισμός των δραστηριοτήτων του Λογιστηρίου 

 
 Πληρωμή τιμολογίων 

 Είσπραξη απαιτήσεων 

 Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

 Πληρωμή εργαζόμενων 

 Παροχή διοικητικών αναφορών 

 Διοίκηση εργαζόμενων 

 Εκπαίδευση εργαζόμενων 

 Άλλες 

 

 

Βήμα 3
ο
-Προσδιορισμός του ποσοστού του χρόνου που αφιερώνεται σε κάθε 

δραστηριότητα 

 

Δραστηριότητες Λογιστηρίου Ποσοστό % 
Πληρωμή τιμολογίων 20 

Είσπραξη απαιτήσεων 20 

Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων 15 

Πληρωμή εργαζόμενων 15 

Παροχή διοικητικών αναφορών 10 

Διοίκηση εργαζόμενων 5 

Εκπαίδευση εργαζόμενων 5 

Άλλες 10 

Σύνολο 100% 
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Βήμα 4
ο
-Απόδοση του κόστους σε συγκεκριμένες δραστηριότητες 

 
Δραστηριότητες 

Λογιστηρίου 

Εργασία Ταξίδια Πληροφοριακά 

συστήματα 

διοίκησης 

Άλλα 

κόστη 

Σύνολο 

Πληρωμή τιμολογίων 100.000  30.000  130.000 

Είσπραξη απαιτήσεων 100.000 10.000 30.000  140.000 

Κατάρτιση 

χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων 

75.000 20.000 10.000  105.000 

Πληρωμή εργαζόμενων 75.000  20.000  95.000 

Παροχή διοικητικών 

αναφορών 

50.000 40.000 10.000  60.000 

Διοίκηση εργαζόμενων 25.000 30.000   65.000 

Εκπαίδευση 

εργαζόμενων 

25.000    55.000 

Άλλες 50.000   100.000 150.000 

Σύνολο 500.000€ 100.000€ 100.000€ 100.000€ 800.000€ 

 

 
 

Βήμα 5
ο
-Προσδιορισμός του κόστους δραστηριότητας ανά μονάδα 

 
Δραστηριότητες 

Λογιστηρίου 

Σύνολο € Όγκος 

δραστηριότητας 

Κόστος ανά μονάδα 

όγκου δραστηριότητας 

Πληρωμή τιμολογίων 130.000 13.000 10 / τιμολόγιο 

Είσπραξη απαιτήσεων 140.000 20.000 7 / τιμολόγιο 

Κατάρτιση 

χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων 

105.000 12 8.750 / 

χρηματοοικονομική 

κατάσταση 

Πληρωμή εργαζόμενων 95.000 5.000 19 / επιταγή 

Παροχή διοικητικών 

αναφορών 

60.000 60 1.000 / διοικητική 

αναφορά 

Διοίκηση εργαζόμενων 65.000 65 1.000 / εργαζόμενο 

Εκπαίδευση 

εργαζόμενων 

55.000 20 2.750 / ημέρα 

Άλλες 150.000 1 150.000 

Σύνολο 800.000    
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5.3.6 Εφαρμογή της ABC σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών με πολύπλοκη 

δομή κόστους 
 
96

Αν η εταιρία παροχής υπηρεσιών παράγει κοινές υπηρεσίες, ο καταλογισμός 

κόστους  σε δραστηριότητες είναι πιο πολύπλοκος.  Στα εστιατόρια και στον τομέα 

φιλοξενίας είναι πιο πολύπλοκη η υλοποίηση ενός συστήματος ABC διότι οι 

δραστηριότητες που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή των διαφόρων υπηρεσιών δεν 

ανιχνεύονται εύκολα. Όταν ένας πελάτης έρχεται μέσα στο εστιατόριο να φάει, τότε 

καταναλώνει συγκεκριμένες δραστηριότητες. Το πρόβλημα είναι ότι διαφορετικοί 

πελάτες καταναλώνουν διαφορετικές δραστηριότητες. Για παράδειγμα, ένας πελάτης 

μπορεί να επιθυμεί περισσότερες συμβουλές για το τι να φάει, ενώ ένας άλλος 

αποφασίζει μόνος του. Από την άλλη μεριά, ο πρώτος πελάτης μπορεί να τρώει 

γρήγορα και να φύγει νωρίς, ενώ ο δεύτερος μπορεί να μείνει περισσότερο 

χρησιμοποιώντας όλες τις διαθέσιμες υπηρεσίες. Επιπλέον, στον τομέα φιλοξενίας 

παράγονται τόσο υπηρεσίες όσο και προϊόντα. Οι άϋλες υπηρεσίες παράγονται από το 

άτομο που εξυπηρετεί τους πελάτες και τα προϊόντα αποτελούνται από φαγητό και 

ποτά. 

 
97

Ο καθορισμός ενός μίγματος ανάλυσης ABC και υπολογισμών παραδοσιακής 

κοστολόγησης μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικός. Σε έναν υπολογισμό 

παραδοσιακού κόστους το συνολικό κόστος διαιρείται με την διαθέσιμη 

δυναμικότητα. Για παράδειγμα, τα συνολικά διοικητικά κόστη είναι 500 € και ο 

αριθμός των εργαζομένων δέκα. Η διαθέσιμη δυναμικότητα είναι 16 ώρες (10 x 1,6 

ώρες ανά εργαζόμενο). Συνεπώς το διοικητικό κόστος ανά ώρα είναι 31,25€. Η 

ανάλυση ABC μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον επιμερισμό μεγαλύτερου κόστους 

το οποίο μπορεί να καταλογιστεί σε συγκεκριμένες δραστηριότητες ενώ η 

παραδοσιακή κοστολόγηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον επιμερισμό μικρού 

κόστους και κόστους που προέρχεται από πολύπλοκες δραστηριότητες. Η χρήση της 

ABC στην θέση της παραδοσιακής κοστολόγησης στις προαναφερθείσες περιπτώσεις 

θα προκαλέσει περισσότερο κόστος και γραφειοκρατία. 
 

Στον τομέα φιλοξενίας τα συνολικά κόστη είναι γνωστά, π.χ. κόστη για μισθούς, 

επιδόματα, εγκαταστάσεις, δάνεια και σταθερά κόστη. Τα συνολικά κόστη πρέπει στη 

συνέχεια να επιμεριστούν στις διάφορες δραστηριότητες. Σε αυτή την περίπτωση 

πρέπει να διεξαχθούν μελέτες χρόνου για τον σχηματισμό της βάσης του 

υπολογισμού κόστους. Ένα κρίσιμο θέμα είναι ότι ο χρόνος που καταναλώνεται για 

την εκτέλεση των δραστηριοτήτων πρέπει να δομείται σε μια μέση βάση. Δεν είναι 

εφικτή η χρέωση διαφορετικών τιμών αν ορισμένες φορές χρειάζονται 15 λεπτά για 

το φαγητό αντί για 10 που είναι ο μέσος όρος. Η μελέτη χρόνου δίνει εκτιμήσεις του 

χρόνου που καταναλώνεται στη λήψη παραγγελιών και στο σερβίρισμα φαγητού και 

ποτού στους πελάτες. Στη συνέχεια είναι δυνατός ο υπολογισμός παραδοσιακού 

κόστους για τον επιμερισμό του σύμφωνα με τον παραδοσιακό αριθμό πελατών στο 

εστιατόριο κάθε μέρα και με το είδος των προϊόντων που καταναλώνονται. 
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Ένα κοινό πρόβλημα όταν γίνονται υπολογισμοί κόστους στον τομέα φιλοξενίας είναι 

ότι ο αριθμός των πελατών διακυμαίνεται πολύ από το ένα χρονικό διάστημα στο 

άλλο. Ο σκοπός της παραδοσιακής κοστολόγησης είναι η εκτίμηση ενός κανονικού 

αριθμού πελατών σε μια βδομάδα και η χρησιμοποίηση αυτού του αριθμού ως μια 

στατιστική βάση τόσο για τους υπολογισμούς της παραδοσιακής κοστολόγησης όσο 

και για την ανάλυση ABC. Επίσης θα ήταν εφικτή η χρήση άλλων μονάδων ως 

βάσεις αλλά τίθεται το ζήτημα κατά πόσο τα αποτελέσματα είναι αξιόπιστα. Ο όγκος 

είναι η πιο κοινή βάση επιμερισμού του κόστους καθώς οι άλλες βάσεις είναι 

δύσκολο να κατανοηθούν και συχνά προκαλούν περισσότερα κόστη σε όρους 

γραφειοκρατίας. Συνεπώς, όταν εφαρμόζεται η ABC σε μια επιχείρηση υπηρεσιών, 

είναι πιο κατάλληλη η χρήση του όγκου ως βάση επιμερισμού χρησιμοποιώντας 

υπολογισμούς παραδοσιακού κόστους βασισμένους σε μελέτες χρόνου. 
 

 

5.4 Παράδειγμα μετάβασης από την παραδοσιακή στην Κοστολόγηση 

βάσει δραστηριοτήτων
98

 
 

Στη παράγραφο αυτή εξετάζεται ένα απλό παράδειγμα μετάβασης από την 

παραδοσιακή στην κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων για ένα νοσοκομείο. 

 

Το “προϊόν” ενός νοσοκομείου μπορεί να οριστεί ως η διαμονή και η θεραπεία του 

ασθενή. Η συνολική χρέωση για κάθε διαμονή περιλαμβάνει χρεώσεις για πολλές 

διαφορετικές υπηρεσίες (π.χ. εξετάσεις, φάρμακα, θεραπείες, αναλώσιμα και μια 

ημερήσια επιβάρυνση). Η ημερήσια επιβάρυνση περιλαμβάνει τρία είδη κόστους: 

 Κόστη διαμονής για το δωμάτιο. 

 Κόστη γευμάτων. 

 Κόστη νοσηλευτικών υπηρεσιών. 

 

Στα περισσότερα νοσοκομεία, χρεώνεται διαφορετική ημερήσια επιβάρυνση για 

διαφορετικούς τύπους φροντίδας. Για παράδειγμα, η χρέωση δωματίου για διαμονή 

στην εντατική μονάδα θεραπείας είναι υψηλότερη από την χρέωση διαμονής στην 

μονάδα μαιευτικής. Μέσα σε κάθε μονάδα, ωστόσο, όλοι οι ασθενείς χρεώνονται την 

ίδια ημερήσια επιβάρυνση για τον ίδιο τύπο δωματίου. 

Το νοσοκομείο αναγνώρισε ότι οι ασθενείς στην ίδια μονάδα λαμβάνουν διαφορετική 

ποσότητα νοσηλευτικής φροντίδας και ότι η συνολική φροντίδα νοσηλείας 

αντιστοιχούσε περίπου στην μισή ετήσια επιβάρυνση. Υπήρχε δηλαδή ποικιλομορφία 

στην παρεχόμενη υπηρεσία και τα ποσά που περιλαμβάνονταν ήταν σημαντικά. 

Για να λυθεί το παραπάνω ζήτημα σχεδιάστηκε ένα σύστημα ABC για να μετρήσει με 

ακρίβεια πόση φροντίδα νοσηλείας λαμβάνει κάθε ασθενής. Η ποσότητα φροντίδας 

νοσηλείας εξαρτάται από το επίπεδο οξύτητας σε μια κλίμακα από το 1 μέχρι το 5. 

Για παράδειγμα, μέσα στην καρδιακή μονάδα, οι ασθενείς 5 επιπέδου χρειάζονται 

δεκαπλάσια φροντίδα νοσηλείας από τους ασθενείς 1
ου

 επιπέδου. Το λογιστήριο του 

νοσοκομείου υπολόγισε την ημερήσια νοσηλευτική χρέωση για κάθε επίπεδο 

οξύτητας και στη συνέχεια τα νοσήλια εμφανίζονταν σε ξεχωριστή γραμμή από την 

ημερήσια επιβάρυνση στον λογαριασμό του πελάτη. Το αποτέλεσμα ήταν μια πιο 

σωστή χρέωση ανά πελάτη με βάση τις πραγματικές υπηρεσίες που έλαβε.  
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Επιπλέον, τα επίπεδα οξύτητας χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία ελαστικού 

προϋπολογισμού για την νοσηλεία σε κάθε μονάδα. Η ABC επαναπροσδιόρισε το 

“προϊόν” του νοσοκομείου καθορίζοντας χαρακτηριστικά που συνδέονται στις 

ξεχωριστές δραστηριότητες : “φροντίδα νοσηλείας” και “διαμονή και διατροφή”. Η 

δραστηριότητα νοσηλευτικής οδηγείται από τα επίπεδα οξύτητας περιστατικού. Η 

διαμονή και η διατροφή θεωρείται ως κόστος που παραμένει σταθερό για όλα τα 

επίπεδα οξύτητας. 

 

 

Πίνακας 5 : Παράδειγμα παραδοσιακής και Κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων 

σε νοσοκομείο 
 

Παραδοσιακή κοστολόγηση 
Κόστη Σύνδεσμοι Δραστηριότητες Σύνδεσμοι Παραγόμενη 

υπηρεσία 

Νοσοκόμες 

Νοσηλεία 

    -επίβλεψη 

    -υποστήριξη 

Αναλώσιμα 

Εγκαταστάσεις 

Διατροφή 

Γενικά έξοδα 

Κόστη 

συνδεόμενα με τη 

νοσηλεία, την 

διαμονή και 

διατροφή 

 

Φροντίδα νοσηλείας 

διαμονή και τροφή 

Ημερήσιο κόστος 

(περίπου 500€) 

Μια μέρα 

διαμονής στο 

νοσοκομείο 

Κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων 
Κόστη Σύνδεσμοι Δραστηριότητες Σύνδεσμοι Παραγόμενη 

υπηρεσία 

Νοσοκόμες 

Νοσηλεία 

    -επίβλεψη 

    -υποστήριξη 

Κόστη 

συνδεόμενα με τη 

νοσηλεία και το 

επίπεδο οξύτητας 

Φροντίδα νοσηλείας 

που ποικίλει με την 

οξύτητα 

Ημερήσιο κόστος 

για κάθε επίπεδο 

οξύτητας (50 έως 

600€) 

Υπηρεσία 

νοσηλείας για 

μια μέρα 

Αναλώσιμα 

Εγκαταστάσεις 

Διατροφή 

Γενικά έξοδα 

Κόστη 

συνδεόμενα με τη 

διαμονή και 

διατροφή 

Διαμονή και 

διατροφή 

Ημερήσιο κόστος 

(335€) 

Ημερήσια 

διαμονή 
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5.5 Η κερδοφορία των πελατών στις εταιρίες παροχής υπηρεσιών και η 

ABC  

 
5.5.1 Η σημασία της ανάλυσης κερδοφορίας πελατών 

 
99

H κερδοφορία από τους πελάτες έχει αποκτήσει μεγάλη σημασία τα τελευταία 

χρόνια. Στο μάρκετινγκ, τα κόστη ανάπτυξης και διατήρησης σχέσεων με τους 

πελάτες έχουν έρθει στο επίκεντρο (Storbacka, 1994). Ένα ενδιαφέρον ερώτημα είναι 

το πώς βρίσκει κανείς ποιοι πελάτες είναι προσοδοφόροι και ποιοι όχι. Με άλλα 

λόγια, κάποιες σχέσεις μπορεί να δείχνουν προσοδοφόρες τώρα, αλλά όταν 

εκτελεστούν όλες οι δραστηριότητες που χρειάζονται για ένα προϊόν μπορεί να είναι 

και ζημιογόνες. Η διοίκηση για να ανακαλύψει τα κρυμμένα κέρδη και ζημίες στις 

σχέσεις με τους πελάτες μπορεί να χρησιμοποιήσει την ABC. Επιπλέον, η 

κερδοφορία φαίνεται να αυξάνει όσο οι σχέσεις με τους πελάτες γίνονται 

μακροπρόθεσμες. (Reichheld and Sasser, 1993). 

 

Ο Kaplan (Cooper and Kaplan, 1991) περιγράφει μια περίπτωση όπου μια σουηδική 

εταιρία εφάρμοσε ένα σύστημα κοστολόγησης για τη μείωση των δραστηριοτήτων 

που δημιουργούν ζημίες και την αύξηση των δραστηριοτήτων που παράγουν κέρδη. 

Στο νέο σύστημα κοστολόγησης (ABC), κάθε κατηγορία κόστους αναλύεται για να 

προσδιοριστεί κατά πόσο συνδέεται με τον όγκο των πωλήσεων και παραγωγής ή με 

τον χειρισμό για ξεχωριστή παραγωγή και παραγγελιών για πωλήσεις. Εμπειρικά 

ευρήματα συλλέχθηκαν από προσωπικές συνεντεύξεις σε κάθε τμήμα για να 

προσδιοριστούν οι ώρες εργασίας που χρειάστηκαν για κάθε παραγγελία. Οι ώρες 

εργασίας για όλες τις δραστηριότητες μέσα σε ένα κέντρο κόστους προστίθενται και 

καθορίζεται το ποσοστό του συνολικού κόστους που συνδέεται με κάθε παραγγελία. 

Για μια ομάδα εγχώριων πελατών διαπιστώθηκε ότι οι κερδοφόρες παραγγελίες 

κυμαίνονταν από -179% έως + 65% του συνόλου των παραγγελιών. Μόνο το 40% 

των πελατών ήταν κερδοφόρο και δημιουργούσε το 250% των πραγματοποιούμενων 

κερδών. Το 5% των πελατών δημιουργούσε το 150% των κερδών και το 10% ζημίες 

ίσες με το 10% των κερδών. Επιπλέον, 2 από τους πιο ζημιογόνους πελάτες ήταν 

ανάμεσα στους τρεις μεγαλύτερους αγοραστές σύμφωνα με τον όγκο πωλήσεων. 

Ένας από αυτούς έκανε και μικρές εξειδικευμένες παραγγελίες για αντικείμενα 

χαμηλής τιμής, οι οποίες ήταν πάντα ευπρόσδεκτες. Μετά την παραπάνω ανάλυση 

αντιλήφθηκε η εταιρία πόσο ζημιογόνο ήταν το να τους εξυπηρετεί. 

 
100

Η κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων παρέχει το πλαίσιο για την σύνδεση των 

δεδομένων συναλλαγών των πελατών με χρηματοοικονομική πληροφόρηση έτσι 

ώστε να υπολογιστούν τα δεδομένα κερδοφορίας κάθε πελάτη. Η ιεραρχία του 

κόστους της ABC (π.χ. κόστη παραγγελίας, καναλιών κλπ) παρέχει στις επιχειρήσεις 

μια ξεκάθαρη εικόνα των μικτών περιθωρίων και του κόστους εξυπηρέτησης των 

συστατικών στοιχείων που συναθροίζονται στην κερδοφορία των πελατών. 
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Συνήθως τα αποτελέσματα μια ανάλυσης ABC ακολουθούν τον κανόνα 20-80, 

δηλαδή το 20% των πελατών παρέχουν το 80% των πωλήσεων. Μια τυπική ανάλυση 

ABC για την κερδοφορία των πελατών καταδεικνύει τα εξής:   

 Το 20% των πιο κερδοφόρων πελατών παράγουν από το 150% έως το 300% 

των συνολικών κερδών. 

 Το μεσαίο 70% των πελατών δεν παράγει ούτε κέρδος αλλά ούτε και ζημία. 

 Το λιγότερο κερδοφόρο 10% των πελατών παράγει ζημίες της τάξεως του 50 

έως 200% των συνολικών κερδών. 

 Οι μεγάλοι πελάτες είναι είτε οι πιο κερδοφόροι είτε οι πιο ζημιογόνοι. Είναι 

ασυνήθιστο να είναι κάπου στη μέση. 

 

Στον πίνακα (6) αναφέρονται ορισμένα χαρακτηριστικά των πελατών που οδηγούν σε 

διαφοροποίηση του κόστους εξυπηρέτησης. 

 

 

Πίνακας 6 
Πελάτες υψηλού κόστους 

εξυπηρέτησης      

Πελάτες χαμηλού κόστους 

εξυπηρέτησης 

 

Παραγγελία ειδικών προϊόντων   Παραγγελία τυπικών προϊόντων 

Μικρές παραγγελίες Μεγάλες παραγγελίες 

Απρόβλεπτη άφιξη παραγγελιών Προβλέψιμη άφιξη παραγγελιών 

Ειδική παράδοση Τυπική παράδοση 

Αλλαγές στους όρους παράδοσης Σταθερότητα στους όρους παράδοσης 

Χειροκίνητη επεξεργασία Ηλεκτρονική επεξεργασία 

Μεγάλα κόστη πριν την πώληση  

(π.χ. διαφήμιση) 

Μικρά κόστη πριν την πώληση 

Μεγάλα κόστη μετά την πώληση  

(π.χ. εγκατάσταση, εκπαίδευση) 

Μικρά κόστη μετά την πώληση 

Τήρηση αποθέματος Μη τήρηση αποθέματος 

Αργοπορημένη πληρωμή Πληρωμή στην ώρα 

 

Στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, η κερδοφορία των πελατών είναι πολύ πιο 

σημαντική από την κερδοφορία των προϊόντων διότι τα κόστη παροχής μιας 

υπηρεσίας συνήθως καθορίζονται από την συμπεριφορά των πελατών. Για 

παράδειγμα, ας θεωρήσουμε ένα προϊόν όπως ο λογαριασμός όψεως. Ένας πελάτης 

μπορεί να κάνει λίγες καταθέσεις ή αναλήψεις και να χρησιμοποιεί μόνο ηλεκτρονικά 

κανάλια π.χ. ΑΤΜ και Ιντερνέτ. Αυτός ο πελάτης έχει χαμηλές απαιτήσεις για πόρους 

της τράπεζας. Ένας δεύτερος πελάτης, ωστόσο, μπορεί να διαχειρίζεται το υπόλοιπο 

του λογαριασμού όψεως πολύ προσεκτικά και να διενεργεί πολλές καταθέσεις και 

αναλήψεις. Ο λογαριασμός όψεως αυτού του πελάτη μπορεί να είναι ζημιογόνος υπό 

την τρέχουσα τιμολόγηση. Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών πρέπει να 

προσδιορίσουν την διαφορετική κερδοφορία των ξεχωριστών πελατών, ακόμη και αν 

οι πελάτες χρησιμοποιούν τυπικά προϊόντα. Ο πελάτης καθορίζει σχεδόν 

εξολοκλήρου την ζήτηση για λειτουργικές δραστηριότητες έτσι, σε αντίθεση με τις 

βιομηχανίες, η διακύμανση της ζήτησης για επιχειρησιακούς πόρους οδηγείται πιο 

πολύ από τους πελάτες παρά από τα προϊόντα. Τα υπόλοιπα των πελατών ή οι όγκοι 

πωλήσεων είναι ανεπαρκή «πληρεξούσια» για την κερδοφορία. Οι πελάτες μικρού 

υπόλοιπου μπορεί να είναι κερδοφόροι ενώ οι πελάτες μεγάλου υπόλοιπου 

ζημιογόνοι. 
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5.5.2 Παράδειγμα υπολογισμού κερδοφορίας πελατών με την χρήση της ABC σε 

επιχείρηση παροχής υπηρεσιών
101

 

 
Temp Employment Company (TEC) είναι μια επιχείρηση παροχής υπηρεσιών στον 

κλάδο της πρόσληψης και απασχόλησης προσωπικού. Η TEC προσφέρει προσωρινή 

απασχόληση ,που αντιπροσωπεύει το 70% των εργασιών, και μόνιμη πρόσληψη. Η 

TEC χρησιμοποιεί την κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων για να αποτιμήσει την 

κερδοφορία των πελατών έτσι ώστε να κατανοήσει ποιοι πελάτες είναι επικερδής και 

ποιοι επιδοτούνται. Παρακάτω αναφέρονται τα τέσσερα βήματα που ακολούθησε η 

επιχείρηση για την εφαρμογή της ABC. 

 

Βήμα 1
ο
-Ανάπτυξη του λεξικού δραστηριοτήτων. 

Στο πρώτο βήμα, η TEC χωρίζεται σε δραστηριότητες. Τρεις δραστηριότητες 

προσδιορίστηκαν ως σχετικές με τις λειτουργίες της επιχείρησης: 1) Συμπλήρωση 

παραγγελιών εργασίας, 2) Πρόσληψη προσωρινών εργαζόμενων και 3) Διεκπεραίωση 

μισθοδοσίας και έκδοση τιμολόγιων. 

 

Βήμα 2
ο
-Προσδιορισμός των ποσών που ξοδεύονται για κάθε μια 

δραστηριότητα. 

Μόλις προσδιοριστούν οι δραστηριότητες, εκχωρούνται τα άμεσα κόστη που 

συνδέονται με κάθε δραστηριότητα. Κάθε πόρος που δεν μπορεί να καταλογιστεί 

άμεσα σε μια δραστηριότητα αρχικά εκχωρείται σε έναν λογαριασμό γενικών εξόδων 

και στη συνέχεια επιμερίζεται στις δραστηριότητες. Στον πίνακα (7) συνοψίζονται τα 

αποτελέσματα εκχώρησης του κόστους στις τρεις δραστηριότητες. Τα γενικά έξοδα 

επιμερίζονται σε κάθε δραστηριότητα με βάση τα άμεσα καταλογιστέα κόστη κάθε 

δραστηριότητας προς τα συνολικά άμεσα καταλογιστέα κόστη.  

 

Βήμα 3
ο
-Προσδιορισμός των προϊόντων, υπηρεσιών και πελατών της 

επιχείρησης.  

Όπως αναφέρθηκε η TEC προσφέρει δύο υπηρεσίες, προσωρινή απασχόληση και 

μόνιμη πρόσληψη. Μέσα σε κάθε υπηρεσία, οι πελάτες χωρίζονται σε δύο κανάλια, 

βιομηχανικό και υπαλληλικό, ανάλογα με την κατηγορία της εργασίας που 

αναζητούν. Οι βιομηχανικοί πελάτες προσλαμβάνουν προσωρινούς εργαζόμενους για 

θέσεις χειρωνακτικής εργασίας(π.χ. μηχανικούς). Από την άλλα, οι υπαλληλικοί 

πελάτες προσλαμβάνουν προσωρινούς εργαζόμενους για θέσεις γραφείου(π.χ. 

ρεσεψιόν, γραμματεία). 

 

Βήμα 4
ο
-Επιλογή των οδηγών δραστηριοτήτων και σύνδεση του κόστους 

δραστηριοτήτων με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τους πελάτες. 

Ο στόχος του προσδιορισμού ενός οδηγού κόστους για μια δραστηριότητα είναι ο 

καθορισμός της αιτίας που προκαλεί την κατανάλωση της δραστηριότητας. Ο οδηγός 

κόστους πρέπει να είναι μετρήσιμος και προσπελάσιμος. 

 

Συμπλήρωση παραγγελιών εργασίας : Η συμπλήρωση παραγγελιών εργασίας 

ξεκινάει μόλις ληφθεί μια παραγγελία από έναν πελάτη και ολοκληρώνεται όταν ο 

πελάτης λάβει το όνομα του προσωρινού εργαζόμενου που έχει αναλάβει την 
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εργασία. Ο οδηγός κόστους είναι ο αριθμός των προσωρινών απασχολήσεων που 

παραγγέλνονται από τους πελάτες. Δεν χρησιμοποιείται ο αριθμός των παραγγελιών 

διότι μια παραγγελία μπορεί να αφορά πολλούς προσωρινούς εργαζόμενους. 

Πρόσληψη προσωρινών εργαζόμενων : Η επιχείρηση μπορεί να προσλάβει 

προσωρινούς εργαζόμενους, μονό αν κάποιος αναζητά απασχόληση. Ο οδηγός 

κόστους είναι ο αριθμός των υποψηφίων που αναζητούν απασχόληση. Κάθε άτομο 

που αναζητά απασχόληση καταναλώνει σημαντικούς πόρους και χρόνο πριν να 

καταστεί υποψήφιος για εκχώρηση εργασίας. 

Διεκπεραίωση μισθοδοσίας και έκδοση τιμολόγιων : Η διεκπεραίωση μισθοδοσίας 

για κάθε εργαζόμενο και η έκδοση τιμολόγιων για κάθε πελάτη εκτελείται 

εβδομαδιαίως και βασίζεται στον αριθμό των ωρών εργασίας. 

 

Βήμα 5
ο
-Επιλογή των δεικτών δραστηριότητας για κάθε δραστηριότητα 

Στον πίνακα (7) φαίνονται οι δείκτες δραστηριότητας που υπολογίστηκαν: 

 

Συμπλήρωση παραγγελιών εργασίας    48,2390€ 

Πρόσληψη προσωρινών εργαζόμενων    26,5710€ 

Διεκπεραίωση μισθοδοσίας και έκδοση λογαριασμών   0.1655€ 

 

Πίνακας 7 : Υπολογισμοί δεικτών δραστηριότητας 

 
Όνομα 

λογαριασμού 

Σύνολο Συμπλήρωση 

παραγγελιών 

εργασίας 

Πρόσληψη 

προσωρινών 

εργαζόμενων 

 

Διεκπεραίωση 

μισθοδοσίας 

και έκδοση 

τιμολόγιων 
 

Γενικά 

έξοδα 

Συνολικά 

επιμερισμένα 

Μισθοί €125.638 €57.501 €16.197 €12.308 €39.632 €125.638 

Φόροι 11.192 5.118 1.442 1.095 3.537 11.192 

Διαφήμιση 55.896 25.494 30.402 - - 55.896 

Αυτοκίνητα 15.718 7.722 - - 7.996 15.718 

Τηλέφωνο 11.746 7.048 2.349 2.349 - 11.746 

Ενοίκιο 9.600 2.400 2.400 4.800 - 9.600 

Άλλες 

λειτουργικές 

δαπάνες 

 

91.144 

 

10.760 

 

1.961 

 

4.305 

 

74.118 

 

91.144 

       

Συνολικές 

λειτουργικές 

δαπάνες 

 

 

€320.934 

 

 

€116.043 

 

 

€54.751 

 

 

€24.857 

 

 

€125.283 

 

 

€320.934 

Επιμερισμός 

γενικών εξόδων 

  

74.307 

 

35.059 

 

15.917 

 

(125.283) 

- 

       

 €320.934 €190.350 €89810 €40774 - €320.934 

       

Οδηγοί κόστους       

# των 

παραγγελιών για 

απασχόληση 

 3.946     

# των υποψηφίων   3.380    

# των ωρών 

εργασίας 

   246.370   

Δείκτες 

δραστηριότητας 

 €48,239 €26,571 €0,1655   
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Κερδοφορία καναλιών πελατών 

 

Ο πίνακας (8) απεικονίζει την κερδοφορία ανά κανάλι πελατών. Όταν εξετάζονται τα 

μικτά περιθώρια, γίνονται εμφανής οι διαφορές ανάμεσα στα κανάλια. Το περιθώριο 

του βιομηχανικού καναλιού είναι σημαντικά χαμηλότερο από αυτό του υπαλληλικού 

καναλιού. Οι βιομηχανικοί πελάτες ζητούν χαμηλότερες τιμές για τους προσωρινούς 

εργαζόμενους αλλά η περιορισμένη αγορά εργασίας αποτρέπει την μείωση των 

μισθών. Επίσης, οι βιομηχανικοί πελάτες έχουν σημαντικά υψηλότερους δείκτες 

αποζημίωσης για τους εργάτες. Οι πελάτες στο υπαλληλικό κανάλι απαιτούν 

ποιότητα για την τιμή που πληρώνουν και έτσι μια υψηλότερη χρέωση είναι 

επιτρεπτή. Κατά τον επιμερισμό κόστους της δραστηριότητας “πρόσληψη 

προσωρινών εργαζόμενων” ανάμεσα στα κανάλια διαπιστώθηκε ότι δεν αποτελεί 

εύκολη διαδικασία ο καθορισμός αν ένας υποψήφιος έκανε αίτηση για υπαλληλική η 

χειρωνακτική απασχόληση. Αυτή πληροφορία καταγράφεται μόνο όταν ο υποψήφιος 

προσλαμβάνεται. Για την αρχική ανάλυση αποφασίστηκε η χρήση του λόγου του 

αριθμού προσωρινών απασχολήσεων που παραγγέλθηκαν από ένα κανάλι προς τις 

συνολικές προσωρινές προσλήψεις και για τα δύο κανάλια. Ο πολλαπλασιασμός 

αυτού του λόγου με τον συνολικό αριθμό των υποψηφίων παρέχει τον αριθμό των 

υποψηφίων για κάθε κανάλι. 

Υπάρχει κάποια λογική σε αυτή τη φόρμουλα. Ο αριθμός των προσωρινών 

απασχολήσεων που παραγγέλνονται καθορίζει τους τύπους απασχολήσεων που 

χρειάζονται. Αυτό αναγκάζει την TEC να επικεντρωθεί στην πρόσληψη αυτών των 

τύπων απασχόλησης. Με άλλα λόγια, υπάρχει μια στενή σχέση ανάμεσα στον αριθμό 

των απασχολήσεων που παραγγέλνονται και τον τύπο απασχόλησης που ζητούν οι 

υποψήφιοι. 

Όπως φαίνεται στον πίνακα (8), το βιομηχανικό κανάλι περιέχει μόνο το 16% των 

συνολικών κερδών της επιχείρησης, ενώ οι πωλήσεις του καλύπτουν πάνω από το 

86% των συνολικών πωλήσεων. Το καθαρό κέρδος του καναλιού είναι μόνο 0,3% επί 

των πωλήσεων. Σε αντίθεση, το υπαλληλικό κανάλι εμφανίζει κέρδη 8,2% των 

πωλήσεων. Από αυτή την ανάλυση είναι εμφανές ότι προκύπτει πρόβλημα για την 

επιχείρηση διότι το μεγαλύτερο κανάλι πελατών είναι στο όριο για να γίνει ζημιογόνο 

και το υπαλληλικό κανάλι δεν έχει αρκετές πωλήσεις για να υποστηρίξει ολόκληρη 

την επιχείρηση για μεγάλο διάστημα. Το συμπέρασμα είναι ότι το βιομηχανικό 

κανάλι πρέπει να γίνει πιο παραγωγικό για την συνολική επιτυχία της επιχείρησης. 
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Πίνακας 8: Ανάλυση κερδοφορίας ανά κανάλι πελατών 
 
 Υπαλληλικό % Βιομηχανικό % Σύνολο % 

Πωλήσεις €294.714 100% €1.859.852 100% €2.154.566 100% 

Κόστος πωλήσεων       

Μισθοί 200.377 68% 1.323.827 71,2% 1.524.204 70,7% 

Φόροι-τέλη 28.629 9,7% 251.879 13,5% 280.508 13% 

Συνολικό κόστος πωλήσεων 229.006 77,7% 1.575.706 84,7% 1.804.712 83,8% 

       

Μικτό περιθώριο 65.708 22,3% 284.146 15,3% 349.854 16,2% 

       

Επιμερισμοί γενικών 

εξόδων 

      

Συμπλήρωση παραγγελιών 

εργασίας 

      

Αριθμός των απασχολήσεων 

που παραγγέλθηκαν x 

 

508 

  

3.438 

  

3.946 

 

Δείκτης δραστηριότητας € 48,239  € 48,239  € 48,239  

  

24.505 

 

8,3% 

 

165.846 

 

8,9% 

 

190.351 

 

8,8% 

       

Πρόσληψη προσωρινών 

εργαζόμενων  

 

      

Αριθμός υποψηφίων x 3.380  3380  3380  

% των συνολικών 

παραγγελιών 

 

12,9% 

  

87,1% 

  

100% 

 

Υποψήφιοι ανά κανάλι x 436  2.944  3380  

Δείκτης δραστηριότητας € 26,571  € 26,571  € 26,571  

  

11.585 

 

3,9% 

 

78.225 

 

4,2% 

 

89.810 

 

4,2% 

       

Διεκπεραίωση μισθοδοσίας 

και έκδοση τιμολόγιων 

 

      

Ώρες εργασίας x 32.890  231.480  246.370  

Δείκτης δραστηριότητας € 0,1655  € 0,1655  € 0,1655  

  

5.443 

 

1,8% 

 

35.331 

 

1,9% 

 

40.774 

 

1,9% 

       

Συνολικός επιμερισμός 

γενικών εξόδων 

 

41.534 

 

14,1% 

 

279.402 

 

15% 

 

320.936 

 

14,9% 

 

 

      

Καθαρό κέρδος €24.174 8,2% €4.744 0,3% €28.918 1,3% 
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Κερδοφορία επιλεγμένων πελατών 

 

Ο πίνακας (9) συνοψίζει την ανάλυση δραστηριοτήτων για τους τέσσερις 

μεγαλύτερους πελάτες της TEC σύμφωνα με τον όγκο πωλήσεων. Στους τέσσερις 

αυτούς πελάτες αντιστοιχεί σχεδόν το 42% του συνολικού όγκου πωλήσεων και πάνω 

από το 48% των πωλήσεων του βιομηχανικού καναλιού. 

 

Χημική εταιρία : Η TEC παρέχει το 100% του προσωπικού παραγωγής και 

επίβλεψης. Τα αρχικά αποτελέσματα δείχνουν ένα καθαρό κέρδος 9,8%, πολύ 

μεγαλύτερο από το ποσοστό καθαρού κέρδους του υπαλληλικού καναλιού. Ένας 

λόγος για αυτό είναι ο μικρός επιμερισμός γενικών εξόδων σε αυτόν τον πελάτη. Για 

παράδειγμα, στη δραστηριότητα “συμπλήρωση παραγγελιών εργασίας” 

παραγγέλθηκαν μόνο 86 προσωρινές απασχολήσεις, ένας σχετικά μικρός αριθμός. Οι 

λόγοι είναι η μακροπρόθεσμη φύση των απασχολήσεων και οι πρακτικές πρόσληψης 

της επιχείρησης. 

 

Κατασκευαστής ρυμουλκούμενων : Παρόμοια με την χημική εταιρία, ο 

κατασκευαστής ρυμουλκούμενων απαιτεί μακροπρόθεσμους εργαζόμενους. Για την 

υπό εξέταση περίοδο, μόνο 56 προσωρινές απασχολήσεις παραγγέλθηκαν. Το μικτό 

περιθώριο για τον πελάτη είναι πολύ χαμηλό λόγω της συμφωνίας με τον πελάτη για 

τη χρέωση και της υψηλής επιβάρυνσης για μισθούς. Επειδή ο πελάτης δεν 

καταναλώνει μεγάλη αναλογία δραστηριοτήτων, δεν επιβαρύνεται με υψηλά γενικά 

έξοδα και έτσι παράγει λίγο πάνω από 3% καθαρό κέρδος. 

 

Εκδότης εφημερίδας : Ο εκδότης διαχειρίζεται τις ανάγκες του για προσωρινή 

απασχόληση διαφορετικά από τους δύο προηγούμενους πελάτες. Ο πελάτης καλεί 

καθημερινά για να παραγγείλει τον αριθμό απασχολήσεων που χρειάζεται, συνήθως 

10 με 40, και καταναλώνει σημαντικά υψηλότερη αναλογία δραστηριοτήτων από 

τους άλλους δύο. Μια ιδιόμορφη κατάσταση όσον αφορά την εταιρία είναι το αίτημα 

αρκετών εργαζόμενων να εργαστούν ξανά στον εκδότη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να 

καλούνται για να δηλώσουν ποια μετακίνηση θέλουν στην εργασία. Αν και η εταιρία 

απαίτηση 928 προσωρινές απασχολήσεις, κάποιες από αυτές συμπληρώθηκαν αρκετά 

εύκολα. Η κατάσταση αυτή αγνοήθηκε και ο εκδότης επιμερίστηκε τον ίδιο δείκτη 

ανεξάρτητα από την ευκολία ή τη δυσκολία συμπλήρωσης των αιτήσεων. Αυτή ήταν 

μια ανεπάρκεια της ανάλυσης δραστηριοτήτων. 

Στον πίνακα (9) φαίνεται ότι το μικτό περιθώριο είναι πολύ χαμηλό. Αυτό οφείλεται 

στη χαμηλή χρέωση του πελάτη έτσι ώστε να μπορέσει η TEC να τον διατηρήσει. Η 

χαμηλή χρέωση σε συνδυασμό με τα υψηλά γενικά έξοδα δημιουργούν καθαρή ζημία 

και η TEC πρέπει να αναθεωρήσει την συνεργασία της με τον εκδότη. 

 

Εταιρία επεξεργασίας τροφίμων: Η επιχείρηση χρησιμοποιεί προσωρινούς 

εργαζόμενους για την γραμμή παραγωγής σε σταθερή βάση όλο τον χρόνο, με ένα 

μίγμα μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων προσλήψεων. Όπως φαίνεται στον 

πίνακα (9), η επιχείρηση παράγει υψηλότερες πωλήσεις από τον εκδότη εφημερίδας, 

αλλά απαίτησε μόνο 332 προσωρινές απασχολήσεις σε σύγκριση με τις 928. Το μικτό 

περιθώριο για τον επεξεργαστή τροφίμων είναι το υψηλότερο ανάμεσα στους πελάτες 

που εξετάζονται, αλλά δεν αντισταθμίζει τις δραστηριότητες που καταναλώνονται 

από τον πελάτη. Στο τέλος προκύπτει καθαρή ζημία. 
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Πίνακας 9 : Ανάλυση κερδοφορίας για επιλεγμένους πελάτες 
 

 Χημική 

εταιρία 

% Κατασκευαστής 

ρυμουλκούμενων 

% Εκδότης % Επεξεργαστής 

τροφίμων 

% 

Πωλήσεις €466.733 100% €145.764 100% €122.604 100% €167.327 100% 

Κόστος πωλήσεων         

Μισθοί 341.620 73,2% 110.473 75,8% 92.205 75,2% 120.451 72% 

Φόροι-τέλη 65.366 14% 24.350 16,7% 18.621 15,2% 23.411 14% 

Συνολικό κόστος 406.986 87,2% 134.823 92,5% 110.826 90,4% 143.862 86% 

         

Μικτό περιθώριο €59.747 12,8% €10.941 7,5% €11.778 9,6% €23.465 14% 

         

Επιμερισμοί γενικών 

εξόδων 

        

Συμπλήρωση 

παραγγελιών 

εργασίας 

        

Αριθμός των 

απασχολήσεων που 

παραγγέλθηκαν x 

 

 

86 

  

 

56 

  

 

928 

  

 

332 

 

Δείκτης 

δραστηριότητας 

 

€ 48,239 

  

€ 48,239 

  

€ 48,239 

  

€ 48,239 

 

  

4.149 

 

0,9% 

 

2.701 

 

1,9% 

 

44.766 

 

36,5% 

 

16.015 

 

9,6% 

         

Πρόσληψη 

προσωρινών 

εργαζόμενων  
 

        

Αριθμός υποψηφίων x 2.944  2.944  2.944  2.944  

% των συνολικών 

παραγγελιών 

 

2,5% 

  

1,6% 

  

27% 

  

9,7% 

 

Υποψήφιοι ανά κανάλι 

x 

74  47  794  285  

Δείκτης 

δραστηριότητας 

 

€ 26,571 

  

€ 26,571 

  

€ 26,571 

  

€ 26,571 

 

  

1.954 

 

0,4% 

 

1.250 

 

0,9% 

 

21.099 

 

17,2% 

 

7.580 

 

4,5% 

         

Διεκπεραίωση 

μισθοδοσίας και 

έκδοση τιμολόγιων 

 

        

Ώρες εργασίας x 47.371  15.113  13.000  22.762  

Δείκτης 

δραστηριότητας 

 

€ 0,1655 

  

€ 0,1655 

  

€ 0,1655 

  

€ 0,1655 

 

  

7.840 

 

1,7% 

 

2.501 

 

1,7% 

 

2.152 

 

1,8% 

 

3.767 

 

2,3% 

         

Συνολικός επιμερισμός 

γενικών εξόδων 

1 

3.942 

 

3% 

 

6.453 

 

4,4% 

 

68.017 

 

55,5% 

 

27.363 

 

16,4% 

 

Καθαρό κέρδος 
 

€45.805 
 

9,8% 

 
€4.488 

 

3,1% 

 
€(56.239) 

 

-45,9% 

 
€(3.898) 

 

-2,3% 
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5.6 Εφαρμογές της Κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων σε 

οργανισμούς παροχής υπηρεσιών 

 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται δυο πραγματικά παραδείγματα εφαρμογής της 

κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων σε οργανισμούς παροχής υπηρεσιών. Το πρώτο 

παράδειγμα αφορά το χώρο των εταιριών παροχής κατ’ οίκον ιατρικών υπηρεσιών 

(Home Healthcare) και συγκεκριμένα αναλύεται η εφαρμογή της ABC στο δίκτυο 

Home Health. Το δεύτερο παράδειγμα αναφέρεται στο χώρο παροχής υπηρεσιών 

διαχείρισης βάσεων δεδομένων μάρκετινγκ. 

 
5.6.1 Εταιρία παροχής κατ’ οίκον ιατρικών υπηρεσιών (Home 

Healthcare)
102

   

 
Έννοια ιατρικής υπηρεσίας κατ’ οίκων και παρουσίαση του κλάδου 

 

Η ιατρική φροντίδα κατ’ οίκον είναι ένας γενικός όρος που περιλαμβάνει ένα εύρος 

ιατρικών και κοινωνικών υπηρεσιών οι οποίες παρέχονται στο σπίτι σε ανάπηρους, 

σε χρόνιους ασθενείς και σε ασθενείς υπό ανάρρωση. Γενικά, η ιατρική φροντίδα 

κατ’ οίκον παρέχεται όταν ο ασθενής προτιμά να παραμείνει στο σπίτι αλλά 

χρειάζεται συνεχή φροντίδα την οποία η οικογένεια και οι φίλοι δεν μπορούν να 

παράσχουν εύκολα ή αποτελεσματικά. 

 

Ο κλάδος των εταιριών παροχής κατ’ οίκον ιατρικών υπηρεσιών έρχεται αντιμέτωπος 

με συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις πελατών, με νέες μεθοδολογίες κρατικής 

αποζημίωσης των ασθενών και με αυξημένο ανταγωνισμό από κρατικές αλυσίδες. Αν 

και η επαγγελματική φροντίδα που παρέχεται στους ασθενείς είναι σταθερή ανάμεσα 

στις εταιρίες, μπορεί να υπάρξει μεγάλη διαφοροποίηση στο ανθρώπινο δυναμικό, 

στις λειτουργίες, στους υλικούς πόρους και στα πρότυπα μέτρησης και επίδοσης Σε 

αυτό το περιβάλλον οι παραδοσιακές μέθοδοι λήψης χρηματοοικονομικών και 

λειτουργικών αποφάσεων χαρακτηρίζονται από ανεπάρκεια. 

 

Οι σημερινές προκλήσεις για τις εταιρίες ιατρικών υπηρεσιών κατ’ οίκον αφορούν τη 

μείωση του κόστους, τη διατήρηση της ποιότητας όπως αυτή ορίζεται από τους 

πελάτες και τη παροχή υπηρεσιών που επικεντρώνονται στις ανάγκες των πελατών. 

Αυτές οι προκλήσεις είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν διότι οι περισσότερες 

εταιρίες δεν έχουν μέθοδο για να γνωρίζουν πόσο κοστίζει κάθε διαδικασία ή 

δραστηριότητα και έτσι δεν μπορεί να δοθεί προτεραιότητα στις μειώσεις κόστους ή 

στις βελτιώσεις διαδικασιών. Οι παραδοσιακές μέθοδοι κοστολόγησης μπορούν να 

παράσχουν πληροφόρηση για το κόστος ανά επίσκεψη, το συναθροισμένο κόστος, το 

κόστος της νοσοκόμας για μια επίσκεψη ή το κόστος ανά επεισόδιο (από την 

εισαγωγή μέχρι την εκπλήρωση). Ωστόσο, οι εταιρίες ιατρικής φροντίδας κατ’ οίκον 

χρειάζονται πιο συγκεκριμένες πληροφορίες για τη λήψη κατάλληλων λειτουργικών 

και στρατηγικών αποφάσεων. Η εφαρμογή της κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων 

μπορεί να συνδράμει προς αυτή τη κατεύθυνση ανταποκρινόμενη στις παραπάνω 

προκλήσεις ως εξής: 

                                                 
102

 Tony C. Adkins “Case Studies in Performance Management: A Guide from the Experts”, 

John Wiley & Sons Inc, 2006, σελ. 42-54 
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 Εστίαση στις διαδικασίες υψηλού κόστους για βελτίωση. 

 

 Προσδιορισμός των παραγόντων που προκαλούν αλλαγές στο κόστος. 

 

 Εξάλειψη όσων δεν επιθυμούν οι πελάτες. 

 

 Καταγραφή και βελτίωση της επίδοσης. 

 

 Κατάλληλη τιμολόγηση των υπηρεσιών. 

 

 Λήψη σωστών αποφάσεων προγράμματος. 

 

 Παροχή καλύτερων υπηρεσιών. 

 

 

Παρουσίαση της εταιρίας 

 
Το δίκτυο Home Health είναι η υπηρεσία κατ’ οίκον ιατρικής φροντίδας ενός 

μεγάλου ιατρικού κέντρου και παρέχει ιατρικές υπηρεσίες σε μια μεγάλη 

μητροπολιτική περιοχή. Ιδρύθηκε το 1975 και αποτέλεσε στη περιοχή της την πρώτη 

υπηρεσία κατ’ οίκον φροντίδας που βασίζεται σε νοσοκομείο και επίσης 

συνεργάζεται με παροχείς φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού, με φυσιοθεραπευτές 

και ξενώνες. Tο 1995 που εφαρμόστηκε η ABC, το δίκτυο πραγματοποιούσε 

επισκέψεις σε πάνω από 141.000 σπίτια το χρόνο και είχε έσοδα της τάξεως των 17,5 

εκ δολαρίων. Πρέπει να σημειωθεί ότι το δίκτυο Home Health ήταν από τις πρώτες 

εταιρίες που εφάρμοσαν την κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων όχι μόνο στον 

κλάδο της αλλά και στο σύνολο των οργανισμών παροχής υπηρεσιών. Η εφαρμογή 

της ABC , η οποία χαρακτηρίστηκε ως μια από τις καλύτερες το 1995, περιγράφεται 

παρακάτω. 

 

Η εφαρμογή της ABC 

 

Η εφαρμογή της ABC διακρίνεται σε τέσσερις φάσεις:  

 

Α. Η πιλοτική φάση. 

Β. Φάση ετοιμασίας του συστήματος για όλη την επιχείρηση. 

Γ. Συγκρότηση ομάδας και καθορισμός χρονοδιαγράμματος. 

Δ. Προγραμματισμός και σχεδιασμός. 

 

 

Α. Η πιλοτική φάση 

 

Στη πιλοτική φάση, ο στόχος είναι ο προσδιορισμός του αν η ABC μπορεί να 

συνεισφέρει στον εντοπισμό των δραστηριοτήτων υψηλού κόστους, οι οποίες 

μπορούν να επανασχεδιαστούν. Η πιλοτική φάση διεξάχθηκε σε δύο στάδια. 
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Πρώτο στάδιο 

 

Στο στάδιο αυτό προσδιορίζεται το κόστος της προέγκρισης των υπηρεσιών υγείας 

που προσφέρονται. Για να ελεγχθεί το κόστος και να διαβεβαιωθεί ότι μόνο 

εγκριμένες υπηρεσίες παρέχονται, οι υπηρεσίες διαχείρισης υγείας απαιτούν από τις 

εταιρίες ιατρικών υπηρεσιών να καλέσουν έναν ειδικό για να εγκρίνει τις υπηρεσίες. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα το 20% των περιπτώσεων απαιτούν προέγκριση η 

οποία αυξάνει το κόστος κατά 36€. 

 

Δεύτερο στάδιο 

 

Οι συνεντεύξεις με τις νοσοκόμες προσδιόρισαν πέντε κοινές δραστηριότητες:  

 

1) Προγραμματισμός της ιατρικής φροντίδας. 

2) Μετακίνηση στην οικία. 

3) Πραγματοποίηση επίσκεψης. 

4) Καταγραφή των αποτελεσμάτων της επίσκεψης. 

5) Συντονισμός της φροντίδας. 

 

 

Αφού εντοπίστηκαν οι δραστηριότητες, η διοίκηση μπόρεσε για πρώτη φορά να 

προσδιορίσει το κόστος των άμεσων δραστηριοτήτων των νοσοκόμων το οποίο έχει 

ως εξής: 

 

 Προγραμματισμός της φροντίδας του ασθενή  2,37€ έως 4,02€ 

 

 Μετακίνηση       8,04€ 

 

 Πραγματοποίηση επίσκεψης     32,23€ έως 63,29€ 

 

 Καταγραφή φροντίδας     12,41€ έως 29,29€ 

 

 Συντονισμός φροντίδας     8,19€ έως 15,92€ 

 

Τέλος προσδιορίστηκε το κόστος των εγκρίσεων-εισόδων ανά είδος νοσηλείας και 

σύμφωνα με τα αποτελέσματα το υψηλότερο κόστος είναι στις ενέσιμες θεραπείες και 

το μικρότερο στις φυσικοθεραπείες. 

 

 

Β. Φάση ετοιμασίας του συστήματος για όλη την επιχείρηση 

 

Από τη στιγμή που η πιλοτική φάση καταδεικνύει την αξία της ABC σε σύγκριση με 

τη παραδοσιακή μέθοδο κοστολόγησης, η διοίκηση αποφασίζει την υλοποίηση της  

σε όλες τις διαστάσεις του οργανισμού. Ζητείται από τους αντιπρόσωπους κάθε 

εργασίας που εκτελείται να προσδιορίσουν πέντε με έξι βασικές δραστηριότητες που 

εκτελούν. Όπου είναι δυνατό, οι απαντήσεις θα πρέπει να πιστοποιούνται από 

δεδομένα ή να επαληθεύονται από τους επιβλέποντες. Μετά από αυτή τη διαδικασία 

η Home Health ανέπτυξε ένα λεξικό δραστηριοτήτων που προσδιορίζει και ορίζει 11 

διαδικασίες και 84 δραστηριότητες. 
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Γ. Συγκρότηση ομάδας και καθορισμός χρονοδιαγράμματος 

 

Συνήθως, η ομάδα αποτελείται από πέντε έως επτά άτομα που αφιερώνουν από 25% 

έως και το 100% του χρόνου τους και περιλαμβάνει εσωτερικό προσωπικό, 

εξωτερικούς συμβούλους ή και τα δύο. Τα παραπάνω ισχύουν και στην περίπτωση 

της Home Health. Τα μέλη της ομάδας είναι υπεύθυνα για την προετοιμασία ενός 

πλάνου υλοποίησης, για τη συλλογή δεδομένων και την εισαγωγή τους σε ένα 

λογισμικό πακέτο ΑΒΜ.  

 

Δ. Προγραμματισμός και σχεδιασμός 

 

Το πρότυπο πόρου αποτελεί το σημείο εκκίνησης και δομείται μετά το γενικό 

καθολικό. Οι δαπάνες από 12 κέντρα κόστους στο καθολικό αποτελούν κέντρα στο 

πρότυπο πόρου. Αυτά τα κέντρα αντιπροσωπεύουν κάθε μια από τις 8 κλινικές 

ειδικότητες, ιατρικές υπηρεσίες και τρία διοικητικά κέντρα κόστους. Επιπλέον 

περιλαμβάνονται στη δομή του πρότυπου άλλα πέντε κέντρα: 1) Μισθοί και παροχές 

2)Γενικά έξοδα νοσοκομείου 3)Δεξαμενή κλινικών εξόδων 4) Δεξαμενή διοικητικών 

εξόδων 5)Παροχές στους εργαζόμενους που πληρώνονται ανά επίσκεψη. 

Οι λογαριασμοί δαπανών από το γενικό καθολικό εισάγονται ως λογαριασμοί στα 

κέντρα στο πρότυπο πόρου. Αυτό γίνεται για όλα τα κέντρα που προέρχονται από το 

γενικό καθολικό. Οι άλλες δαπάνες εκχωρούνται στη μια εκ των δυο δεξαμενών 

κόστους. Οι κλινικοί λογαριασμοί εκχωρούνται σε ένα λογαριασμό μέσα στη 

δεξαμενή κλινικών εξόδων και παρομοίως οι διοικητικοί λογαριασμοί εκχωρούνται 

σε ένα λογαριασμό μέσα στη δεξαμενή διοικητικών εξόδων. Τα γενικά έξοδα 

νοσοκομείου και οι παροχές ανά επίσκεψη περιέχουν ένα λογαριασμό. Αυτά τα ποσά 

υπολογίζονται και εισάγονται. 

 

Οι λογαριασμοί δεξαμενών εξόδων είτε εκχωρούνται πίσω στους μισθούς και τις 

παροχές είτε εκχωρούνται απευθείας σε μια δραστηριότητα. Για παράδειγμα, οι 

λογαριασμοί γενικού καθολικού για το ενοίκιο και τον ηλεκτρισμό καταχωρούνται σε 

μια από τις δεξαμενές εξόδων. Ο λογαριασμός μέσα στη δεξαμενή εξόδων είναι οι 

εγκαταστάσεις. Οι εγκαταστάσεις, στη συνέχεια, εκχωρούνται στις αντίστοιχες θέσεις 

μέσα στα κέντρα παροχών και μισθών. Αυτό γίνεται ως βήμα εξοικονόμησης χρόνου 

όταν εκχωρούνται πόροι σε δραστηριότητες. 

 

Στη συνέχεια δομείται το πρότυπο δραστηριότητας το οποίο είναι απλό στη δομή. 

Κάθε εργασία αποτελεί ένα κέντρο στο πρότυπο και περιέχει πέντε ή έξι 

λογαριασμούς ή δραστηριότητες που αποκτώνται από τις συνεντεύξεις με τους 

εργαζόμενους. Υπάρχει ένα κέντρο (ανεκχώρητο) στο πρότυπο δραστηριότητας που 

δεν είναι τίτλος εργασίας και περιέχει γενικά έξοδα και επισφαλείς απαιτήσεις, τα 

οποία είναι δαπάνες που δεν μπορούν να εκχωρηθούν σε δραστηριότητες. 
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Παράδειγμα προτύπου δραστηριότητας 

 

Όνομα εργασίας                  Ποσοστό 

 

Ειδικές υπηρεσίες επιβλέποντα 

 

Συντονισμός εντός δικαιοδοσίας  25% 

Εκπαίδευση     20% 

Επαλήθευση εντολών    20% 

Καταγραφή προφορικών εντολών  10% 

Βελτίωση διαδικασιών   10% 

Δοκιμή ανταγωνιστικότητας   5% 

 

 

Το επόμενο βήμα είναι η δημιουργία κατάστασης δραστηριοτήτων. Κάθε 

δραστηριότητα έχει μια θέση μέσα στο λεξικό και όλες οι βασικές διαδικασίες 

αποτελούν κέντρα μέσα στη δομή. Μετά κάθε δραστηριότητα εκχωρείται στο 

αντίστοιχο αντικείμενο της κατάστασης. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο διότι καθίσταται 

δυνατή η θεώρηση του συνολικού κόστους μια διαδικασίας και στη συνέχεια η 

κατάτμηση της διαδικασίας ανά δραστηριότητα για να εντοπιστούν οι 

δραστηριότητες υψηλού κόστους. 

 

Παράδειγμα κατάστασης δραστηριοτήτων 

 

Διαδικασία: Παράδοση υπηρεσιών 

 

 Προγραμματισμός επίσκεψης. 

 Μετακίνηση. 

 Πραγματοποίηση επίσκεψης. 

 Συντονισμός φροντίδας. 

 Καταγραφή φροντίδας. 

 

Διαδικασία: Ανάπτυξη και διαχείριση ανθρωπίνων πόρων 

 

 Δημιουργία και διαχείριση στρατηγικών ανθρωπίνων πόρων. 

 Στρατολόγηση και πρόσληψη εργαζόμενων. 

 Ανάπτυξη και εκπαίδευση εργαζόμενων. 

 Διαχείριση της επίδοσης του εργαζόμενου. 

 

Για τη δημιουργία του πρότυπου αντικειμένου κόστους χρησιμοποιήθηκε μια 

προσέγγιση πολλαπλών διαστάσεων. Οι τρεις διαστάσεις που επιλέχθηκαν είναι η 

διαδικασία, ο τύπος επίσκεψης και ο πληρωτής. Μια τέταρτη διάσταση, τα κόστη 

διατήρησης της οργάνωσης, προστέθηκε για να συμπεριλάβει εκείνες τις 

δραστηριότητες που δεν μπορούν να εκχωρηθούν σε μια από τις άλλες τρεις 

διαστάσεις. Αυτές οι δραστηριότητες είναι εκείνες που υποστηρίζουν ανθρώπους και 

διοικητικές λειτουργίες. 
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Παράδειγμα πρότυπου αντικείμενου κόστους 

 

Διαδικασία 

 

 Ιατρική/Χειρουργική νοσηλεία. 

 Ψυχιατρική νοσηλεία. 

 Φυσικοθεραπεία. 

 Εργασιοθεραπεία. 

 Λογοθεραπεία. 

 Βοηθητική φροντίδα στο σπίτι. 

 Ιατρικές κοινωνικές υπηρεσίες. 

 

Τύπος επίσκεψης 

 

 Έγκριση και είσοδος νέων πελατών. 

 Έγκριση και είσοδος νέων πελατών (high tech). 

 Τακτική επίσκεψη. 

 Επίσκεψη για εγκυμοσύνη. 

 Τακτική επίσκεψη (high tech). 

 

Πληρωτής 

 

 Κρατική νοσοκομειακή περίθαλψη (Medicare). 

 Οργανισμός διατήρησης υγείας. 

 Χρηματοδότηση από τράπεζες. 

 Πελάτης. 

 Δωρεάν φροντίδα. 

 

Οι δραστηριότητες μετά εκχωρούνται στον κατάλληλο λογαριασμό διάστασης. Για 

παράδειγμα, όλες οι δραστηριότητες φυσικοθεραπείας εκχωρούνται στο λογαριασμό 

φυσικοθεραπείας κάτω από τη διάσταση διαδικασία. 

 

Ορισμένοι οδηγοί που χρησιμοποιούνται από τη Home Health ίσως να είναι 

μοναδικοί για τη φροντίδα υγείας αλλά και για τη φροντίδα κατ’ οίκον. Ορισμένοι 

από τους οδηγούς που χρησιμοποιήθηκαν για την εκχώρηση πόρων σε 

δραστηριότητες είναι τα κλινικά οδοιπορικά, τα προϋπολογισμένα κλινικά 

τηλεφωνήματα, τα τετραγωνικά μέτρα, το ποσοστό επισκέψεων ανά πωλητή και η 

άμεση εκχώρηση. Η άμεση εκχώρηση χρησιμοποιήθηκε για τα γενικά έξοδα και για 

άλλα αντικείμενα που εκχωρήθηκαν στον λογαριασμό ανεκχώρητων στο πρότυπο 

δραστηριότητας. Η άμεση εκχώρηση επίσης χρησιμοποιήθηκε στην εκχώρηση 

λογαριασμών στις κλινικές ή διοικητικές δεξαμενές εξόδων. 

 

Κάποιοι από τους ίδιους οδηγούς χρησιμοποιήθηκαν για την εκχώρηση 

δραστηριοτήτων σε λογαριασμούς αντικειμένων κόστους. Επιπρόσθετοι οδηγοί είναι 

οι εγκρίσεις-είσοδοι ανά πληρωτή, οι ασθενείς που εξυπηρετούνται από ένα πληρωτή 

και οι επισκέψεις ανά πληρωτή. Ο οδηγός που χρησιμοποιείται εξαρτάται από το 

κατά πόσο η δραστηριότητα εξαρτάται από τον όγκο των εγκρίσεων-εισόδων, τους 

ασθενείς ή τις επισκέψεις. Για παράδειγμα, ο αριθμός του εκπαιδευόμενου 

προσωπικού χρησιμοποιήθηκε για την εκχώρηση των δραστηριοτήτων που 

συνδέονται με το εκπαιδευτικό προσωπικό. Οι τελικοί οδηγοί ήταν “οι επισκέψεις 
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ανά διαδικασία” και “ οι επισκέψεις ανά τύπο”. Για μεγαλύτερη ακρίβεια, οι οδηγοί 

αυτοί χρησιμοποιήθηκαν με και χωρίς συντελεστή στάθμισης, ο οποίος ήταν ο χρόνος 

για κάθε επίσκεψη. 

 

Οφέλη από τη χρήση της ABC 

 

Οι εκθέσεις της ABC χρησιμοποιήθηκαν για την επιθεώρηση του κόστους των 

διαφόρων τύπων επισκέψεων ανά πελάτη και ανά διαδικασία. Η πιο συγκεκριμένη 

πληροφόρηση που παρέχει η ABC μεταβάλει την εστίαση από τις εκθέσεις κόστους 

στην κατανόηση του αληθινού κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το μοντέλο 

ABC χρησιμοποιήθηκε για να καταγράψει πιθανές αλλαγές και σενάρια 

δημιουργώντας εικονικά μοντέλα για να αποτιμηθούν πιθανές εμπλουτίσεις στο 

βασικό μοντέλο. Αυτά τα εικονικά μοντέλα δημιουργήθηκαν από το βασικό μοντέλο 

για να “τρέξουν” ένα πιο απλό αντικείμενο κόστους. Αυτό επιτρέπει την αποτίμηση 

της δυνατότητας πρόσθεσης νέων διαστάσεων. 

 

Στον πίνακα (10) αναφέρονται οι διαφορές ανάμεσα στην ABC και την παραδοσιακή 

κοστολόγηση: 

 

Πίνακας 10 
Δεδομένα κόστους από τη  

παραδοσιακή κοστολόγηση 

 Πρότυπο αντικείμενου 

κόστους στην ABC 

Κόστος ανά 

επίσκεψη 

Σύγκριση με 

τα όρια 

Διαδικασία Κόστος ανά 

επίσκεψη 

Μοναδιαίο 

κέρδος 

 

97,14 

 

1,35 

Ιατρική/Χειρουργική 

νοσηλεία 

 

98,09 

 

(3,61) 

 

106,62 

 

10,83 

Ψυχιατρική 

νοσηλεία 

 

98,01 

 

1,69 

75,95 (27,64) Φυσικοθεραπεία 97,98 0,02 

77,28 (26,32) Εργασιοθεραπεία 89,71 7,39 

86,06 (17,94) Λογοθεραπεία 105,41 (14,39) 

 

107,96 

 

(23,78) 

Ιατρικές κοινωνικές 

υπηρεσίες 

 

117,47 

 

(30,22) 

 

49,26 

 

2,78 

Βοηθητική φροντίδα 

στο σπίτι 

 

74,15 

 

27,78 

94,29€  Σύνολο 95,35€  

 

 

Παρακάτω αναφέρονται παραδείγματα του πως η ABC/M μετατρέπει την 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση σε διοικητική πληροφόρηση: 

 

 Οι επισκέψεις ψυχιατρικής νοσηλείας κοστίζουν 3 φορές περισσότερο από τις 

επισκέψεις χειρουργικής/ιατρικής νοσηλείας. 

 Η καταγραφή κοστίζει 45 ανά επίσκεψη. 

 Η μετακίνηση του φυσικοθεραπευτή είναι 2 φορές ακριβότερη από αυτή της 

νοσοκόμας. 

 Το κόστος της διαδικασίας έγκρισης και εισόδου νέων πελατών είναι 450 ανά 

πελάτη. 

 Οι επισκέψεις του οργανισμού φυσιοθεραπευτικής κοστίζουν 50% παραπάνω 

από αυτές της Medicare. 
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5.6.2 Η εταιρία Acxiom Corporation
103

  

 
Παρουσίαση της εταιρίας 

 

Η εταιρία Acxiom Corporation δραστηριοποιείται στον τομέα των υπηρεσιών και 

διαχειρίζεται βάσεις δεδομένων μάρκετινγκ για άλλες εταιρίες. Επίσης παρέχει και 

υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων για διάφορα τμήματα μιας επιχείρησης. Έχει 

έδρα το Αρκάνσας, ετήσια έσοδα της τάξεως των 200 εκατ. δολαρίων και απασχολεί 

2.000 άτομα. Το 1991 αποφάσισε να εφαρμόσει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα 

βελτίωσης της ποιότητας το οποίο περιελάμβανε και την εφαρμογή ενός συστήματος 

κοστολόγησης και διοίκησης βάσει δραστηριοτήτων. 

Η εφαρμογή της ABC είχε ως σκοπό να προσδιορίσει όλες τις επιχειρησιακές 

διαδικασίες και δραστηριότητες, να τις κοστολογήσει , να καθορίσει το κόστος των 

υπηρεσιών για εσωτερική τιμολόγηση και να εντοπίσει δυνατότητες για βελτίωση. 

Με τον προσδιορισμό και τη ποσοτικοποίηση των πραγματικών δαπανών για τις 

διαδικασίες και τις δραστηριότητες θα μπορούσε να ελεγχθεί το κόστος. 

 
Η εφαρμογή της ABC 

 

Η διαδικασία εφαρμογής διήρκεσε 3 μήνες και χρησιμοποιήθηκε μια επταμελής 

ομάδα εκ των οποίων τα έξι μέλη προέρχονταν από την ίδια την εταιρία και ένας ήταν 

εξωτερικός σύμβουλος. Όλα τα μέλη αφιέρωσαν το 50% του χρόνου τους εκτός από 

τον αρχηγό της ομάδας που αφιέρωσε το 100%. 

Η Axciom είναι οργανωμένη σε περίπου 20 επιχειρηματικές μονάδες και κάθε μια 

από αυτές έχει τον δικό της διευθυντή. Ουσιαστικά, απαιτούνταν η εφαρμογή της 

ABC σε κάθε μια επιχειρηματική μονάδα. Συγκεκριμένα για κάθε επιχειρηματική 

μονάδα έπρεπε να γίνουν τα παρακάτω: 

 

 Προσδιορισμός των σημαντικών δραστηριοτήτων. 

 

 Για κάθε σημαντική δραστηριότητα πρέπει να προσδιοριστούν τα ακόλουθα: 

 

 Περιγραφή/ορισμός. 

 Αποτέλεσμα. 

 Μέτρο αποτελέσματος. 

 Κόστος. 

 Οδηγός κόστους. 

 Μέτρα επίδοσης. 

 Χαρακτηριστικά δραστηριότητας. 

 

 Σύνδεση των δραστηριοτήτων σε επιχειρησιακές διαδικασίες. 

 

 Ιεράρχηση των δραστηριοτήτων για βελτίωση. 

 

 Περίληψη, συμπεράσματα, συστάσεις και επόμενα βήματα. 

                                                 
103

 John A. Miller, “Implementing Activity-Based Management in Daily Operations”, John 

Wiley & Sons Inc, 1996, σελ. 137-142 
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Η ομάδα εφαρμογής είχε αναλάβει τη διεξαγωγή όλων των συνεντεύξεων, τη 

συλλογή των δεδομένων και τη διεξαγωγή των απαραίτητων αναλύσεων για την 

κατάρτιση αποτελεσμάτων. 

 

Ο διευθυντής κάθε επιχειρηματικής μονάδας είχε αναλάβει να αφιερώνει χρόνο στις 

συνεντεύξεις και στις συναντήσεις με την ομάδα εφαρμογής, να παρέχει 

πληροφόρησης όταν του ζητηθεί και να παραχωρεί πόρους για να επιτευχθούν οι 

στόχοι της εφαρμογής της ABC.  

 

Το συνολικό σχέδιο εφαρμογής περιελάμβανε τα ακόλουθα 8 βήματα: 

 

1. Προετοιμασία ενός λεπτομερούς σχεδίου εφαρμογής της ABC. 

 

2. Προσδιορισμός της ομάδας εφαρμογής. 

 

3. Εκπαιδευτική περίοδος για την ομάδα εφαρμογής και το βασικό προσωπικό. 

 

4. Συνεντεύξεις και ανάλυση για τον προσδιορισμό δραστηριοτήτων, μέτρων, 

παραγωγικότητας, οδηγών κόστους και μεθοδολογιών καταλογισμού. 

 

5. Καταλογισμός του κόστους των δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών 

 

6. Προετοιμασία ενός προσχεδίου έκθεσης, συμπεριλαμβανομένου συμπερασμάτων 

και συστάσεων. 

 

7. Θεώρηση του τελικού προσχέδιου της έκθεσης με τη διοίκηση. 

 

8. Παράδοση τελικής έκθεσης. 

 

 

Επειδή η ανάλυση και η κοστολόγηση των δραστηριοτήτων απαιτούνταν για κάθε μια 

από τις 20 επιχειρηματικές μονάδες της εταιρίας, οι περισσότεροι πόροι και 

προσπάθειες της ομάδας αφιερώθηκαν σε αυτό το κομμάτι του σχεδίου εφαρμογής. 

 

Η εκπαιδευτική περίοδος διήρκησε 2 μέρες και περιελάμβανε κατά 40% τα βασικά 

βήματα εφαρμογής της ABC , κατά 30% την εφαρμογή στην Axciom και κατά 30% 

τον προσδιορισμό σε προκαταρτική βάση των επιχειρησιακών διαδικασιών και 

δραστηριοτήτων από ομάδες εργασίας. Σχηματίστηκαν πέντε ομάδες των πέντε 

ατόμων και τους ζητήθηκε να περιγράψουν τη συνολική επιχείρηση με 8 έως 12 

επιχειρησιακές διαδικασίες και να καταγράψουν τη σχέση ανάμεσα σε αυτές τις 

διαδικασίες. Ενώ αρχικά υπήρχε ένα μεγάλο εύρος απόψεων για τις διαδικασίες, μετά 

από συζήτηση, υπήρξε μια προκαταρκτική συναίνεση. Στη συνέχεια ανατέθηκε σε 

κάθε ομάδα μια επιχειρηματική διαδικασία και ζητήθηκε ο προσδιορισμός των 5 έως 

10 πιο σημαντικών διαδικασιών. Το αποτελέσματα αυτής της εργασίας ήταν η 

δημιουργία ενός πλαισίου εργασίας και η κοινή κατανόηση του τι πρέπει να αλλάξει 

και να αναλυθεί. 

Η ομάδα εφαρμογής χρησιμοποίησε τεχνικές συλλογής δεδομένων βάσει ομάδων 

στην ανάλυση και τη κοστολόγηση δραστηριοτήτων για κάποιες επιχειρηματικές 

μονάδες. Άνθρωποι κλειδιά από κάθε τομέα της επιχειρηματικής μονάδας 

συμμετείχαν σε ομάδες εργασίας για να προσδιορίσουν τις δραστηριότητες και τους 
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οδηγούς κόστους, να κάνουν ανάλυση αξίας και να παρέχουν πληροφόρησης για το 

πώς οι άνθρωποι ξοδεύουν το χρόνο τους και πως χρησιμοποιούνται οι πόροι. 

 
Ευρήματα  

 
Τα ευρήματα από την εφαρμογή της κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων 

περιλαμβάνουν τα εξής: 

 

 Εντοπίστηκαν 137 σημαντικές δραστηριότητες στις επιχειρηματικές μονάδες 

του Αρκάνσας. 

 

 Οι 5 κορυφαίες δραστηριότητες κατανάλωσαν το 38% του κόστους 

μισθοδοσίας στις επιχειρηματικές μονάδες του Αρκάνσας και οι 25 κορυφαίες 

δραστηριότητες το 74%. 

 

 Σε μια επιχειρηματική διαδικασία οφείλεται το 35% του συνολικού κόστους. 

 

 Σε δύο δραστηριότητες μη-προστιθέμενης αξίας οφείλεται το 40-45% του 

κόστους κάποιων επιχειρηματικών μονάδων. 

 

 Ακατάλληλοι πόροι δραστηριοτήτων αναπτύχθηκαν σε μια κρίσιμη 

επιχειρηματική διαδικασία. 

 

 Το επίπεδο ικανοτήτων των συνεργατών και ο ορισμός του ανεπαρκούς 

σχεδιασμού ήταν δύο από τους πιο σημαντικούς οδηγούς κόστους. 

 

 Σε πολλές περιπτώσεις, οι ομάδες ανάπτυξης λογισμικού είχαν δυσκολία στην 

περιγραφή των πελατών τους. Δεν ήταν ικανές να εντοπίσουν εύκολα τους 

τελικούς χρήστες των προϊόντων τους και έτσι δεν μπορούσαν να έχουν 

ανατροφοδότηση από τους πελάτες. Έπρεπε να προστεθούν νέες 

δραστηριότητες. 

 

 Η μεταβίβαση των καινούργιών προϊόντων από την έρευνα και ανάπτυξη σε 

πλήρη χρήση από την ομάδα λογισμικού συγκαταλέχθηκε ως σημαντική 

δραστηριότητα στην έρευνα και ανάπτυξη αλλά όχι από την ίδια την ομάδα. 

Αυτό επηρέασε τη ταχύτητα και τη προτεραιότητα στην εισαγωγή νέων 

προϊόντων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ο
 – Η ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΕΙ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
6.1 Η κατάσταση στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών 

 
104

Σημαντικές αλλαγές στον τραπεζικό κλάδο τα τελευταία 15-20 χρόνια έχουν 

δημιουργήσει μια κατάσταση στην οποία οι τράπεζες βρίσκονται αντιμέτωπες με 

πολλά προβλήματα ανάλυσης κόστους τα οποία παραδοσιακά αντιμετωπίζονταν από 

βιομηχανικές εταιρίες. Η μείωση των περιθωρίων κέρδους και ο αυξημένος 

ανταγωνισμός τόσο ανάμεσα στις τράπεζες όσο και ανάμεσα σε τράπεζες και άλλους 

οργανισμούς χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον 

όπου οι τραπεζίτες πρέπει να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο της διαχείρισης της 

κατάστασης εισοδήματος και του ισολογισμού. Οι τράπεζες λαμβάνουν όλο και 

μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος τους από αμοιβές για υπηρεσίες που 

προσφέρονται σε συνεχώς διογκούμενες πελατειακές βάσεις.  

Οι διευθυντές των τραπεζών τα προηγούμενα χρόνια είχαν ως κύρια δραστηριότητα 

τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων. Σήμερα, αντιμετωπίζουν τη διαχείριση 

της σχέσης ανάμεσα στις αμοιβές για υπηρεσίες και στο κόστος της προσφοράς 

υπηρεσιών και αναγκάζονται να εφαρμόσουν άγνωστα μοντέλα διαχείρισης κόστους 

στις τραπεζικές λειτουργίες. 
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Επίσης, ο τομέας των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών έχει επεκταθεί δραματικά 

σε παγκόσμιο επίπεδο τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Έχει υπάρξει συγκέντρωση προς 

λιγότερες και μεγαλύτερες εταιρίες τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο, με την ανάπτυξη του 

παγκόσμιου κεφαλαίου και των χρηματαγορών, όσο και σε εθνικό επίπεδο. Μια 

βασική συνέπεια της διαδικασίας συγκέντρωσης, η οποία πραγματοποιείται μέσα από 

εξαγορές και συγχωνεύσεις, είναι η εντεινόμενη επικέντρωση στην παραγωγή εσόδων 

με τον έλεγχο του κόστους και του ανθρώπινου δυναμικού. 

Ο Mabberley (1997) έχει συνοψίσει την κατάσταση ως εξής: 

 

“Οι αγορές γίνονται όλο και πιο ανταγωνιστικές καθώς τα χρηματοοικονομικά 

ιδρύματα αγωνίζονται για κερδοφόρες εργασίες και η απελευθέρωση της αγοράς μαζί 

με την τεχνολογία επιτρέπουν την είσοδο και άλλων οργανισμών στις αγορές. Οι 

περιορισμοί στα κέρδη και η ανάγκη εύρεσης νέων τρόπων βελτίωσης της επίδοσης 

στον ανταγωνιστικό τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών έχουν δημιουργήσει 

την ανάγκη αναθεώρησης του υπάρχοντος συστήματος και προσδιορισμού τρόπων 

βελτίωσης των εσόδων και επικέντρωσης στα κόστη, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η 

κερδοφορία μακροπρόθεσμα.” 
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106
Το ανταγωνιστικό περιβάλλον έχει καταστήσει πολύ δύσκολη την αύξηση των 

εσόδων και του μεριδίου αγοράς. Για το λόγο αυτό, τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα 

αναζητούν τρόπους να ελέγξουν τα κόστη τους για να επιτύχουν τα αναγκαία επίπεδα 

κερδοφορίας για τους μετόχους. Ο μόνος τρόπος για τον έλεγχο των εξόδων είναι η 

κατανόηση του πως συγκεκριμένα προϊόντα συνεισφέρουν στα συνολικά έξοδα της 

λειτουργίας της τράπεζας. 
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Ένα βασικός παράγοντας για την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία, είναι η 

ύπαρξη ενός πληροφοριακού συστήματος που αποδίδει ακριβή πληροφόρηση για το 

κόστος των προϊόντων, των υπηρεσιών και των πελατών. Χωρίς την γνώση και την 

κατανόηση αυτού του κόστους, ένα χρηματοοικονομικό ίδρυμα εκτίθεται σε 

σημαντικούς στρατηγικούς και λειτουργικούς κινδύνους. 

 

Η ανάγκη για ακριβή και επαρκή δεδομένα κόστους έχει γίνει πιο επιτακτική ως 

αποτέλεσμα αρκετών εξελίξεων : 

 

Απελευθέρωση της αγοράς των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών : Η 

απελευθέρωση έχει εντείνει τις ανταγωνιστικές πιέσεις στην τιμολόγηση, στο μίγμα 

προϊόντων και την κερδοφορία. 

 

Αύξηση στο κόστος άντλησης (επιτόκιο) χρηματοδοτικών κεφαλαίων : Αυτό έχει 

αυξήσει την ανάγκη για πληροφόρηση κόστους έτσι ώστε να τιμολογηθούν σωστά τα 

δάνεια υπό συνθήκες συρρικνούμενων περιθωρίων επιτοκίων. 

 

Επέκταση των μη-χρηματοδοτικών υπηρεσιών : Η εισαγωγή νέων μη-

παραδοσιακών προϊόντων και υπηρεσιών έχει περιπλέξει την δομή κόστους και έχει 

αυξήσει την ανάγκη για ακριβή πληροφόρηση κόστους για τον σχεδιασμό και την 

τιμολόγηση αυτών των προϊόντων. 

 

Χωριστή τιμολόγηση των προϊόντων και υπηρεσιών: Στο παρελθόν, οι τράπεζες 

βασίζονταν στην χρέωση μιας υπηρεσίας για την κάλυψη ενός πακέτου υπηρεσιών 

και ήλπιζαν ότι το μέσο κόστος παροχής υπηρεσιών θα είναι λιγότερο από το 

εισόδημα που παράγεται από την χρέωση της υπηρεσίας. Τα τελευταία χρόνια όμως 

έχει επικρατήσει η τάση ξεχωριστής χρέωσης των υπηρεσιών. Αυτό έχει αυξήσει 

σημαντικά την απαίτηση για πληροφόρηση κόστους. 

 

Αυτοματοποίηση πολλών συναλλαγών : Ενώ η τεχνολογία έχει μειώσει το άμεσο 

κόστος ανά συναλλαγή, έχει αυξήσει τα έμμεσα κόστη. Ο καταλογισμός του έμμεσου 

κόστους στα προϊόντα αποτελεί βασική πρόκληση για ένα σύστημα κοστολόγησης. 
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6.2 Η κοστολόγηση στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών 

 
6.2.1 Τα παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης στα χρηματοοικονομικά 

ιδρύματα 
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Παραδοσιακά, η πληροφόρηση για την κερδοφορία της τράπεζας βασίζεται στη 

λογική της κατανομής κόστους από τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές (GAAP), 

δηλαδή τη δίκαιη κατανομή των γενικών εξόδων στα προϊόντα. Οι περισσότεροι 

άνθρωποι, ωστόσο, δεν γνωρίζουν ότι η κατανομή κόστους υπό τις GAAP 

αναπτύχθηκε για να αντιστοιχιστεί το κόστος με το εισόδημα με κάποιο λογικό 

τρόπο. Οι λογιστές που προσλαμβάνονταν από τις τράπεζες ήταν υποχρεωμένοι να 

τηρούν τις GAAP για να καταρτίσουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις και να 

παράγουν κέρδη και λίγοι θα πρότειναν ότι οι αριθμοί που παράγονται είναι 

ακατάλληλοι για να υποστηρίξουν λεπτομερείς λειτουργικές αποφάσεις. Αυτό δε 

σημαίνει ότι τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα είναι λανθασμένα, αλλά ότι 

μπορούν να ερμηνευτούν λάθος. 

 

Στις μεθόδους παραδοσιακής κοστολόγησης, οι λογιστές προσδιορίζουν ένα 

παρονομαστή για να κατανείμουν όλες τις λειτουργικές δαπάνες κάθε κέντρου 

κόστους σε ένα αντικείμενο κόστους που αντιπροσωπεύει προϊόντα της επιχείρησης. 

Ο παρονομαστής που χρησιμοποιείται συνήθως είναι κάτι που θεωρείται ότι 

συνεισφέρει στην προετοιμασία των προϊόντων. Ο συνήθης παρονομαστής για 

κατανομή κόστους είναι κάποιος που ποικίλει με το επίπεδο εισοδήματος και είναι 

μέτρο που είναι εφαρμόσιμο σε μια δραστηριότητα. Για παράδειγμα σε πολλούς 

τομείς, όπου το κόστος κατανέμεται βάσει του αριθμού συναλλαγών, η πραγματική 

αναλογία πόρων που καταναλώνονται στη διεκπεραίωση των συναλλαγών είναι το 

40% των συνολικών πόρων που καταναλώνονται. Επομένως, το 60% των πόρων του 

τομέα κατανέμονται βάσει ενός παρονομαστή με τον οποίο δεν έχουν καμιά σχέση. 

Αυτή η λανθασμένη απεικόνιση του κόστους δε προκαλεί προβληματισμό διότι 

θεωρείται ότι τα άλλα κόστη απαιτούνται για να διευκολυνθεί η διεξαγωγή των 

συναλλαγών και αυτό αρκεί. 

 

Η έννοια του «προϊόντος» που χρησιμοποιείται στο μοντέλο GAAP αναπτύχθηκε για 

τους βιομηχανικούς οργανισμούς στις αρχές του αιώνα. Μέχρι πριν λίγα χρόνια, αυτό 

το μοντέλο θεωρούταν από τους περισσότερους ότι αποτελεί μια εφικτή μέθοδος για 

όλες τις ανάγκες για κοστολόγηση όπως σκοπούς υποστήριξης αποφάσεων και 

αποτίμηση λογιστικού κέρδους/υπολοίπου. Τώρα που πολλοί οργανισμοί παράγουν 

αποτελέσματα με το ABC τα οποία είναι διαφορετικά από τη παραδοσιακή 

κοστολόγηση, η κατανομή κόστους με τις GAAP για σκοπούς άλλους από την 

προετοιμασία χρηματοοικονομικών καταστάσεων έχει αποδεχτεί ανεπαρκής. Ένα 

σημαντικό σημείο της ακαταλληλότητας της παραδοσιακής κοστολόγησης είναι η 

χρήση των προϊόντων ως σημαντικό αντικείμενο κόστους και αυτό διότι ο όρος 

προϊόν αναφέρεται σε διακριτή απτή εκροή. Σε αντίθεση οι τράπεζες εκτελούν 

υπηρεσίες όπου η διεκπεραίωση συναλλαγών είναι το κεντρικό θέμα. Επειδή κάθε 
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συναλλαγή έχει μοναδικά χαρακτηριστικά, είναι σημαντικό να θεωρούνται οι 

υπηρεσίες που παρέχουν οι τράπεζες ως κάτι διαφορετικό από τα προϊόντα που 

παράγονται από τη παραγωγή. Κάθε συναλλαγή σε ένα οργανισμό 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών δημιουργείται από δραστηριότητες. Μια συναλλαγή 

είναι η πιο κοντινή έννοια της τράπεζας για το προϊόν. Όταν το προσωπικό της 

τράπεζας αναφέρεται σε προϊόν, αυτό που περιγράφουν είναι τύποι λογαριασμών ή 

ξεχωριστές υπηρεσίες που χρεώνονται, οι οποίες με τη σειρά τους αποτελούνται από 

πολλές και ποικίλες συναλλαγές. Η εφαρμογή της παραδοσιακής κατανομής κόστους 

στη τραπεζική κοστολόγηση για σκοπούς λήψης αποφάσεων παρέχει νούμερα άκρως 

παραπλανητικά. 

 

Τα διοικητικά στελέχη στις τράπεζες αποδέχονται την πληροφόρηση βάσει GAAP για 

να λάβουν αποφάσεις. Αυτό συμβαίνει γιατί οι GAAP έχουν τη σφραγίδα του νόμου 

και είναι συστηματοποιημένες. Κεντρικό σημείο για την επάρκεια της παραδοσιακής 

κατανομής κόστους είναι ο ορισμός των προϊόντων και των υπηρεσιών, τα οποία 

είναι πολύ διαφορετικά πράγματα. Ένα προϊόν είναι ένα διακριτό και απτό 

αντικείμενο που μπορεί να μετακινηθεί και να αποθηκευτεί. Στη τραπεζική, κάθε 

συναλλαγή είναι άυλη και έχει ένα μοναδικό χαρακτηριστικό όπως το όνομα του 

κατόχου, τον τύπο του λογαριασμού, τον δικαιούχο, την αξία και το κύκλωμα της 

συναλλαγής. Έτσι, η έννοια ενός προϊόντος στη τραπεζική είναι πολύ διαφορετική 

από εκείνη που χρησιμοποιείται στη κοστολόγηση στη βιομηχανία.  
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Το τελικό προϊόν των παραδοσιακών συστημάτων είναι συχνά ενοποιημένα 

λειτουργικά κόστη και σε ορισμένες περιπτώσεις η κερδοφορία του οργανισμού. 

Αυτός ο τύπος πληροφόρησης δεν βοηθάει την διοίκηση της τράπεζας η οποία 

επιδιώκει την αύξηση της ποιότητας, την εξάλειψη της σπατάλης, τον προσδιορισμό 

της κερδοφορίας των πελατών και την βελτίωση της κερδοφορίας των προϊόντων. 

 

Στα παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης, υπάρχει μικρή αναγνώριση της 

σημαντικότητας της σχέσης ανάμεσα στις δραστηριότητες και στους πόρους του 

οργανισμού. Επιπλέον, η σύνδεση ανάμεσα στις δραστηριότητες που εκτελούνται και 

στο κόστος προϊόντος ή πελάτη είναι περίπλοκη. Αυτό συμβαίνει κυρίως για δύο 

λόγους:  

 

Πρώτον, τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα βασίζονται σε πληροφοριακά συστήματα 

σχεδιασμένα για την παραγωγή χρηματοοικονομικών καταστάσεων ως τη μόνη πηγή 

πληροφόρησης για το κόστος προϊόντος. Η κατάσταση αποτελεσμάτων παρέχει έναν 

λογαριασμό του κόστους όλων των δραστηριοτήτων της τράπεζας. Δεν παρέχει όμως 

πληροφόρηση για το κόστος συγκεκριμένων δραστηριοτήτων ή το κόστος 

ξεχωριστών προϊόντων και υπηρεσιών. 

 

Δεύτερον, τα συστήματα διοικητικής λογιστικής σχεδιάζονται για την μέτρηση της 

επίδοσης ατόμων, λειτουργιών και τμημάτων. Αυτά τα συστήματα ίσως να επαρκούν 

για την αξιολόγηση της επίδοσης αλλά αποδίδουν ελάχιστη πληροφόρηση όσον 

αφορά το κόστος των δραστηριοτήτων. Αποτυγχάνουν να συνδέσουν επαρκώς αυτό 
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που οδηγεί το κόστος με το προϊόν ή την υπηρεσία που απαιτεί την εκτέλεση αυτών 

των δραστηριοτήτων. 

 

Τα παραδοσιακά συστήματα γενικά αποτυγχάνουν να αποτυπώσουν την 

μακροπρόθεσμη φύση των προϊόντων και των σχέσεων με τους πελάτες. Με τη 

συλλογή και την αναφορά ενοποιημένης πληροφόρησης κόστους, αυτά τα συστήματα 

παραβλέπουν το γεγονός ότι κάποια κόστη που συμβαίνουν σε μια χρονική περίοδο 

συνδέονται με έσοδα που μπορεί να προκύψουν σε πολλές χρονικές περιόδους. Η 

διάρκεια της ζωής των προϊόντων και των σχέσεων με τους πελάτες πρέπει να 

ενσωματώνεται στον σχεδιασμό ενός συστήματος κοστολόγησης έτσι ώστε η 

πληροφόρηση για το κόστος να χρησιμοποιηθεί για τη λήψη μακροπρόθεσμων 

αποφάσεων. 

 

Λόγω των αδυναμιών του συστήματος παραδοσιακής κοστολόγησης, οι περισσότερες 

τράπεζες δεν μπορούν να αντλήσουν τη σωστή πληροφόρηση για το κόστος των 

υπηρεσιών τους. Η έλλειψη κατανόησης του πραγματικού κόστους έχει ως 

αποτέλεσμα οι τράπεζες να επικεντρώνονται στις συνολικές πωλήσεις και στα 

υπόλοιπα των λογαριασμών. Παραδοσιακά, η τράπεζα θα προσέφερε κάθε υπηρεσία 

προκειμένου να αυξήσει τα έσοδα της χωρίς να κατανοεί τα πραγματικά κόστη. 

 

6.2.2 Χαρακτηριστικά του κόστους των τραπεζών
110

 

 

Μεταβλητός όγκος συναλλαγών : Μια μεγάλη αναλογία των τραπεζικών δαπανών 

αφορά το προσωπικό και τον εξοπλισμό που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την 

επεξεργασία επιταγών και άλλων εγγράφων. Ωστόσο, ο ημερήσιος όγκος των 

επιταγών έχει μεγάλες διακυμάνσεις. Επειδή ο όγκος συναλλαγών είναι μεταβλητός, 

η δυναμικότητα των πόρων που παρέχεται από τα σταθερά κόστη μπορεί να 

ορισμένες φορές να παραμείνει αχρησιμοποίητη. Αν αυτή η αχρησιμοποίητη 

δυναμικότητα αποτελέσει μέρος του μέσου μοναδιαίου κόστους, η περίοδος για την 

οποία υπολογίζεται ο μέσος όρος θα πρέπει να είναι μεγάλη για να καλύπτονται 

μεγάλες διακυμάνσεις. 

 

Προβλεπτικότητα : Η προβλεπτικότητα τους όγκου των συναλλαγών και του πως  

διακυμαίνεται, έχει επιτρέψει πολλές τράπεζες να προγραμματίζουν τμήματα του 

κόστους μισθοδοσίας για τον προσδοκώμενο όγκο της δραστηριότητας με τη 

χρησιμοποίηση υπαλλήλων ημιαπασχόλησης. Επειδή ο όγκος συναλλαγών είναι 

προβλέψιμός, τα μέσα μοναδιαία κόστη που υπολογίζονται με βάση την παρελθούσα 

εμπειρία μπορούν να χρησιμοποιηθούν μελλοντικά με λογική ακρίβεια. 

 

Άμεσα ανιχνεύσιμα κόστη : Τα περισσότερα τραπεζικά κόστη συνδέονται απευθείας 

με μια δραστηριότητα παροχής κεφαλαίων ή με δραστηριότητα χρησιμοποίησης 

κεφαλαίων. Ως αποτέλεσμα, μια τράπεζα συνήθως χρησιμοποιεί μια λογική βάση για 

την κατανομή του κόστους της. Για παράδειγμα, οι ταμίες  μπορούν να συνδεθούν 

απευθείας με μια καταθετική λειτουργία. Επειδή τα τραπεζικά κόστη είναι 

ανιχνεύσιμα περιορίζεται η χρήση αυθαίρετων βάσεων επιμερισμού. 
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6.2.3 Δυσκολίες στην παραγωγή πληροφόρησης για το τραπεζικό κόστος
111

 

 

Ένας αριθμός ενδογενών παραγόντων του τραπεζικού τομέα καθιστούν πιο δύσκολη 

την παραγωγή ουσιώδους πληροφόρησης για το κόστος. Οι παράγοντες αυτοί 

μπορούν να καταδειχθούν με την επικέντρωση στις διαφορές ανάμεσα στο 

βιομηχανικό και τραπεζικό περιβάλλον. 

 

Α. Η πιο βασική διαφορά είναι η άυλη υπόσταση των προϊόντων και υπηρεσιών 

σε μια τράπεζα. Τα προϊόντα των βιομηχανιών είναι απτά και μετρήσιμα σε μέγεθος 

και βάρος. Τα έντυπα κατάθεσης, τα βιβλιάρια καταθέσεων και οι κάρτες ΑΤΜ 

αποτελούν φυσική απόδειξη των προϊόντων της τράπεζας αλλά δεν θεωρούνται ως 

προϊόντα τα ίδια. Ως αποτέλεσμα, πολλές τράπεζες δεν έχουν πλήρη κατανόηση για 

το τι πραγματικά περιλαμβάνει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία πέρα από την περιγραφή 

του μάρκετινγκ. 

 

Β. Η φύση των πρώτων υλών σε μια τράπεζα είναι διαφορετική. Η πρωταρχική 

πρώτη ύλη μιας τράπεζας είναι το χρήμα και πιο συγκεκριμένα το κόστος του 

χρήματος. Δεν υπάρχουν προϊόντα υπό επεξεργασία ή ολοκληρωμένα προϊόντα ούτε 

κατάσταση υλικών που συνοψίζει την ποσότητα, το μέγεθος και το κόστος κάθε 

υλικού. Ενώ το κόστος κεφαλαίων είναι ένα σημαντικό στοιχείο του τραπεζικού 

συστήματος κοστολόγησης, η ABC πρωταρχικά επικεντρώνεται στα μη-επιτοκιακά 

έξοδα, όπως μισθοί και παροχές στους εργαζόμενους, διοικητικά έξοδα, έξοδα 

εγκαταστάσεων, λογαριασμούς κοινής ωφέλειας και προμήθειες γραφείου.  

 

Γ. Η στιγμιαία φύση των τραπεζικών εργασιών απαιτεί μια δραστηριότητα να 

ολοκληρώνεται σε σχετικά σύντομη χρονική περίοδο. Οι δραστηριότητες 

ολοκληρώνονται μέσα σε δευτερόλεπτα, λεπτά η ώρες από το ξεκίνημα της 

διαδικασίας. Έτσι, οι πόροι της τράπεζας καταναλώνονται σε σχετικά σύντομη 

περίοδο. Αυτό αναγκάζει το λογιστικό σύστημα να αποτυπώσει τις γρήγορες κινήσεις 

του κόστους με τρόπους που οι βιομηχανίες δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν. 

Επιπλέον, ο κύκλος  ζωής των τραπεζικών προϊόντων και των σχέσεων με τους 

πελάτες ποικίλει πολύ, από πολύ σύντομος (π.χ. υπηρεσίες εκκαθάρισης) σε πολύ 

μακρύς (π.χ. παρακαταθήκη). Αυτό υποδηλώνει ότι ο προσδιορισμός ενός σχετικού 

κόστους για ένα προϊόν ή πελάτη ίσως περιλαμβάνει τον επιμερισμό εξόδων από 

πολλαπλές περιόδους κάτι που περιπλέκει τη σχέση ανάμεσα στους πόρους και στα 

κόστη προϊόντος ή πελάτη. 

 

Δ. Το τελικό προϊόν σε μια τράπεζα δεν έχει τα παραδοσιακά μέσα (πρώτες ύλες 

και άμεση εργασία) που χρησιμοποιούνται από τις βιομηχανίες για τον 

επιμερισμό του έμμεσου κόστους στα προϊόντα. Κάποια κόστη μπορούν να 

καταλογιστούν απευθείας σε ένα προϊόν ή πελάτη. Τα περισσότερα κόστη, ωστόσο, 

είναι έμμεσα κόστη που πρέπει να επιμεριστούν. Η τάση για περισσότερη 

αυτοματοποίηση υποκαθιστά τα έμμεσα κόστη με άμεσα, κάτι που περιπλέκει τις 

σχέσεις ανάμεσα στο κόστος των πόρων που καταναλώνονται και στις πραγματικές 

υπηρεσίες που αποδίδονται. 
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6.3 Η Κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων στις χρηματοοικονομικές 

υπηρεσίες 
 

 
112

Οι τραπεζικές εργασίες είναι ένας τομέας όπου προσεγγίσεις όπως η ABC, η οποία 

επικεντρώνεται στα γενικά έξοδα, θεωρούνται ελκυστικές. Επίσης ο τραπεζικός 

τομέας αναγνωρίζει ότι τα δεδομένα της παραδοσιακής κοστολόγησης είναι πολύ 

ενοποιημένα και διαστρεβλωμένα, και ανακτούνται πολύ αργά για να ληφθούν υπόψη 

σε αποφάσεις σχεδιασμού και ελέγχου (Johnson and Kaplan, 1987). Η παραδοσιακή 

τραπεζική δομή βασίζεται στην διάκριση ανάμεσα σε «front office» και «back 

office», όπου η δραστηριότητα του δεύτερου είναι δύσκολο να επιμεριστεί σε 

συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες. Επίσης η παραδοσιακή δομή, όπου ο τοπικός 

μάνατζερ είναι υπεύθυνος για το τοπικό «front office» και «back office» και αποτελεί 

το σημείο επαφής για τους τοπικούς πελάτες, έχει ενισχύσει το πρόβλημα των 

γενικών εξόδων και την επακόλουθη δυσκολία στην αποτύπωση του κόστους των 

προϊόντων και των πελατών. Συνεπώς, η παραδοσιακή προσέγγιση κόστους 

επικεντρώνεται στον λόγο συνολικό κόστος προς έσοδα ως τον καλύτερο δείκτη 

αποδοτικότητας της τράπεζας. 

 

Αυτό το περιβάλλον οδήγησε τους Sephton and Ward (1990) να παρατηρήσουν ότι η 

κατάσταση των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων είναι παρόμοια με αυτή των 

βιομηχανικών επιχειρήσεων και ότι και οι δύο κλάδοι εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά 

που καθιστούν την υιοθέτηση της ABC ελκυστική όπως: 

 Υψηλά ανταγωνιστική αγορά. 

 Ποικιλομορφία προϊόντων, διαδικασιών και πελατών. 

 Σημαντικά γενικά έξοδα που δεν καταλογίζονται εύκολα σε ξεχωριστά 

προϊόντα. 

 Η ζήτηση για πόρους γενικών εξόδων από τα ξεχωριστά προϊόντα και πελάτες 

δεν είναι ανάλογη με τον όγκο. 

 

Υπογραμμίζουν τρεις περιοχές όπου η ABC μπορεί να ωφελήσει τα 

χρηματοοικονομικά ιδρύματα. Πρώτον, μπορεί να υπολογίσει τα κόστη των 

προϊόντων. Δεύτερον, αυτό μπορεί να βοηθήσει στην ανάλυση της κερδοφορίας και 

στην κατανόηση της συμπεριφοράς του κόστους. Τρίτον, καθίσταται εφικτή η 

ανάπτυξη πιο αποτελεσματικών συστημάτων προϋπολογισμού, πρόβλεψης και 

μέτρησης επίδοσης στα τμήματα γενικών εξόδων. Από την στιγμή που οι 

χρηματοοικονομικές υπηρεσίες δεν απαιτούν την πληροφόρηση κόστους για 

εξωτερικές χρηματοοικονομικές αναφορές ή για αποτίμηση αποθέματος, οι βασικοί 

σκοποί της εισαγωγής της ABC είναι η λήψη αποφάσεων και ο έλεγχος του κόστους. 

 

Η προοπτική της ABC να επιφέρει ωφέλιμες αλλαγές έχει θεωρηθεί πολλά 

υποσχόμενη. Ο Mabberley (1992) θεωρεί ότι τα οφέλη της ABC στο σύστημα 

διοίκησης γίνονται απτά όταν : 
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“οι μάνατζερ επικεντρώνουν την προσοχή τους στα κόστη που μπορούν να 

διαχειριστούν και συνδέσουν την ανάλυση κόστους στην αλυσίδα αξίας. Συνεπώς, 

επικεντρώνονται σε εκείνες τις δραστηριότητες που προσθέτουν αξία και 

διαφοροποιούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες από αυτά των ανταγωνιστών με τρόπο 

που μεγιστοποιεί την απόδοση του οργανισμού στο σύνολο.” 

 

Η ABC μπορεί να οδηγήσει σε οφέλη σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς: 

“οδηγεί σε μια καλύτερη κατανόηση της διοίκησης του κόστους, δίνοντας έμφαση στην 

διαφορά ανάμεσα στη δαπάνη και την κατανάλωση με την ανάλυση των παραγόντων 

που προκαλούν την αρχική δαπάνη και την καταγραφή της κατανάλωσης των πόρων 

και της χρησιμοποίησης της δυναμικότητας. Η ABC δεν ελέγχει την επιχείρηση, αλλά 

απλά παρέχει πληροφόρηση που επηρεάζει αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις” 

(Mabberley, 1992). 

 

Στις αρχές του 1990 υπήρχε ένα σημαντικό ενδιαφέρον για την υιοθέτηση της ABC 

από τον χρηματοοικονομικό τομέα και υπήρχαν σαφείς και πιεστικοί λόγοι. Οι 

μελέτες ίσως να μην δείχνουν ξεκάθαρα ποια ήταν ακριβώς τα κίνητρα των τραπεζών 

για την εφαρμογή της ABC, αλλά δείχνουν ότι υπήρξε ένας υψηλός βαθμός 

υιοθέτησης της ABC στον χρηματοοικονομικό τομέα κατά την διάρκεια της 

δεκαετίας του 1990, ιδιαίτερα ανάμεσα στους μεγάλους οργανισμούς(π.χ. Innes and 

Mitchell, 1995; Innes et al., 2000). Οι λόγοι για την υιοθέτηση ίσως να 

περιλαμβάνουν τον αυξημένο ανταγωνισμό στον τομέα ή ίσως πιο απλά να οφείλεται 

στο γεγονός ότι στον χρηματοοικονομικό τομέα υπάρχουν πολλές μεγάλες εταιρίες οι 

οποίες έχουν τους πόρους για να εφαρμόσουν κοστοβόρες αλλαγές. Επίσης πρέπει να 

τονιστεί ότι η υιοθέτηση νέων προσεγγίσεων, όπως η ABC, από τους ηγέτες της 

αγοράς επηρεάζει και τις μικρότερες τράπεζες προς αυτή την κατεύθυνση. 

 

Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός από μελέτες περιπτώσεων που ερευνούν το πόσο 

αποτελεσματική είναι η ABC στην πράξη, με επικέντρωση στις σχέσεις ανάμεσα στο 

σύστημα διοικητικής λογιστικής και την οργανωτική αλλαγή. Αυτές οι μελέτες 

θεμελιώνονται σε διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις και αυτό είναι σημαντικό 

στην αξιολόγηση της σημαντικότητας τους. Όλες όμως οι μελέτες αντικατοπτρίζουν 

τον βαθμό στον οποίο τα συστήματα διοικητικής λογιστικής γενικά, καθώς και η 

ABC συγκεκριμένα, δομούν και ελέγχουν τον οργανισμό ως σύνολο. Ένα 

συμπέρασμα που μπορεί να προκύψει από την βιβλιογραφία στον τραπεζικό τομέα 

είναι ότι η ABC αποτελεί το λιγότερο ένα μέρος μιας βασικής αναδιάρθρωσης. Οι 

τράπεζες που μπορούν να κοστολογήσουν τα προϊόντα με ακρίβεια μπορούν να 

λάβουν νέου είδους στρατηγικές αποφάσεις οι οποίες είναι επικεντρωμένες στο 

προϊόν. Επίσης οι τράπεζες απομακρύνονται από την επικέντρωση στο τμήμα προς 

μια πιο κεντρική στρατηγική δομή, όπου ο μάνατζερ του τμήματος και η ομάδα του 

μπορούν να είναι υπεύθυνοι για διάφορους στόχους. Ένα τμήμα μπορεί να έχει ένα 

στόχο συνολικών εσόδων ή κερδών ο οποίος διασπάται σε υπό-στόχους π.χ. αριθμός 

πωλούμενων μονάδων προϊόντος Χ. 
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Όπως ορίζεται στον τραπεζικό τομέα, «η κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων είναι 

ένα σύστημα για τον υπολογισμό του κόστους των προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ τα 

στοιχεία του κόστους προκύπτουν από τις δραστηριότητες που συνδέονται με την 

ανάπτυξη, την διοίκηση και την πώληση του προϊόντος» (Luštšik, 2003). Παρακάτω 

αναφέρεται το είδος της πληροφόρησης που λαμβάνεται από την ABC καθώς και το 

πώς χρησιμοποιείται: 

 

Κόστος τραπεζικής υπηρεσίας : βάσει αυτής της πληροφορίας μπορούν να ληφθούν 

αποφάσεις τιμολόγησης και παροχής ειδικών χρεώσεων. 

 

Στοιχεία κόστους της τραπεζικής υπηρεσίας : βάσει αυτής της πληροφορίας 

μπορούν να εντοπιστούν τα στοιχεία που αυξάνουν το κόστος. 

 

Αποδοτικότητα των τραπεζικών διαδικασιών : με την ανάλυση αυτής της 

πληροφόρησης μπορούν να ληφθούν αποφάσεις για τις διαδικασίες που συνδέονται 

με τα τραπεζικά προϊόντα. 

 

Δεδομένα για υπολογισμούς κερδοφορίας : Η πληροφόρηση για την κερδοφορία των 

προϊόντων είναι βασική για τη λήψη αποφάσεων σε θέματα βιωσιμότητας και 

χρησιμότητας προϊόντος και οδηγεί στην επικέντρωση στα κερδοφόρα τμήματα 

πελατών. 

 
114

Τα δεδομένα από την ABC αμφισβητούν ορισμένες πολύ βασικές αρχές για τα 

οικονομικά των τραπεζών. Μερικές φορές, οι άνθρωποι προτιμούν παλαιότερα 

μοντέλα είτε επειδή έχουν συνηθίσει να δουλεύουν με αυτά είτε επειδή 

αναρωτιούνται αν τα νέα δεδομένα έχουν άλλες παραλείψεις. Οι άνθρωποι 

ανησυχούν ότι η νέα και πιο λεπτομερής πληροφόρηση κερδοφορίας μπορεί να 

αποβεί επικίνδυνη διότι κάποιος μπορεί να αποφασίσει να εγκαταλείψει πελάτες 

χαμηλής αξίας και παραγωγικότητας χωρίς να υπολογίσει την δυνητική μελλοντική 

τους αξία. Επίσης μπορεί να νομίζουν ότι χωρίς τους λιγότερο κερδοφόρους πελάτες, 

η τράπεζα θα πρέπει να μειώσει το προσωπικό της. Ενώ υπάρχει ένα στοιχείο 

αλήθειας σε αυτές τις ανησυχίες, οι τραπεζικές δραστηριότητες και διαδικασίες 

μεταβάλλονται ανταποκρινόμενες στις ευκαιρίες που προσφέρονται από τις νέες 

υπολογιστικές και τηλεπικοινωνιακές δυνατότητες. Καθώς οι τράπεζες αλλάζουν τον 

τρόπο με τον οποίο λειτουργούν, πρέπει επίσης να προσαρμόσουν τα συστήματα 

μέτρησης και κοστολόγησης.  
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6.4 Η υλοποίηση της Κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων στα 

χρηματοοικονομικά ιδρύματα 
 

6.4.1 Ο βαθμός εφαρμογής της ABC στα χρηματοοικονομικά ιδρύματα
115 

 
Επειδή η κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων αναπτύχθηκε για βιομηχανικές 

λειτουργίες, είναι χρήσιμη η εξέταση των διαφορών ανάμεσα στην βιομηχανία και 

στις τράπεζες πριν την εφαρμογή της ABC σε ένα χρηματοοικονομικό ίδρυμα. Τα πιο 

βασικά θέματα που πρέπει να θεωρηθούν είναι τα παρακάτω: 

 

Διαφορετική δομή κόστους : Οι τράπεζες και οι βιομηχανίες έχουν πολύ 

διαφορετικές δομές κόστους οι οποίες επηρεάζουν την σχετική σημαντικότητα των 

αποτελεσμάτων κάθε συστήματος ABC. Η κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων 

αναπτύχθηκε στις βιομηχανίες για να κατανείμει καλύτερα τα γενικά βιομηχανικά 

έξοδα τα οποία αποτελούν το 31% του συνολικού κόστους. 

Τα μεγαλύτερα λειτουργικά έξοδα για τις τράπεζες είναι οι δαπάνες προσωπικού, οι 

οποίες αντιστοιχούν στο 55-60% όλων των μη-επιτοκιακών λειτουργικών εξόδων. 

Αυτό το ποσοστό αυξάνεται αν θεωρηθεί ότι οι εργαζόμενοι χρειάζονται 

εγκαταστάσεις, τηλεφώνα, υπολογιστές κλπ για να εκτελέσουν τις εργασίες τους. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εφαρμογή της ABC σε όλες τα λειτουργικά έξοδα της 

τράπεζας, από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποιος παραλληλισμός με την άμεση 

εργασία και τα άμεσα υλικά της παραγωγής. 

 

Υψηλότερος βαθμός κοινού κόστους : Σχεδόν όλα τα τραπεζικά προϊόντα διέρχονται 

από κάποιες κοινές λειτουργίες σε κάποιο στάδιο της επεξεργασίας τους. Αν και η 

«on line» επεξεργασία των συναλλαγών μεταβάλλει λίγο τα δεδομένα, τα συστήματα 

πληρωμών είναι ακόμα μηχανισμοί βάσει εγγράφων. Ακόμα όμως και οι online 

συναλλαγές μοιράζονται κοινούς υπολογιστές και άλλους συναφείς πόρους κατά την 

επεξεργασία τους από τα συστήματα της τράπεζας. 

 

Έλεγχος του κόστος κεφαλαίου (Funds transfer pricing) : Η πιο κοντινή έννοια στο 

μικτό περιθώριο των βιομηχανιών είναι η κατανομή του καθαρού περιθωρίου 

επιτοκίου σε επίπεδο προϊόντος ή λογαριασμού πελάτη. Για τα δάνεια, τις καταθέσεις 

και άλλες συναλλαγές, αυτό είναι το μεγαλύτερο συστατικό στοιχείο της εξίσωσης 

κερδοφορίας και μπορεί να επισκιάσει τις κατανομές λειτουργικών δαπανών. Ο 

έλεγχος του κόστος κεφαλαίου είναι ένα κρίσιμο στοιχείο της μέτρησης κερδοφορίας 

και απαιτεί σημαντική μελέτη. 

 

Μέτρηση δυναμικότητας : Η επίπτωση της αποκλίνουσας δομής κόστους της 

τράπεζας στην κοστολόγηση, είναι ότι καθίσταται πιο δύσκολος ο προσδιορισμός και 

η κατανομή της πλεονάζουσας δυναμικότητας. Ενώ στις βιομηχανίες, η δυναμικότητα 

μετράται κυρίως σε όρους άμεσης εργασίας και πρώτων υλών (αποτελούν το 70% του 

κόστους) και λιγότερο σε όρους γενικών εξόδων, στον τραπεζικό τομέα σχεδόν όλα 
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τα λειτουργικά έξοδα μοιράζονται (δηλαδή είναι γενικά). Ένας ταμίας χειρίζεται από 

10 έως 15 διαφορετικούς τύπους προϊόντων και καθένας απαιτεί μια μετρήσιμη 

ποσότητα χρόνου για επεξεργασία. Η πλήρης δυναμικότητα δεν υπολογίζεται με την 

διαίρεση των συνολικών ωρών εργασίας με τον μέσο αναμενόμενο χρόνο 

συναλλαγών διότι οι ταμίες δεν είναι συνέχεια απασχολημένοι. Έτσι προκύπτει το 

ερώτημα ποια είναι η δυναμικότητα ενός ταμία για κάθε τύπο προϊόντος που 

χειρίζεται. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να γίνουν υποθέσεις σχετικά με το 

ποσοστό της ημέρας που ο ταμίας αναμένεται να είναι απασχολημένος. 

 

Η κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων χρησιμοποιείται καλύτερα στους τομείς όπου 

η επεξεργασία των συναλλαγών λαμβάνει χώρα τακτικά. Οι τομείς αυτοί 

περιλαμβάνουν τους περισσότερους κλάδους δραστηριοτήτων (καταθέσεις, 

αναλήψεις, πληρωμές, άνοιγμα και κλείσιμο λογαριασμών και δανείων, παραγγελίες 

χρημάτων κλπ) και τις περισσότερες λειτουργίες του «back office» (επαληθεύσεις 

ταμειακών πράξεων, λογιστικά, επεξεργασία πληρωμών δανείων κλπ). Η ABC 

εφαρμόζεται καλύτερα στις λειτουργίες και στις δραστηριότητες που έχουν εύκολα 

προσδιορίσιμες μονάδες μέτρησης και δυναμικότητας. 

 
6.4.2 Εκτίμηση της καταλληλότητας της ABC
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Πριν εμπλακεί ένας οργανισμός σε μια εφαρμογή συστήματος ABC , πρέπει να 

θεωρήσει την καταλληλότητα του συστήματος. Ενώ τα οφέλη ενός συστήματος ABC 

είναι εμφανή στις περισσότερες εταιρίες, είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη ότι 

πολλές εταιρίες έχουν αποτύχει να κατανοήσουν όλα τα οφέλη που παρέχει ένα 

σύστημα ABC. Κάθε εταιρία, ειδικά μια εταιρία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, 

που σκέπτεται την εφαρμογή ενός συστήματος ABC πρέπει να εξετάσει προσεκτικά 

τα παρακάτω σημεία. Τα σημεία αυτά χρησιμοποιούνται από πολλούς ειδικούς στην 

ABC για να καθοριστεί η καταλληλότητα της ABC για ένα συγκεκριμένο οργανισμό 

και είναι τα εξής: 

 Σημαντικά έμμεσα κόστη. 

 Πολύπλοκα προϊόντα και υπηρεσίες. 

 Ζημίες σε προϊόντα μεγάλων ποσοτήτων και κέρδη σε προϊόντα χαμηλών 

ποσοτήτων. 

 Διαφωνία διευθυντών για την κατανομή του κόστους. 

 Μεγάλα αποτελέσματα. 

 Ηλικία του συστήματος κοστολόγησης. 

 

Στη περίπτωση της τράπεζας, περισσότερα από τα μισά έξοδα προέρχονται από 

υποστηρικτικές και διοικητικές λειτουργίες και κατατάσσονται ως έμμεσα κόστη. 

Αυτές οι λειτουργίες διαχωρίζονται σε 3 βασικές ομάδες: τεχνολογία της 

πληροφορίας (information Technology), παροχή υπηρεσιών (γενικές υποστηρικτικές 

υπηρεσίες όπως επεξεργασία επιταγών, μεταφορά χρημάτων, υπηρεσίες ATM κλπ) 

και το επιχειρηματικό κέντρο (παροχή υπηρεσιών όπως χρηματοοικονομικά, 

ανθρώπινοι πόροι και νομικά).  
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Ένα άλλο σημείο που πρέπει να δοθεί προσοχή στην εφαρμογή της ABC είναι η 

πολυπλοκότητα των υπηρεσιών και ο αριθμός των διαδικασιών που περιλαμβάνονται. 

Πολλά προϊόντα της τράπεζας αλληλοσυνδέονται και εξειδικεύονται βάσει του 

συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου προϊόντων που χρησιμοποιούνται από ένα πελάτη. 

Ένα συνδεόμενο ζήτημα είναι η ομοιότητα των προϊόντων που παρέχουν οι 

οργανισμοί χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Μερικά προϊόντα είναι τόσο κοντά που 

είναι δύσκολο να καθοριστεί τι εννοείται ως μοναδικό προϊόν και τι πρέπει να 

ομαδοποιηθεί με άλλα παρόμοια προϊόντα. Για παράδειγμα, η τράπεζα προσφέρει 

πολλά παρόμοια επενδυτικά «οχήματα» που διαφέρουν ελάχιστα βάσει του τύπου του 

καταναλωτή, του επιπέδου της επένδυσης κλπ. 

 

Ένα κοινό λάθος στα συστήματα παραδοσιακής κοστολόγησης είναι ότι οι υπηρεσίες 

που προσφέρονται σε μεγάλο βαθμό παράγουν ζημίες ενώ οι υπηρεσίες που 

προσφέρονται λίγο παράγουν σημαντικά κέρδη. Αυτό οφείλεται στο ότι γενικά οι 

υπηρεσίες που προσφέρονται λίγο υπό-κοστολογούνται και οι υπηρεσίες υψηλής 

ποσότητας υπέρ-κοστολογούνται διότι τα παραδοσιακά συστήματα χρησιμοποιούν 

μέτρα ποσότητας για τον καταμερισμό των γενικών εξόδων. Οι δαπάνες που 

απαιτούνται για τα προϊόντα και υπηρεσίες χαμηλής ποσότητας δεν εκχωρούνται με 

ακρίβεια αλλά αντί αυτού διασκορπίζονται στα προϊόντα υψηλής ποσότητας. Αυτά τα 

χαμηλής ποσότητας, μοναδικά προϊόντα και υπηρεσίες προορίζονται κυρίως για 

πλούσιους πελάτες. Ενώ αυτό το επιπλέον επίπεδο επιτυγχάνει στην προσέλκυση 

πλούσιων πελατών, η τράπεζα δεν είναι ικανή να καθορίσει ακριβώς την οικονομική 

επίδραση της διάθεσης αυτών των προϊόντων και υπηρεσιών. Συχνά 

αντιμετωπίζονται δυσκολίες στην εφαρμογή του συστήματος ABC όταν τα τμήματα 

μέσα στην επιχείρηση διαφωνούν με τα κόστη που τους καταμερίστηκαν. Πολλοί 

διευθυντές των κέντρων κόστους αρχικά αρνούνται τα αποτελέσματα που 

προκύπτουν από τις νέες κατανομές κόστους, ειδικότερα αν το δικό τους κέντρο 

κόστους έχει εκχωρηθεί με περισσότερο κόστος.  

 

Γενικά, μια εταιρία πρέπει να σκεφτεί να εφαρμόσει την ABC αν χάνει τις προσφορές 

χαμηλής τιμής και κερδίζει τις προσφορές υψηλής τιμής. Αυτό αποτελεί ένδειξη ότι 

το τρέχων σύστημα κοστολόγησης της εταιρίας δεν εκχωρεί με ακρίβεια τα κόστη 

στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Ο σημαντικότερος λόγος εφαρμογής της ABC είναι 

ότι η τράπεζα δεν έχει άλλο τρόπο να καθορίσει ποια προϊόντα είναι ζημιογόνα και 

μη ανταγωνιστικά. Ενώ μια τράπεζα μπορεί να πορευθεί στο μεσαίο τραπεζικό τομέα 

δεν μπορεί να ανταγωνιστεί επιτυχώς μεγαλύτερους αντίπαλους στη λιανική 

τραπεζική. Το τελευταίο πράγμα που πρέπει να εξεταστεί είναι η ηλικία του 

υπάρχοντος συστήματος κοστολόγησης. 
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6.4.3 Εγκατάσταση ενός συστήματος ABC
117

 

 
Παρακάτω περιγράφονται τα τέσσερα βήματα που απαιτούνται για την δημιουργία 

ενός συστήματος ABC σε τράπεζα: 

 

 Προσδιορισμός συναφών δραστηριοτήτων. 

 Πραγματοποίηση μελετών μέτρησης χρόνου. 

 Ανάλυση της δομής κόστους. 

 Προσδιορισμός όγκων. 
 

Προσδιορισμός συναφών δραστηριοτήτων 

 

Για την εγκατάσταση ενός συστήματος ABC, πρέπει να οριστεί ο στόχος για το 

τελικό προϊόν, να καταρτιστεί ένα επιχειρηματικό πλάνο που θα περιγράφει το σκοπό 

και το κόστος της μελέτης ABC και να οριστεί ο τρόπος κατανομής των πόρων της. 

Θα χρησιμοποιηθεί το σύστημα για την μέτρηση και την αποτίμηση της συνολικής 

επιχειρησιακής κερδοφορίας; θα χρησιμοποιηθεί το σύστημα για την κατανομή του 

κόστους στις εσωτερικές μονάδες; Θα χρησιμοποιηθεί το σύστημα για τον εντοπισμό 

των διαδικασιών που μπορούν να βελτιωθούν; Οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα 

βοηθούν στον εντοπισμό και ορισμό των σημαντικών δραστηριοτήτων και τμημάτων 

που η μελέτη πρέπει να καθορίσει και να μετρήσει. Για παράδειγμα, αν η τράπεζα 

επιθυμεί αναφορές κερδοφορίας, θα πρέπει να καθοριστούν τα στοιχεία κόστους των 

προϊόντων π.χ. πιστωτικό όριο και όροι εμπορικού δανεισμού. 

 

Στη συνέχεια θα πρέπει να αποφασιστεί ποιες λειτουργίες θα εξεταστούν. Για 

παράδειγμα, αν στη μελέτη περιλαμβάνεται ένα κέντρο επεξεργασίας δανείων, θα 

πρέπει να παρθούν συνεντεύξεις από το προσωπικό που διενεργεί την επεξεργασία 

δανείων όπως οι underwriters και οι αναλυτές πίστωσης. Μέσα από τις συνεντεύξεις 

μπορούν να καθοριστούν οι δραστηριότητες που πραγματικά συμβαίνουν. Για 

παράδειγμα, η επεξεργασία εμπορικού δανεισμού μπορεί να αποτελείται από τις 

παρακάτω δραστηριότητες υψηλού επιπέδου: 

 

 Κλήσεις προς υποψήφιους πελάτες. 

 Ταχυδρομικές επιστολές. 

 Ανάλυση πίστωσης. 

 Συζήτηση για το δάνειο με τον διευθυντή. 

 Γραφική εργασία δανείου. 

 Σύνολο αποφάσεων για το δάνειο. 

 Επιθεώρηση των αποφάσεων για το δάνειο. 

 Επιστολή έγκρισης ή απόρριψης. 

 Συμφωνία ανάμεσα στον πελάτη και τον διευθυντή σχέσεων. 

 Καταχώριση δανείου. 
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Οι παραπάνω δραστηριότητες υψηλού επιπέδου μπορούν να αναλυθούν σε άλλες 

δραστηριότητες μέσα από την συζήτηση με τους εργαζόμενους για τις εργασίες που 

εκτελούνται σε μια τυπική εβδομάδα. Στη συνέχεια αυτές οι «υπό-δραστηριότητες» 

πρέπει να οριστούν και να καταχωρηθούν στο λεξικό δραστηριοτήτων. Για 

παράδειγμα οι «υπό-δραστηριότητες» στην ανάλυση πίστωσης μπορεί να είναι οι 

ακόλουθες: 

 Καταχώρηση χρηματοοικονομικών δεδομένων σε λογιστικά προγράμματα. 

 Καταχώρηση αρχείου πίστωσης στο λογισμικό αναζήτησης. 

 Προετοιμασία αναφορών πίστωσης. 

 Προετοιμασία επισκόπησης του δανείου για τoν underwriter. 

 Προετοιμασία υπηρεσιακού σημειώματος για την απόφαση της πίστωσης. 

 Ενημέρωση του διευθυντή σχέσεων για την κατάσταση της πίστωσης. 

 

Τα αποτελέσματα της προκαταρκτικής ανάλυσης μπορεί να είναι εντυπωσιακά. 

Συχνά υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην γενική εικόνα που έχει η διοίκηση και 

του τι πραγματικά απαιτείται για την επεξεργασία, ανάλυση και εξυπηρέτηση 

συγκεκριμένων δανείων. 

 

Πραγματοποίηση μελετών μέτρησης χρόνου 

 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για την μέτρηση του πως οι εργαζόμενοι ξοδεύουν τον 

χρόνο τους. Οι υπάλληλοι μπορούν να καταγράψουν τον χρόνο που αφιερώνουν σε 

κάθε δραστηριότητα μέσω ενός σαρωτή γραμμοκώδικα (bar-code scanner). Κάθε 

υπάλληλος σαρώνει την δραστηριότητα όταν την ολοκληρώσει και εισάγει έναν 

αριθμό όγκου για αυτή τη δραστηριότητα. Για παράδειγμα, ένας αναλυτής πίστωσης 

ο οποίος ολοκληρώνει την εισαγωγή χρηματοοικονομικών δεδομένων στο λογιστικό 

πρόγραμμα, σαρώνει την δραστηριότητα και καταγράφει τον αριθμό των εισαγωγών 

χρηματοοικονομικών δεδομένων για ένα συγκεκριμένο δάνειο. Αυτά τα δεδομένα 

καταχωρούνται σε μια βάση δεδομένων και επεξεργάζονται καθημερινά. Ενώ αυτή η 

προσέγγιση παρέχει ακριβή αποτελέσματα και είναι εύκολα εφαρμόσιμη, μπορεί να 

αποδειχτεί πολύ δαπανηρή 

Ένας λιγότερο δαπανηρός αλλά ταυτόχρονα και λιγότερο ακριβής τρόπος μέτρησης 

του χρόνου είναι με τη χρήση ημερολόγιων. Οι υπάλληλοι καταγράφουν στο τέλος 

κάθε μέρας τον χρόνο που αφιερώνουν στις δραστηριότητες. 

Ένας άλλος τρόπος είναι να δοθεί το λεξικό δραστηριοτήτων στους υπαλλήλους για 

να εκτιμήσουν πόσο χρόνο αφιερώνουν σε κάθε μια δραστηριότητα σε μια μέση 

εβδομάδα. Αυτός ο τρόπος δεν είναι κοστοβόρος αλλά δίνει τα λιγότερο ακριβή 

αποτελέσματα. Μπορεί να είναι κατάλληλος για τμήματα όπου οι επιχειρησιακές 

διαδικασίες είναι απλές και οι δραστηριότητες δεν κατευθύνονται από τον όγκο. 

Όποιος τρόπος μέτρησης χρόνου και να επιλεγεί θα πρέπει η διαδικασία να 

διατηρηθεί απλή. Είναι εύκολο να καθοριστούν εκατοντάδες δραστηριότητες, 

ωστόσο, η αυξημένη ακρίβεια προσθέτει λίγη αξία στις στρατηγικές αποφάσεις. 
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Ανάλυση της δομής κόστους 

 

Αφού δημιουργηθούν οι εκτιμήσεις για τους χρόνους, στη συνέχεια εκχωρούνται τα 

κόστη των δραστηριοτήτων. Για ένα κέντρο επεξεργασίας δανείων, τα κόστη 

περιλαμβάνουν τις απολαβές (μισθοί και παροχές) των υπαλλήλων που 

επεξεργάζονται τις πιστώσεις (underwriters, αναλυτές πίστωσης, προσωπικό 

υποστήριξης), τις δαπάνες που συνδέονται με το προσωπικό ( ενοίκια, υπολογιστές, 

προμήθειες γραφείου, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας), τα άμεσα κόστη (αναφορές 

πίστωσης), τα κόστη συστήματος (απόσβεση και συντήρηση του συστήματος 

δανείων) και διάφορα κόστη (π.χ. συμβουλευτικά). Τα κόστη αυτά μπορούν να 

μεταφραστούν σε κόστος ανά ώρα για κάθε κατηγορία υπαλλήλων. Για να 

υπολογιστεί το κόστος κάθε δραστηριότητας πολλαπλασιάζεται το κόστος ανά ώρα 

με το χρόνο που αφιερώνεται σε κάθε δραστηριότητα. 

Για παράδειγμα, στις απολαβές του underwriter (26€ ανά ώρα) προστίθενται συναφή 

κόστη όπως προμήθειες, τηλέφωνο, ενοίκιο κλπ (14€ ανά ώρα) για να υπολογιστεί το 

συνολικό κόστος των 40€ ανά ώρα για τον underwriter.  Αν η απόφαση για την 

έγκριση ή όχι του δανείου απαιτεί 12 ώρες από τον χρόνο του underwriter, η τράπεζα 

ξοδεύει 12 x 40€ = 480€ για κάθε αίτηση δανείου. Προφανώς, εμπλέκονται και άλλοι 

υπάλληλοι και συμβαίνουν και άλλα κόστη στην διαδικασία έγκρισης ενός δανείου, 

ωστόσο, η διαδικασία εκχώρησης κόστους είναι η ίδια. Με την προσεκτική εξέταση 

του κόστους, η τράπεζα μπορεί να κατανοήσει τα διαφορετικά έξοδα έτσι ώστε να 

κρίνει αν θα πρέπει να συνεχίσει μια υπάρχουσα συνεργασία ή να συνάψει ένα νέο 

δάνειο. 

 

Προσδιορισμός όγκων 

 

Για να επιμεριστούν τα κόστη επαρκώς χρειάζονται δεδομένα όγκου  για μια 

κανονική περίοδο δραστηριότητας. Για παράδειγμα, αν μια τράπεζα επιθυμεί να 

εκχωρήσει κόστη διαφορετικά έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη οι διαφορετικές 

απαιτήσεις επεξεργασίας των δανείων πάνω από 500.000€ και των μικρότερων 

δανείων ( π.χ., ο αναλυτής πίστωσης ίσως να μην χρειάζεται να συντάξει επίσημο 

υπηρεσιακό σημείωμα για δάνεια κάτω από 500.000€), πρέπει να γνωρίζει πόσα 

δάνεια εμπίπτουν σε κάθε κατηγορία. Με τα σωστά δεδομένα όγκου, η τράπεζα 

μπορεί να εκχωρήσει εύκολα το πλήρες κόστος των δραστηριοτήτων υποστήριξης 

στα κέντρα εσόδων και στη συνέχεια να προσδιορίσει την κερδοφορία ανά τμήμα, 

ανά κατηγορία πελατών ή ανά πρόγραμμα δανείου. Με πληροφόρηση όγκου για τα 

ποσοστά ανανέωσης, για τα δάνεια που βρίσκονται πάνω ή κάτω από κάποια όρια, 

για το ποσοστό κάθε τύπου δανείου στο χαρτοφυλάκιο και για τα ποσοστά εγκρίσεων 

για τις πιστώσεις μπορεί να αναπτυχθεί ένα αποτελεσματικό σύστημα ABC. 
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6.4.4 Βήματα εφαρμογής της ABC σε μια τράπεζα 

 
 

Στο σχήμα (5) απεικονίζεται η διαδικασία της κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων 

στις τράπεζες. 

 

 

Σχήμα (5) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βήμα 1
ο
-Προσδιορισμός των αντικειμένων κόστους 

 

Ο προσδιορισμός των αντικειμένων κόστους είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα στην 

διαδικασία της ABC διότι παρέχει το πλαίσιο εργασίας για τις δραστηριότητες και τις 

λειτουργίες. Η αρχική λίστα των αντικειμένων κόστους πρέπει να είναι σχετικά 

σύντομη και απλή.
118

  
 
119

Καθώς οι τραπεζικές υπηρεσίες είναι αρκετά πιο πολύπλοκές από τα προϊόντα μιας 

βιομηχανικής εταιρίας, απαιτείται μια διαφορετική προσέγγιση για τον καθορισμό 

των αντικειμένων κόστους. Το κόστος ενός τραπεζικού προϊόντος, για παράδειγμα η 

εξόφληση οφειλών, ποικίλει ανάλογα με το κανάλι παροχής του προϊόντος. 

Υπάρχουν μεγάλες διαφορές στη δομή κόστους της εξόφλησης οφειλών ηλεκτρονικά 

και στην εξόφληση στο ταμείο της τράπεζας. Επίσης είναι σημαντικό ο τύπος του 

πελάτη που χρησιμοποιεί το προϊόν.  
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Για παράδειγμα, όλες οι συναλλαγές των μαθητών κοστίζουν περισσότερο για τις 

τράπεζες διότι έχουν γίνει πολλές εκστρατείες μάρκετινγκ για την προσέλκυση αυτού 

του τμήματος πελατών. Για να επιλυθεί αυτό το πρόβλημα, χρησιμοποιείται ένα 

μοντέλο ABC με τρεις διαστάσεις. Οι τρεις διαστάσεις είναι: 

1. Τραπεζικά προϊόντα (υπηρεσίες, συναλλαγές). 

2. Κανάλια διανομής προϊόντων. 

3. Τμήματα πελατών. 
 

Τα προϊόντα διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες: καταθέσεις, δάνεια και μη-

χρηματικά προϊόντα. 1) Τα καταθετικά προϊόντα περιλαμβάνουν επενδύσεις, 

ασφάλειες ζωής, συνταξιοδοτικά κεφάλαια και βραχυπρόθεσμα χρηματοοικονομικά 

προϊόντα (καταθέσεις, κεφάλαια χρηματαγοράς). 2) Τα δανειακά προϊόντα 

περιλαμβάνουν επιχειρηματικά, στεγαστικά, καταναλωτικά και αυτοκινητικά 

χρηματοδοτικά προϊόντα (δάνεια, factoring, leasing). 3) Τα μη-χρηματοδοτικά 

προϊόντα είναι κάρτες, υπηρεσίες πληροφόρησης για λογαριασμούς, συναλλαγές 

μετρητών, εξόφληση οφειλών, εγγυήσεις, διαπραγμάτευση και εκκαθάριση 

παραγώγων. 
 

Το κόστος των καταθετικών και δανειακών προϊόντων διακρίνεται σε δύο μέρη: 

πώλησης και διατήρησης. Το πωλησιακό μέρος αποτελείται κυρίως από δαπάνες 

πωλήσεων, όπως τον χρόνο του ταμία και τις δαπάνες διαφήμισης, ενώ το μέρος της 

διατήρησης αποτελείται από κόστη ανάπτυξης προϊόντος, πληροφοριακών 

συστημάτων καθώς και λειτουργικά κόστη. 
 

Τα κανάλια διανομής περιέχουν δύο βασικές κατηγορίες: τα παραδοσιακά κανάλια 

και τα ηλεκτρονικά κανάλια. 1) Τα παραδοσιακά κανάλια ορίζονται με βάση τον τύπο 

της ανθρώπινης συνδρομής: ταμίας, διευθυντής λιανικής ή γενικός διευθυντής. 2) Τα 

ηλεκτρονικά κανάλια διακρίνονται σε 4 υπό-κατηγορίες: κανάλια internet (online  

τράπεζα για επιχειρηματίες ή ιδιώτες), κανάλια καρτών (ΑΤΜ και τερματικά 

πληρωμών) , τηλεφωνικά κανάλια (κέντρο κλήσεων, συναλλαγές μέσω τηλεφώνου) 

και αυτοματοποιημένα κανάλια. 

 

Η τμηματοποίηση των πελατών διενεργείται από το τμήμα μάρκετινγκ σύμφωνα με 

τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται από τους πελάτες της τράπεζας. Επίσης μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν και άλλα κριτήρια για την τμηματοποίηση των πελατών όπως τα 

παρακάτω :
120

 

 

 Επίπεδο εισοδήματος: χαμηλό ή υψηλό 

 Ηλικία: νέοι ή πρεσβύτεροι 

 Είδος υπηρεσιών: τυποποιημένες ή εξειδικευμένες 

 Συχνότητα εξυπηρέτησης: σπάνια ή συχνή 

 Μέγεθος συναλλαγών: μικρό ή μεγάλο 

 Τρόπος συμπεριφοράς : ευγενικός ή απαιτητικός 

 Τεχνική κατάρτιση: Εξελιγμένη ή όχι 
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Βήμα 2
ο
-Προσδιορισμός των πόρων 

 
121

Αυτό το βήμα καθορίζει τα τμήματα για τα οποία θα χρησιμοποιηθεί η 

κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων. Πρέπει να τονιστεί ότι η ABC δεν είναι 

εφαρμόσιμη σε κάθε τμήμα της τράπεζας. Είναι κατάλληλη για λειτουργίες και 

επιχειρησιακές διαδικασίες όπου εκτελούνται δραστηριότητες με μετρήσιμες 

μονάδες. Επίσης επιλέγεται η περίοδος βάσης η οποία αποτελεί το πλαίσιο χρόνου 

στο οποίο συλλέγονται τα κόστη και οι αντίστοιχοι όγκοι. Οποιαδήποτε χρονική 

περίοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αλλά πρέπει να προτιμάται ένας χρόνος διότι 

εξομαλύνονται οι τυχαίες και εποχικές διακυμάνσεις όγκου και γίνεται καλύτερη 

μέτρηση των πόρων που καταναλώνονται. 

 
122

Το κόστος των πόρων  (π.χ. μισθοί, αποσβέσεις, εγκαταστάσεις) αντλείται από 

τους λογαριασμούς του γενικού καθολικού και διακρίνεται σε:  

 Άμεσα κόστη λογαριασμών 

 Έμμεσα κόστη λογαριασμών 

 Κόστη διατήρησης επιχείρησης 

 

Τα έμμεσα κόστη λογαριασμών ομαδοποιούνται σε κατηγορίες έμμεσου κόστους 

σύμφωνα με ομοιότητες στις αρχές κατανομής κόστους. Οι βασικές κατηγορίες είναι: 

 

1. Κόστη προσωπικού (παροχές, φόροι, ταξίδια, εκπαίδευση). 

2. Κόστη επιχείρησης (γραφεία, πληροφορική, έξοδα κοινής ωφέλειας). 

3. Κόστη μάρκετινγκ και δημοσίων σχέσεων. 

4. Κόστη σταθερών περιουσιών στοιχείων (κτίρια, λειτουργικοί χώροι, 

συντήρηση, απόσβεση). 

5. Ειδικά κόστη. 

 

Τα άμεσα κόστη λογαριασμών, όπως ζημίες και προμήθειες, καταλογίζονται 

απευθείας στα αντίστοιχα προϊόντα και/ή κανάλια διανομής. 

 

Ορισμένα κόστη (κόστη διατήρησης επιχείρησης) δεν θεωρούνται έξοδα 

τραπεζικών προϊόντων. Τα κόστη διατήρησης επιχείρησης δεν λαμβάνονται υπόψη 

στους υπολογισμούς του μοναδιαίου κόστους των τραπεζικών υπηρεσιών, της 

κερδοφορίας των πελατών και της αποτελεσματικότητας των καναλιών διανομής της 

τράπεζας. Οι βασικές κατηγορίες του κόστους διατήρησης επιχείρησης είναι ο 

εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος, δαπάνες διοικητικού συμβουλίου, διαχείριση 

εμπορικού σήματος, σχέσεις με τους επενδυτές, γενική χρηματοδότηση, 

χρηματοοικονομική λογιστική, διαχείριση ρευστότητας και γενικού κινδύνου. Κατά 

μέσο όρο, τα κόστη διατήρησης επιχείρησης δεν ξεπερνούν το 10% του συνολικού 

κόστους. 
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Βήμα 3
ο
-Προσδιορισμών των δραστηριοτήτων και καταλογισμός του κόστος 

των πόρων στις δραστηριότητες 

 
123

Ο καταλογισμός του κόστους των πόρων στις δραστηριότητες ονομάζεται, όπως 

έχει αναφερθεί, επιμερισμός πρώτου σταδίου και βασίζεται στην μέτρηση της 

κατανάλωσης των πόρων από κάθε δραστηριότητα. Το μέτρο της κατανάλωσης 

πόρων ονομάζεται βάση επιμερισμού ή οδηγός πόρου. Στον πίνακα (11) 

παρουσιάζονται παραδείγματα βάσεων επιμερισμού που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στο πρώτο στάδιο. 

 

 

Πίνακας 11 : Βάσεις επιμερισμού των πόρων στις δραστηριότητες 
Χώρος που χρησιμοποιείται Λογιστική αξία 

Χρόνος που ξοδεύεται Αριθμός των τηλεφωνημάτων πώλησης 

Χρόνος υπολογιστών Αριθμός εκτυπώσεων 

Αριθμός των πληκτρολογήσεων Αριθμός των συναλλαγών ΑΤΜ 

Υπόλοιπα λογαριασμών Ποσά μισθών 

Αριθμός των δανείων Αριθμός των λογαριασμών 

 

Οι κατηγορίες έμμεσου κόστους πόρων κατανέμονται στις δραστηριότητες  με βάση 

τις παρακάτω αρχές:
124

 

 

1. Η κατανομή του κόστους προσωπικού, μάρκετινγκ, επιχείρησης και των σταθερών 

περιουσιακών στοιχείων ενός συγκεκριμένου τμήματος βασίζεται στις συνεντεύξεις 

που διεξάγονται σε αυτό το τμήμα. 

2. Για την κατανομή του κόστους μάρκετινγκ και ανάπτυξης επιχείρησης, 

χρησιμοποιούνται μηνιαίες εκθέσεις που προσδιορίζουν την φύση των εξόδων και 

την σχέση τους με συγκεκριμένα προϊόντα, τμήματα πελατών ή κανάλια διανομής. 

3. Τα ειδικά κόστη κατανέμονται ανάλογα με τη φύση του κόστους για κάθε 

περίπτωση και περιλαμβάνουν διάφορες ομάδες κόστους όπως ασφάλειες, φόρους, 

έξοδα κατάρτισης χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ελεγκτικά έξοδα και έξοδα 

συμβουλίων διοικητικών μελών και μετόχων. 

 
125

Η διαφορά στον  επιμερισμό πρώτου σταδίου ανάμεσα στα παραδοσιακά 

συστήματα κόστους και τα συστήματα βάσει δραστηριοτήτων είναι μικρή αλλά πολύ 

σημαντική. Ενώ τα παραδοσιακά συστήματα συχνά έχουν ένα παρόμοιο πρώτο 

στάδιο στο οποίο επιμερίζονται οι πόροι στις δεξαμενές κόστους, η φύση αυτών των 

δεξαμενών κόστους είναι σημαντικά διαφορετική από ότι σε ένα σύστημα ABC. 

Οι δεξαμενές κόστους των παραδοσιακών συστημάτων ορίζονται λειτουργικά ή 

τμηματικά  (π.χ. τα τμήματα, τα υποκαταστήματα, τα κέντρα κόστους και τα κέντρα 

κέρδους της τράπεζας).  
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Σε αντίθεση, η προσέγγιση βάσει δραστηριοτήτων ορίζει ως δεξαμενές κόστους τις 

δραστηριότητες. Παραδείγματα δραστηριοτήτων παρουσιάζονται στον πίνακα (12). 

 

Πίνακας 12: Παραδείγματα δραστηριοτήτων 
Επεξεργασία κατάθεσης Σύναψη εμπορικού δανείου 

Χειρισμός απορίας πελάτη Εγκατάσταση λογαριασμού 

Επαλήθευση ταμειακών συναλλαγών Σύναψη δανείου αυτοκινήτου 

Ταχυδρόμηση μηνιαίων αντίγραφων 

λογαριασμού 

Επεξεργασία μιας επιταγής με ανεπαρκές 

υπόλοιπο 

Κλείσιμο δανείου Επισύναψη διαφημιστικών εντύπων 

 

Οι δεξαμενές κόστους δραστηριοτήτων έχουν μικρή σχέση με το οργανόγραμμα μιας 

τράπεζας διότι μια δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει αρκετές διαφορετικές 

λειτουργίες η να «διασχίζει» αρκετά τμήματα. Το οργανόγραμμα δεν είναι κατάλληλο 

ως πλαίσιο εργασίας για την ακριβή κοστολόγηση των τραπεζικών προϊόντων. 

 

Μόλις ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο, έχει προσδιοριστεί το συνολικό κόστος κάθε 

δραστηριότητας. Η πληροφόρηση αυτή είναι πολύτιμη ως μέσο για την μέτρηση και 

διαχείριση της λειτουργικής επίδοσης. Για παράδειγμα, μπορεί να αναλογιστεί η αξία 

γνώσης του συνολικού κόστους των εξής δραστηριοτήτων : 

 

 Επεξεργασία επιταγών με ανεπαρκές υπόλοιπο (ακάλυπτες). 

 Άνοιγμα και διατήρηση λογαριασμών όψεως. 

 Αποδοχή και επεξεργασία χρεωστικών αξιών. 

 Επεξεργασία ανάληψης μετρητών από μηχανές ATM. 
 

 

Βήμα 4
ο
-Καθορισμός των οδηγών κόστους δραστηριοτήτων και επιμερισμός του 

κόστους στα αντικείμενα κόστους 

 
126

Όπως έχει ήδη αναφερθεί η διαδικασία επιμερισμού του κόστους δραστηριοτήτων 

στα αντικείμενα κόστους ονομάζεται επιμερισμός δεύτερου σταδίου. Στον επιμερισμό 

δεύτερου σταδίου της ABC, χρησιμοποιούνται οι οδηγοί κόστους για τον υπολογισμό 

του κόστους ανά μονάδα δραστηριότητας. Με άλλα λόγια, ποιο είναι το μέσο κόστος 

επεξεργασίας μιας επιταγής με ανεπαρκές υπόλοιπο ή μιας ανάληψης μετρητών από 

ένα μηχάνημα ΑΤΜ. Το δεύτερο στάδιο στη συνέχεια καταλογίζει το κόστος κάθε 

μονάδας δραστηριότητας σε κάθε προϊόν ή πελάτη με βάση την ποσότητα της 

δραστηριότητας που απαιτείται. 

 

Ο προσδιορισμός ενός κατάλληλου οδηγού κόστους για κάθε δραστηριότητα απαιτεί 

την κατανόηση της βασικής συμπεριφοράς του κόστους που συνδέεται με κάθε 

δραστηριότητα, δηλαδή του τι οδηγεί την εκτέλεση μιας δραστηριότητας. Για 

παράδειγμα, ποιος θα ήταν κατάλληλος οδηγός κόστους για την δραστηριότητα 

«επεξεργασία αίτησης για νέο δάνειο αυτοκινήτου»; Θα πρέπει να εντοπιστεί τι 

αυξάνει την ποσότητα εργασίας ή την ανάγκη δέσμευσης επιπρόσθετων πόρων για 

αποδοχή, επεξεργασία και εγκατάσταση νέων δανείων αυτοκινήτου.  
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Η ποσότητα της εργασίας κυμαίνεται με βάση τον αριθμό των νέων δανείων 

αυτοκινήτου, άρα αυτός είναι ο κατάλληλος οδηγός κόστους. 
127

Στον πίνακα (13) 

αναφέρονται παραδείγματα οδηγών κόστους και αντικειμένων κόστους που 

συνδέονται με διάφορες δραστηριότητες. Μια δραστηριότητα (π.χ. η 4
η
 του πίνακα) 

μπορεί να συνδέεται με έναν συγκεκριμένο συνδυασμό προϊόντων, καναλιών και 

τμημάτων πελατών. 

 

 

Πίνακας 13 
Δραστηριότητα Συνδεόμενη με: Οδηγός κόστους 

Επεξεργασία πληρωμών διαφορετικούς τύπους 

εγχώριων και ξένων 

πληρωμών 

Αριθμός των διάφορων 

τύπων πληρωμών 

Συμβουλές διαχείρισης  

πλούτου στους πελάτες 

τα τμήματα πελατών “πελάτες 

διαχείρισης ιδιωτικού 

πλούτου” και “κορυφαίοι 

επιχειρηματικοί πελάτες” 

Αριθμός των πελατών σε 

αυτά τα τμήματα 

Διατήρηση καναλιού Internet 

για ιδιώτες 

κανάλι Internet για ιδιώτες Άμεση κατανομή 

Υπηρεσία άμεσης χρέωσης 

από τα ΑΤΜ 

κανάλι ΑΤΜ και προϊόντα 

“Cash in” και “Cash out” 

Όγκος συναλλαγών “Cash 

in” και “Cash out” στο 

κανάλι ΑΤΜ. 

 

 

Από τη στιγμή που έχει προσδιοριστεί ένας οδηγός κόστους για κάθε δραστηριότητα, 

μπορεί να υπολογιστεί ένα κόστος ανά μονάδα οδηγού. Μετά τα κόστη 

δραστηριοτήτων μπορούν να καταλογιστούν στα προϊόντα, τους πελάτες και τα 

κανάλια διανομής βάσει της ποσότητας του οδηγού που καταναλώνεται. Αθροίζοντας 

τα κόστη των δραστηριοτήτων που συνδέονται με ένα αντικείμενο κόστους 

προκύπτει το τελικό κόστος. Αφού πλέον έχει προσδιοριστεί το μη-επιτοκιακό κόστος 

των αντικειμένων κόστους της τράπεζας, μπορούν να υπολογιστούν οι κερδοφορίες. 

 

6.4.5 Παράδειγμα μοντέλου Κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων στις 

τραπεζικές υπηρεσίες
128

  

 

Στους παρακάτω τρεις πίνακες παρουσιάζεται συνοπτικά, μέσω ενός αριθμητικού 

παραδείγματος, μια πιθανή δομή ενός μοντέλου κοστολόγησης βάσει 

δραστηριοτήτων στις τραπεζικές υπηρεσίες. Στον πίνακα (14) απεικονίζονται οι 

πόροι, οι δραστηριότητες και οι υπηρεσίες μιας τράπεζας. 
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Πίνακας 14 : Μοντέλο ABC για Τραπεζικές υπηρεσίες 

Πόροι: Δραστηριότητες: Υπηρεσίες: 

Προσωπικό Εξυπηρέτηση 

λογαριασμών 

Λογαριασμοί Όψεως 

Εξοπλισμός Εξυπηρέτηση πελατών Αποταμιευτικοί 

λογαριασμοί 

Υπολογιστές Εξυπηρέτηση Δανείων Δάνεια 

Εγκαταστάσεις Διαχείριση Μετρητών Υποθήκες 

Άλλοι Παραγωγή Αναφορών Ηλεκτρονική Μεταφορά 

Χρημάτων 

  Ενέγγυες πιστώσεις 

  Υπηρεσίες παρακαταθήκης 

  Υπηρεσίες 

θησαυροφυλακίου 

  Πιστοποιητικά 

καταθέσεων 

  Συνταξιοδοτικοί 

Λογαριασμοί 

 

Στον πίνακα (15) απεικονίζεται ο επιμερισμός του κόστος των πόρων στις 

δραστηριότητες. Ο επιμερισμός γίνεται με τους οδηγούς πόρων. Ο οδηγός για το 

προσωπικό είναι ο χρόνος που ξοδεύει το προσωπικό της τράπεζας για την εκτέλεση 

των διαφόρων δραστηριοτήτων. Ο εξοπλισμός και οι υπολογιστές εκχωρούνται με 

βάση την σχετική χρήση αυτών των πόρων για την ανταπόκριση στις απαιτήσεις κάθε  

δραστηριότητας. Οι εγκαταστάσεις εκχωρούνται με βάση τον χρησιμοποιούμενο 

χώρο. Η σχετική ποσότητα χρόνου που απαιτείται για κάθε δραστηριότητα είναι ο 

οδηγός για τους άλλους πόρους. 

 

Πίνακας 15 : Κόστος των δραστηριοτήτων 
                        Δραστηριότητες 

Πόροι Συνολικό 

κόστος 

(000€) 

Εξυπηρέτηση 

Λογαριασμών 

Εξυπηρέτηση 

Πελατών 

Εξυπηρέτηση 

Δανείων 

Διαχείριση 

Μετρητών 

Παραγωγή 

Αναφορών 

Προσωπικό 9.000 3.000 4.000 1.000 500 500 

Εγκαταστάσεις 1.500 200 500 300 300 200 

Εξοπλισμός 700 300 100 100 200  

Υπολογιστές 1.000 500 100 300   

Άλλοι 500  300   200 

Συνολικό 

κόστος 

12.700 4.000 5.000 1.700 1.000 1.000 

 

Στον πίνακα (16) το συνολικό κόστος κάθε δραστηριότητας καταλογίζεται στις 

διάφορες τραπεζικές υπηρεσίες με τη χρησιμοποίηση οδηγών κόστους 

δραστηριοτήτων. (π.χ. αριθμός λογαριασμών, αριθμός συναλλαγών, αριθμός 

αναφορών). Στην τελευταία στήλη του πίνακα (16) φαίνεται το σχετικό κόστος κάθε 

υπηρεσίας. Με αυτή την πληροφόρηση, η τράπεζα μπορεί να εντοπίσει τις υπηρεσίες 

που κοστίζουν περισσότερο και να αξιολογήσει αν το κόστος ανταποκρίνεται στην 

αξία που προσδίδουν οι πελάτες. 
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6.5 Η κερδοφορία των πελατών στον τραπεζικό τομέα και η ABC 
 

Σύμφωνα με μια έρευνα του Hudson (1994) οι τραπεζίτες κατέταξαν την κερδοφορία 

των πελατών στην πρώτη θέση ανάμεσα στα δέκα πιο κρίσιμα ζητήματα μιας 

τράπεζας. Αυτή η λίστα περιλαμβάνει επίσης την αφοσίωση και τη συμπεριφορά του 

πελάτη, κάτι που δείχνει την σημαντικότητα της επικέντρωσης στον πελάτη. 

 

Οι Hartfiel (1996) και Costanzo (1995) δίνουν έμφαση στην σημαντικότητα της 

κερδοφορίας του πελάτη στον τραπεζικό κλάδο, ως ένα μέσο επικέντρωσης στο 

κερδοφόρο τμήμα της πελατειακής βάσης και προσέλκυσης κερδοφόρων πελατών. 

Αναγνωρίζουν ότι όταν τα προϊόντα χρησιμοποιούνται μόνο για την προσέλκυση 

πελατών, κάποιοι πελάτες είναι ζημιογόνοι και συχνά επιχορηγούνται από έναν μικρό 

αριθμό κερδοφόρων πελατών. Η κερδοφορία των πελατών θεωρείται ως ένα 

εναλλακτικό μέσο προσέλκυσης πελατών έτσι ώστε να στοχευθούν συγκεκριμένοι 

τύποι πελατών. 

 

Ο Gebet  (1996), στον βιομηχανικό τομέα, ανακάλυψε ότι το 1% της πελατειακής 

βάσης παρέχει το 86% των εσόδων και ότι το 58% των ενεργών πελατών παράγουν 

λιγότερο από 0,3% των ετήσιων εσόδων. Αυτή η ανισότητα είναι ακόμη πιο εμφανής 

στον τραπεζικό τομέα όπου ο Hartfiel (1996) δείχνει ότι το 20% των πελατών 

παράγει περισσότερο από το 100% των κερδών και οι υπόλοιποι είναι ζημιογόνοι. 

Παρομοίως, ο Costanzo (1995) υποδεικνύει ότι πάνω από το 60% των πελατών μιας 

τράπεζας είναι ζημιογόνοι. 

Πίνακας 16 :  Κόστος των υπηρεσιών (000€) 
 Εξυπηρέτηση 

Λογαριασμών 

Εξυπηρέτηση 

Πελατών 

Εξυπηρέτηση 

Δανείων 

Διαχείριση 

Μετρητών 

Παραγωγή 

Αναφορών 

Κόστος 

υπηρεσίας 

Σχετικό 

κόστος 

υπηρεσίας 

Συνολικό κόστος 

δραστηριότητας: 

4.000 5.000 1700 1.000 1.000   

Υπηρεσίες        

Λογαριασμοί 

Όψεως 

 

2.500 

 

2.000 

  

600 

 

150 

 

5.250 

 

0,41 

Αποταμιευτικοί 

λογαριασμοί 

 

1.350 

 

1.500 

  

400 

 

100 

 

3.350 

 

0,26 

Δάνεια  800 1.350  200 2.350 0,19 

Υποθήκες  150 350  200 700 0,06 

Ηλεκτρονική 

Μεταφορά 

Χρημάτων 

 

 

25 

 

 

40 

    

 

65 

 

 

0,01 

Ενέγγυες 

πιστώσεις 

  

20 

    

20 

 

0,002 

Υπηρεσίες 

παρακαταθήκης  

 

125 

 

250 

   

150 

 

525 

 

0,04 

Υπηρεσίες 

Θησαυροφυλακίου 

  

125 

    

125 

 

0,01 

Πιστοποιητικά 

Καταθέσεων 

  

100 

   

100 

 

200 

 

0,02 

Συνταξιοδοτικοί 

Λογαριασμοί 

  

15 

   

100 

 

115 

 

0,01 

      12.700 1 
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Ακόμα και αν οι πελάτες είναι ζημιογόνοι, σε ορισμένες περιπτώσεις αξίζει να 

διατηρηθούν. Οι Cooper και Kaplan (1987) προσδιορίζουν τους εξής τρεις τύπους 

ζημιογόνων πελατών που αξίζει να διατηρηθούν: 

 

 Νέοι και αναπτυσσόμενοι πελάτες που υπόσχονται επικερδής εργασίες στο 

μέλλον.  

 Πελάτες που παρέχουν ποιοτικά παρά χρηματοοικονομικά οφέλη. 

 Πελάτες με αυξημένες δυνατότητες διότι αποτελούν τους ηγέτες στις αγορές 

τους ή στο πεδίο εξειδίκευσης τους. 

 

Σύμφωνα με τους Smith και Dikolli (1995) ακόμα και αν οι πελάτες είναι ζημιογόνοι 

υπάρχει η δυνατότητα διαπραγμάτευσης για να επηρεαστεί η συμπεριφορά τους 

χωρίς να υποχωρήσει το επίπεδο ικανοποίησης των πελατών. Δηλαδή ο 

χρηματοοικονομικός οργανισμός μπορεί να χρησιμοποιήσει την πληροφόρηση για 

την κερδοφορία των πελατών για να βελτιώσει την κερδοφορία συγκεκριμένων 

πελατών. 

 

Η κερδοφορία πελάτη ορίζεται από τους Petty and Goodman (1996) ως η διαφορά 

ανάμεσα στα έσοδα που κερδίζονται από τον πελάτη και όλα τα κόστη που μπορούν 

να συνδεθούν με αυτόν τον πελάτη. Για να μετρηθεί η κερδοφορία του πελάτη πρέπει  

τα έσοδα πωλήσεων από κάθε πελάτη να συνταιριαστούν με τα συνδεόμενα κόστη. 

Αυτό σημαίνει ότι η ακριβής κερδοφορία πελάτη βασίζεται σε ακριβή κατανομή του 

κόστους σε κάθε πελάτη. Η ακριβής κατανομή μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση της 

κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων. 

 

Οι Costanzo (1995), Adams (1996), Soin (1996) and Hartfiel (1996) κατέδειξαν μέσα 

από μελέτες την σημασία της εφαρμογής της ABC για την ανάλυση κερδοφορίας 

πελάτη στον χρηματοοικονομικό τομέα. Οι Mabberley (1994) και Smith και Dikolli 

(1995) εξερεύνησαν τα πλεονεκτήματα της ABC , αναζητώντας ένα μοντέλο που 

μπορεί να δώσει πιο σαφή εικόνα της κερδοφορίας ανά πελάτη.
129

 

 

Τα δεδομένα της ABC επιτρέπουν πιο ενδελεχή ανάλυση της κερδοφορίας των 

πελατών. Οι πελάτες μπορούν να τμηματοποιηθούν με βάση δύο κριτήρια όπως η 

μέση χρέωση και το μέσο κόστος εξυπηρέτησης. Αυτή η ανάλυση επιτρέπει τον 

καθορισμό του ακριβούς κόστους εξυπηρέτησης για κάθε τμήμα πελατών από ένα 

κανάλι διανομής. Έτσι μια τράπεζα μπορεί να κατευθύνει τους κοστοβόρους πελάτες 

σε κανάλια χαμηλού κόστους εξυπηρέτησης όπως την τηλεφωνική τραπεζική (phone 

banking). Σε μια περίπτωση επενδυτικής τράπεζας έχει διαπιστωθεί ότι το κόστος 

εξυπηρέτησης ανά συναλλαγή είναι 7 φορές υψηλότερο για εξυπηρέτηση μέσω του 

γκισέ από ότι μέσω ηλεκτρονικών καναλιών. Επομένως, αν οι πελάτες ενθαρρυνθούν 

να εξυπηρετούνται ηλεκτρονικά, τα κέρδη θα εκτοξευθούν.  

                                                 

129
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Επιπλέον, όταν αυτοί που λαμβάνουν τις αποφάσεις έχουν καθαρή εικόνα για το 

κόστος ανά προϊόν, πελάτη και κανάλι διανομής μπορούν να προσαρμόσουν τις τιμές 

και τα πακέτα των προϊόντων για είναι πιο ελκυστικά για συγκεκριμένους πελάτες.
130

 

 

Η κατανομή των γενικών εξόδων μπορεί να «θολώσει» την πραγματική κερδοφορία 

για τις νέες και προϋπάρχουσες πελατειακές σχέσεις της τράπεζας. Με τον 

προσδιορισμό του κόστους δραστηριοτήτων, η διοίκηση μπορεί να κατανοήσει 

καλύτερα την αξία μιας συγκεκριμένης πελατειακής σχέσης. Για παράδειγμα, η 

οικειότητα με τη χρηματοοικονομική κατάσταση ενός πελάτη θα επιταχύνει την 

επεξεργασία μιας πιστωτικής ανάλυσης, έτσι οι ανανεώσεις συνεργασίας κοστίζουν 

λιγότερο από την σύναψη νέων πελατειακών σχέσεων. Εκτός από τα αρχικά κόστη 

μιας νέας πελατειακής σχέσης, υπάρχουν πολλά κρυμμένα κόστη στους νέους 

πελάτες. Οι διευθυντές σχέσεων (relationship managers) και οι αναλυτές πίστωσης 

αφιερώνουν πολλές ώρες σε τηλεφωνήματα πωλήσεων, προσπαθώντας να αντλήσουν 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση και να διαπραγματευτούν τους όρους συνεργασίας 

με τους νέους πελάτες. Η κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων δίνει την δυνατότητα 

στις τράπεζες να αποτιμήσουν την κερδοφορία των πρωτοβουλιών μάρκετινγκ και 

δείχνει την σημασία της διατήρησης υπαρχόντων κερδοφόρων πελατών. Η διατήρηση 

πελατών και η μακροπρόθεσμη κερδοφορία έχουν άμεση συσχέτιση. Στις 

περισσότερες επιχειρήσεις, η καταναλωτική δαπάνη των πελατών τείνει να αυξάνει 

με το πέρασμα του χρόνου.
131

  

 

6.6 Τα οφέλη της Κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων στα 

χρηματοοικονομικά ιδρύματα 
 
132

Τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα μπορούν να εφαρμόσουν την ABC για πολλούς 

λόγους .Σύμφωνα με τους ειδικούς οι βασικότεροι λόγοι είναι η βελτίωση της λήψης 

στρατηγικών αποφάσεων, η ενίσχυση της χρηματοοικονομικής επίδοσης και η 

καλύτερη κατανομή χρεώσεων τόσο στην τιμολόγηση υπηρεσιών όσο και στην 

εσωτερική τιμολόγηση. Παρακάτω αναφέρονται αναλυτικά τα οφέλη της ABC στα 

χρηματοοικονομικά ιδρύματα: 

 

A. Ενίσχυση της χρηματοοικονομικής επίδοσης : Ο σκοπός της διοίκησης είναι η 

βελτίωση της χρηματοοικονομικής επίδοσης. Πολλές μελέτες έχουν καταδείξει μια 

ισχυρή σύνδεση ανάμεσα σε βελτιωμένη χρηματοοικονομική επίδοση και την 

υιοθέτηση της ABC. Μελέτες του Χάρβαρντ έχουν αναφέρει ότι οι εξοικονομήσεις 

κόστους είναι 10 με 20 φορές το κόστος υλοποίησης. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, μια 

έρευνα για την εφαρμογή της ABC στις ασφαλιστικές εταιρίες δείχνει ότι η ABC 

μπορεί να έχει 1.000% απόδοση μέσα στα δύο πρώτα χρόνια εφαρμογής. Σε μια 

μελέτη 205 μεγάλων επιχειρήσεων, οι Cagwin and Bauwman (2000) ανακάλυψαν ότι 

υπάρχει μια στατιστικά σημαντική σύνδεση ανάμεσα στην ABC και την 

χρηματοοικονομική επίδοση που μετρήθηκε με την R.O.I. τριών και πέντε ετών.  
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B. Βελτίωση της λήψης στρατηγικών αποφάσεων : Η χρήση της ABC ως βοήθημα 

στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων και στη μείωση του κόστους έχει τεκμηριωθεί 

επαρκώς. Βοηθάει στην κατανόηση των επιχειρησιακών διαδικασιών, δίνοντας τη 

δυνατότητα στη διοίκηση να λαμβάνει αποφάσεις σε πιο ενημερωμένη και 

αντικειμενική βάση και επιτρέπει πιο αποτελεσματική κατανομή των πόρων. 

 

Γ. Ανάλυση κερδοφορίας προϊόντων : Με τη χρήση της ABC μπορεί η επιχείρηση 

να κατατάξει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες με βάση την κερδοφορία για να 

καθορίσει ποια προϊόντα είναι πιο ελκυστικά. Αυτού του είδους η ανάλυση, στην 

οποία τα προϊόντα κατατάσσονται σύμφωνα με τη σύγκριση ABC και παραδοσιακής 

κοστολόγησης ονομάζεται «S-Curve». Η παραδοσιακή κοστολόγηση οδηγεί συνήθως 

σε υπέρ-κοστολογήσεις ή υπό-κοστολογήσεις και η εφαρμογή της ABC αποκαλύπτει 

κρυμμένα κέρδη και κρυμμένες ζημίες αντίστοιχα. Μια τράπεζα που ανέλυσε την 

κερδοφορία των προϊόντων της με την ABC ανακάλυψε ότι 7 από τα 10 κορυφαία σε 

πωλήσεις προϊόντα ήταν υπέρ-κοστολογημένα με βάση την παραδοσιακή 

κοστολόγηση. Δεδομένου ότι οι υπέρ-κοστολογήσεις οδηγούν σε υπερτιμολογήσεις 

υπάρχει μεγάλος αρνητικός αντίκτυπος στα μερίδια αγοράς. 

 
133

Επίσης, η ABC μπορεί να βοηθήσει στην απεικόνιση του κόστους των 

δραστηριοτήτων που απαιτούνται από συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες. Με την 

κατανόηση αυτού του κόστους, η τράπεζα μπορεί να βελτιώσει, για παράδειγμα, τον 

τρόπο που πωλεί ή εξυπηρετεί δάνεια ή να αποφασίσει να υιοθετήσει πιο 

τυποποιημένα προϊόντα.. Επίσης με τη χρήση της ABC, μια τράπεζα μπορεί να 

εξετάσει την κερδοφορία κάθε προϊόντος ξεχωριστά και να κρίνει αν μπορεί να 

«σταθεί» μόνο του ή αν πρέπει να προσφερθεί ως πακέτο με άλλα. Με αυτό τον 

τρόπο, μια τράπεζα μπορεί να διαχειριστεί το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της πιο 

αποτελεσματικά. 

Συχνά, μια τράπεζα μπορεί να επανασχεδιάσει ένα ζημιογόνο προϊόν για να βελτιώσει 

την κερδοφορία και την ικανοποίηση του πελάτη. Για παράδειγμα, για πολλές 

εμπορικές τράπεζες, τα δάνεια που είναι μικρότερα από 20.000€ τείνουν να είναι 

ζημιογόνα λόγω της απασχόλησης πολλών τραπεζικών υπαλλήλων, του υψηλού 

κόστους underwriting, της επιθυμίας για συνοπτική πληροφόρηση και των συνθηκών 

της αγοράς που περιορίζουν τα έσοδα από το spread επιτοκίων. 

Με ένα σύστημα ABC, ένα χρηματοοικονομικό ίδρυμα μπορεί να προσδιορίσει ποιες 

δραστηριότητες είναι απαραίτητες και προσθέτουν αξία από την οπτική του πελάτη. 

Αφού θέσει ένα στόχο για την κερδοφορία, η τράπεζα μπορεί να αναλύσει τις 

δραστηριότητες και τα κόστη που συνδέονται με ένα συγκεκριμένο προϊόν. Η γνώση 

των κρίσιμων δραστηριοτήτων και του κόστους τους δίνει τη δυνατότητα στην 

τράπεζα να θέσει μια τιμή που καλύπτει τα έξοδα των κρίσιμων δραστηριοτήτων ή να 

εγκαταλείψει το προϊόν αν η τιμή είναι υψηλή για την αγορά. 
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Δ. Τιμολόγηση υπηρεσιών :
134

 Η τιμολόγηση των υπηρεσιών είναι μια από τις πιο 

σημαντικές στρατηγικές στη διοίκηση των τραπεζών και έχει μεγάλη επίπτωση στα 

οικονομικά αποτελέσματα. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την τιμολόγηση είναι το 

κόστος, ο πελάτης και ο ανταγωνισμός, με το κόστος να αποτελεί τον σημαντικότερο. 

Στις περιπτώσεις όπου η τιμολόγηση καθορίζεται αποκλειστικά από τον 

ανταγωνισμό, η τράπεζα δεν μπορεί να κάνει πολλά παρά μόνο να καλλιεργεί σχέσεις 

με πελάτες υψηλών αποδόσεων και χαμηλού κόστους εξυπηρέτησης. Υπάρχουν 

πολλές περιπτώσεις όπου η τιμολόγηση βασίζεται στην κατανόηση του κόστους 

εξυπηρέτησης για κάθε προϊόν και πελάτη. Συγκεκριμένα, η εξυπηρέτηση 

επιχειρήσεων έχει σημαντικές δυνατότητες βελτιστοποίησης του κέρδους όταν το 

κόστος εξυπηρέτησης υπολογίζεται σωστά και συζητιέται με τους πελάτες κατά τη 

διάρκεια της διαπραγμάτευσης για την τιμή.  
135

Με την εφαρμογή της ABC, μια τράπεζα μπορεί να κατανείμει τους πόρους της και 

να κοστολογήσει τις υπηρεσίες της αποτελεσματικά. Χωρίς την ΑΒC δεν μπορεί να 

καθορίσει πως καταναλώνονται οι πόροι από τις διάφορες δραστηριότητες και πως 

συνδέονται οι χρεώσεις και οι υπηρεσίες.  

 

Ε. Εσωτερική ή εξωτερική παραγωγή (In sourcing versus outsourcing) : Η ΑΒC 

μπορεί να υποστηρίξει πολύπλοκες αποφάσεις για το αν επιχειρησιακές 

δραστηριότητες, κυρίως λειτουργίες πληροφορικής τεχνολογίας (π.χ. υποστήριξη 

υπολογιστών) πρέπει να γίνονται εξωτερικά ή να εκτελούνται μέσα στην επιχείρηση.  
136

Για τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα όπου η πληροφορική τεχνολογία απαιτεί 

μεγάλο μέρος των πόρων στους ετήσιους προϋπολογισμούς, αυτό είναι ένα 

σημαντικό όφελος. Επίσης έχει βρεθεί ότι τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα 

χρησιμοποιούν την ABC για να καταρτίσουν τους προϋπολογισμούς τους και τις 

απαιτήσεις που έχουν σε πόρους.  

 

ΣΤ. Τιμολόγηση μεταβίβασης : Η χρήση της ABC για σκοπούς τιμολόγησης 

μεταβίβασης είναι μια σχετικά καινούργια έννοια που βασίζεται στην αρχή «ίσων 

αποστάσεων» αλλά βρίσκει πρόσφορο έδαφος στα χρηματοοικονομικά ιδρύματα. 

Σύμφωνα με την αρχή των ίσων αποστάσεων η τιμολόγηση μιας συναλλαγής θα 

πρέπει να γίνεται σαν να συναλλάσσονται ανεξάρτητα μέρη. Η ABC μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί στην τιμολόγηση εσωτερικής και εξωτερικής μεταβίβασης.  

 

Η ABC μπορεί να βοηθήσει τους οργανισμούς να ανταποκριθούν στις φορολογικές 

απαιτήσεις των συναλλαγών που εκτελούνται με αρχή των ίσων αποστάσεων. Για 

παράδειγμα, μια πολυεθνική ασφαλιστική εταιρία χρησιμοποίησε την ABC για να 

εντοπίσει όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται σε ξένες θυγατρικές και για να 

βεβαιωθεί ότι οι χρεώσεις συνδέονται με τα οφέλη που λαμβάνονται.  
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Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μπορεί η ασφαλιστική να δικαιολογήσεις τις χρεώσεις 

της στις φορολογικές αρχές των διαφόρων χωρών και να χαμηλώνει τις φορολογικές 

χρεώσεις. 

 

Η τιμολόγηση εσωτερικής μεταβίβασης (internal transfer pricing) είναι η εφαρμογή 

της αρχής «ίσων αποστάσεων» στις εσωτερικές συναλλαγές της επιχείρησης. Για 

παράδειγμα, το τμήμα ξένου συναλλάγματος μέσα σε μια επενδυτική τράπεζα 

παρέχει υπηρεσίες σε τρίτα μέρη και επίσης σε άλλες επιχειρηματικές μονάδες μέσα 

στην τράπεζα όπως το τμήμα παραγώγων. Μια τιμή ίσων αποστάσεων θα πρέπει να 

χρεωθεί σε όλες τις επιχειρηματικές μονάδες μέσα στην τράπεζα διότι η επίδοση, τα 

κίνητρα και οι αμοιβές πολλών επιχειρηματικών μονάδων καθορίζονται από την 

ξεχωριστή κατάσταση κερδών. Μόνο όταν εφαρμόζονται σωστές τιμές μεταβίβασης 

μπορεί να προσδιοριστεί η πραγματική κερδοφορία των διαφορετικών 

επιχειρηματικών μονάδων της τράπεζας. Η αρχή των «ίσων αποστάσεων» 

εφαρμόζεται παρομοίως στις συναλλαγές ανάμεσα σε τμήματα της τράπεζας και 

τρίτα μέρη (τιμολόγηση εξωτερικής μεταβίβασης). Η ABC μπορεί να στηρίξει την 

αρχή «ίσων αποστάσεων» αφού συνδέει το κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας με το 

οικονομικό όφελος της παροχής της και καθιστά εφικτή την μέτρηση του. 

 

 

6.7 Σημεία που χρήζουν προσοχής κατά την εφαρμογή της ABC στις 

τράπεζες137
 

 

Η εφαρμογή της ABC συχνά αποτυγχάνει επειδή οι διευθυντές αγνοούν τον βασικό 

κανόνα: Καλύτερα να είσαι περίπου σωστός παρά να είσαι επακριβώς ανακριβής. Στην 

ABC το αρκετά κοντά είναι συχνά το κλειδί στην επιτυχία. Όταν εφαρμόζουν την 

ABC οι τράπεζες και τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα κάνουν λάθη σε τρία σημεία: 

χρήση μέσων συντελεστών κόστους, χρήση υπερβολικά λεπτομερειακής 

πληροφόρησης και αποτυχία σύνδεσης πληροφόρησης και πράξης. 

 Χρήση μέσων συντελεστών κόστους. Κάποιες τράπεζες και 

χρηματοοικονομικά ιδρύματα χρησιμοποιούν εμπορικό λογισμικό για 

ανάλυση κερδοφορίας που απαιτεί το κόστος ανά μονάδα του κάθε 

συντελεστή για διάφορες εκροές ή γεγονότα. Αυτοί οι συντελεστές 

ανακτούνται έξω από το λογισμικό. Ως συντόμευση, κάποιες τράπεζες 

βασίζονται σε δημοσιευμένους μέσους συντελεστές μοναδιαίου κόστους τους 

οποίους πολλαπλασιάζουν με τις ποσότητες εκροών των οδηγών κόστους. Οι 

τράπεζες που χρησιμοποιούν αυτούς τους δημοσιευμένους συντελεστές 

διακινδυνεύουν να χρησιμοποιήσουν παραπλανητικά δεδομένα κερδοφορίας 

όταν τα πραγματικά μοναδιαία κόστη διαφέρουν από τους δημοσιευμένους 

μέσους. Οι τράπεζες μπορούν να λύσουν αυτό το πρόβλημα εφαρμόζοντας τα 

δικά τους μέτρα ABC για να «εξαγνίσουν» τα αποτελέσματα τους. Μια 

μηχανή υπολογισμού ABC δίνει τους πραγματικούς συντελεστές και 

διαβεβαιώνει ότι τα υπολογισμένα κέρδη εναρμονίζονται με τις πραγματικές 

δαπάνες που αναφέρονται στο γενικό καθολικό. 
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 Χρήση υπερβολικά λεπτομερειακής πληροφόρησης. Πολλοί οργανισμοί 

υπέρ κατασκευάζουν το μέγεθος του αρχικού συστήματος ABC και η 

επιπλέον δουλειά δεν μεταφράζεται σε μεγαλύτερη ακρίβεια. Ως αποτέλεσμα, 

το σχέδιο μπορεί να αποτύχει επειδή θέλει πολύ χρόνο και λόγω του 

σκεπτικισμού για ασήμαντες λεπτομέρειες.  

 Αποτυχία σύνδεσης πληροφόρησης και πράξης. Μετά τον υπολογισμό της 

κερδοφορίας ανά υπηρεσία και ανά πελάτη, κάποιες τράπεζες και 

χρηματοοικονομικά ιδρύματα αποτυγχάνουν να περάσουν σε δράση βάσει 

των δεδομένων. Για παράδειγμα, διστάζουν να εγκαταλείψουν ζημιογόνους 

πελάτες, να προωθήσουν τις κερδοφόρες υπηρεσίες ή να μεταβάλλουν την 

συμπεριφορά των πελατών έτσι ώστε να παράγεται μεγαλύτερο κέρδος. 

Αυτά δεν είναι επουσιώδη ζητήματα. Τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα χάνουν 

χρήματα στους περισσότερους από τους μισούς πελάτες τους αλλά τα αναπληρώνουν 

από αρκετούς πελάτες που είναι κερδοφόροι. Επομένως, είναι κρίσιμο να γνωρίζουν 

ποιοι πελάτες φέρνουν ή χάνουν χρήματα, ποιο είναι το κέρδος ή η ζημία ανά πελάτη 

και γιατί. 

 

 

6.8 Νέες προκλήσεις κατά την υλοποίηση της ABC στις τράπεζες
138

 

 
Οι αλλαγές στη δομή των τραπεζικών λειτουργιών δημιουργούν νέες προκλήσεις 

κατά την υλοποίηση της ABC, τόσο στον αρχικό σχεδιασμό όσο και στην συντήρηση 

του συστήματος: 

 

Χρήση μη-τραπεζικών εννοιών στη διαμόρφωση του κόστους : Οι τράπεζες 

συνδυάζουν τόσο την «κατασκευή» (μάρκετινγκ, λειτουργίες) του προϊόντος όσο και 

την «διανομή» (κανάλια πώλησης και εξυπηρέτησης). Καθώς αναδιοργανώνονται, οι 

τράπεζες εργάζονται για τον διαχωρισμό αυτών των λειτουργιών. Η παραδοσιακή μη-

τραπεζική προσέγγιση διαχωρισμού της κατασκευής του προϊόντος από την 

παράδοση της υπηρεσίας επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία στην κοστολόγηση. Με 

ξεχωριστές αρμοδιότητες, ο οργανισμός μπορεί να διακρίνει την ροή του κόστους 

ανάμεσα στα διαφορετικά τμήματα του οργανισμού. Για παράδειγμα, η επεξεργασία 

αιτήσεων για υποθήκες θα διαχωριζόταν από την διανομή των δανείων. 

 

Υψηλός βαθμός κοινού κόστους : Οι τράπεζες έχουν υψηλά επίπεδα κοινής βάσης 

κόστους καθώς και υποδομής που χρησιμοποιείται για την υποστήριξη των 

προϊόντων και πελατών. Τα έμμεσα κόστη αποτελούν πάνω από το 50% του 

συνολικού μη-επιτοκιακού κόστους. Για την καλύτερη μέτρηση και διαχείριση του 

υψηλού κοινού κόστους, οι τράπεζες χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο 

προσεγγίσεις κοινών υπηρεσιών. Οι εφαρμογές ανθρωπίνων πόρων, πληροφορικής 

τεχνολογίας και εξυπηρέτησης πελατών συγκεντρώνονται και διαμοιράζονται. Επίσης 

δημιουργούνται αρμοδιότητες για πληροφόρηση κόστους και κερδοφορίας σε 

διακριτά επίπεδα στον οργανισμό. 
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Η ανάγκη απεικόνισης μιας συστηματικής οπτικής του κόστους. Ένα 

χρηματοοικονομικό ίδρυμα δεν μπορεί να διαχειριστεί την τεχνολογίας χωρίς να 

θεωρήσει τις λειτουργίες και αντιστρόφως : Όταν εξετάζεται το κόστος 

επεξεργασίας μιας αίτησης υποθήκης, για παράδειγμα, η τράπεζα πρέπει να θεωρήσει 

τόσο τα τεχνολογικά κόστη όσο και το κόστος εργασίας της δραστηριότητας ή 

διαδικασίας. Αν μια τράπεζα επιθυμεί να γνωρίζει πόσο κοστίζει η επεξεργασία μιας 

κατάθεσης ΑΤΜ, χρειάζεται να θεωρήσει τα τεχνολογικά κόστη λειτουργίας των 

μηχανών, τα κόστη συντήρησης των μηχανών και τα συστήματα αποστολής που 

χειρίζονται τα έντυπα καταθέσεων. 

Πολλές τράπεζες έχουν ξεκινήσει να συνδυάζουν τις αρμοδιότητες για τεχνολογία και 

λειτουργίες «back-office». Oι νέοι γενικοί διευθυντές τεχνολογίας και λειτουργιών 

χρειάζονται νέα πληροφόρηση για το συνολικό κόστος των συναλλαγών για τη λήψη 

αποτελεσματικών αποφάσεων. 

 

Οι τράπεζες μεταβάλλουν τις λειτουργίες τους πολύ γρήγορα και τα παραδοσιακά 

συστήματα κοστολόγησης δεν μπορούν να συμβαδίσουν : Αυτό ισχύει σε πολύ 

μεγαλύτερο βαθμό από το παρελθόν. Ως αποτέλεσμα, οι τράπεζες αναζητούν 

προγράμματα ABC που ανταποκρίνονται σε ένα εύρος αναγκών. Καμία προσέγγιση 

ABC δεν ταιριάζει με όλα τα τμήματα ενός οργανισμού. Η τράπεζα πρέπει να βρει 

εργαλεία αρκετά ευέλικτα έτσι ώστε να ανταποκρίνονται σε μια ποικιλία αναγκών και 

να εξελίσσονται καθώς αυτές οι ανάγκες μεταβάλλονται. Οι περιορισμοί στον 

σχεδιασμό του λογισμικού δεν είναι πλέον ανεκτοί διότι το μέλλον είναι αβέβαιο. 

 
 

 
6.9 Η Κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων στις ασφαλιστικές εταιρίες 

ζωής
139

 

 
Τα υψηλά γενικά έξοδα (overhead) και η διαφοροποιημένη γραμμή προϊόντων 

πολλών ασφαλιστικών εταιριών ζωής τις καθίστα κατάλληλες για την εφαρμογή της 

κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων. Θεωρείται ότι η ABC μπορεί να προσφέρει 

τουλάχιστον τρία σημαντικά οφέλη σε μια ασφαλιστική εταιρία ζωής: πιο ακριβή 

πληροφόρηση κόστους, καλύτερη κατανόηση του κόστους παραγωγής και καλύτερη 

πληροφόρηση για τις συνέπειες των στρατηγικών αποφάσεων. Τα παραπάνω 

μπορούν να βοηθήσουν μια ασφαλιστική εταιρία ζωής να πετύχει σημαντικούς 

επιχειρησιακούς στόχους, όπως η διαχείριση των εξόδων και η συνεχής βελτίωση της 

ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών. Ωστόσο, η μετάβαση στην ABC δεν 

είναι εύκολη και δεν μπορεί να θεωρηθεί ως πανάκεια. Τέλος, ένα σύστημα ABC 

μπορεί να παράσχει στις ασφαλιστικές εταιρίες ζωής πολύ καλύτερη πληροφόρηση 

για την διοίκηση δραστηριοτήτων και να βοηθήσει στην επίτευξη μακροπρόθεσμων 

στρατηγικών στόχων. 
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6.9.1 Η εφαρμογή της Κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων στις ασφαλιστικές 

εταιρίες ζωής 

 

Υπάρχουν τρία βασικά στάδια για την υλοποίηση ενός συστήματος ABC. Πρώτον, ο 

οργανισμός πρέπει να προσδιορίσει τις βασικές ομάδες δραστηριοτήτων για κάθε 

κύρια επιχειρηματική λειτουργία. Οι κύριες λειτουργίες μιας ασφαλιστικής εταιρίας 

είναι: οι πωλήσεις και το μάρκετινγκ, η ανάληψη ασφαλιστικών κινδύνων, η 

εξυπηρέτηση των ασφαλιστήριων συμβολαίων και οι επενδύσεις. Σημαντικές 

διαδικασίες μέσα στη λειτουργία πωλήσεις και μάρκετινγκ είναι: η υποστήριξη 

πρακτορείων, οι πληρωμές προμηθειών, η έρευνα αγοράς και οι συμβουλές στους 

πελάτες. 

Κάθε διαδικασία περιέχει ένα σύνολο δραστηριοτήτων οι οποίες αποτελούν το 

επίκεντρο ενός συστήματος ABC. Για παράδειγμα, οι δραστηριότητες που 

περιλαμβάνονται στην υποστήριξη πρακτόρων είναι οι εξής: προώθηση, διοικητική 

υποστήριξη, εκπαίδευση και συμβουλές. Δεύτερον, ο οργανισμός κοστολογεί αυτές 

τις δραστηριότητες σύμφωνα με τους πόρους που καταναλώνουν. Τρίτον, ο 

οργανισμός αποδίδει τα γενικά έξοδα για κάθε ομάδα δραστηριοτήτων στα 

αντικείμενα κόστους με τη χρήση οδηγών κόστους. Για παράδειγμα, οι οδηγοί 

κόστους για την παροχή υποστήριξης στους πράκτορες σε μια συγκεκριμένη περίοδο 

περιλαμβάνουν: τον αριθμό των υποκαταστημάτων, τον αριθμό των μαθημάτων 

εκπαίδευσης και τον αριθμό των αιτήσεων για πληροφόρησης από τους πράκτορες. Ο 

Cooper (1990) αναφέρει ότι η χρήση των πόρων και επομένως η απόδοση των 

γενικών εξόδων, ποικίλει ανάλογα με τον τύπο των δραστηριοτήτων υποστήριξης που 

εκτελούνται. Συνεπώς, είναι σημαντικό να ορίζονται οι δραστηριότητες με σαφήνεια 

για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό ενός συστήματος ABC. Για παράδειγμα, σε μια 

ασφαλιστική εταιρία, το επίπεδο δραστηριότητας σε ένα υποκατάστημα πωλήσεων, 

ποικίλει ανάλογα με το αν οι δραστηριότητες εκτελούνται κάθε φόρα που πωλείται 

ένα προϊόν (π.χ. έγγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων) ή μόνο μετά από μια περίοδο 

πωλήσεων ασφαλιστικών συμβολαίων (π.χ. η προετοιμασία των μηνιαίων 

προμηθειών) και με το κατά πόσο βοηθούν στη στήριξη των πωλήσεων και του 

μάρκετινγκ. 

 

Είναι σημαντικό να κατανοηθεί ότι υπό την ABC κάποια έξοδα όπως τα κόστη 

εγκαταστάσεων και υπολογιστών μπορούν να αποτυπωθούν σε μια δραστηριότητα, 

όμως είναι δύσκολος ο επιμερισμός τους στα προϊόντα διότι δεν είναι σαφής η 

σύνδεση ανάμεσα στην δραστηριότητα και το παραγόμενο αποτέλεσμα. Για 

παράδειγμα, μια ασφαλιστική εταιρία ζωής μπορεί να δυσκολευτεί να επιμερίσει το 

κόστος του πόρου «υπολογιστές», που χρησιμοποιείται σε δραστηριότητες όπως η 

αναλογιστική μελέτη και η ανάλυση των ευρημάτων της έρευνας αγοράς, στη 

λειτουργία ανάπτυξης προϊόντων. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό για τον 

οργανισμό να καθορίσει τι κατευθύνει το κόστος σε κάθε ομάδα δραστηριοτήτων 

κατά τη διάρκεια του αρχικού σχεδιασμού ενός συστήματος ABC. Επιπλέον, ένα 

σύστημα ABC ίσως να μην μπορεί να καταλογίσει κάποια γενικά έξοδα (π.χ. δαπάνες 

διευθυντή) σε συγκεκριμένα προϊόντα. Τέτοια κόστη είτε καταλογίζονται στα 

αντικείμενα κόστους με κάποιον μηχανισμό επιμερισμού είτε χαρακτηρίζονται ως μη-

επιμερισμένες δαπάνες. 
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Ο Spicer (1993) θεωρεί ότι ο βαθμός απόδοσης του κόστους σε επίπεδο προϊόντος 

εξαρτάται από τη φύση της λογιστικής πληροφόρησης που απαιτείται από το 

σύστημα ABC. Για παράδειγμα υποστηρίζει ότι ο επιμερισμός του κόστους σε 

γραμμές υπηρεσιών (π.χ. καλύψεις ζωής ή σύνταξης) είναι πιο εύκολος και λιγότερο 

ακριβός από την κοστολόγηση ξεχωριστών προϊόντων (π.χ. σχέδιο ασφάλισης Α ή Β) 

μιας συγκεκριμένης ομάδας προϊόντων. Το πόσο λεπτομερής είναι η 

κατηγοριοποίηση των παραγόμενων προϊόντων καθορίζει την φύση κα την έκταση 

της λειτουργίας κοστολόγησης υπό την ABC. 

 

Η βελτίωση της κατανόησης του κόστους παραγωγής, βοηθά την ασφαλιστική 

εταιρία ζωής να επιλέξει τα κατάλληλα επίπεδα παραγωγής και να θέσει τις τιμές που 

μεγιστοποιούν την κερδοφορία. Δυστυχώς, η μέτρηση του παραγόμενου 

αποτελέσματος και η αποτίμηση της παραγωγικότητας είναι πολύ δύσκολη (Homstein 

και Prescott, 1991). Αλλά ενώ ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο ζωής ίσως να μην είναι το 

καλύτερο δυνατό πληρεξούσιο για μια μονάδα παραγωγής, το βασικό χαρακτηριστικό 

της λειτουργίας παραγωγής μιας ασφαλιστικής εταιρίας ζωής είναι η παροχή 

υπηρεσιών στους κατόχους των συμβολαίων υπό τον όρο ότι το συμβόλαιο είναι σε 

ισχύ. Με τον καταλογισμό των πόρων που καταναλώνονται στην εξυπηρέτηση των 

κατόχων των συμβολαίων στις ομάδες προϊόντων ή στα ξεχωριστά προϊόντα, το 

κόστος των δραστηριοτήτων μπορεί να συνδεθεί με την παραγωγή. 

 

 

6.9.2 Τα οφέλη της Κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων στον ασφαλιστικό 

τομέα 

 

Οι Cooper και Kaplan (1987) θεωρούν ότι η ποικιλομορφία και η πολυπλοκότητα της 

παραγωγικής λειτουργίας είναι καθοριστικοί παράγοντες των γενικών εξόδων. 

Συνεπώς, η ABC είναι πιο κατάλληλη σε πολύπλοκους και ποικιλόμορφους 

οργανισμούς οι οποίοι έχουν υψηλά γενικά έξοδα υποστήριξης και λειτουργούν σε 

ανταγωνιστικό περιβάλλον. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά έχουν πολλές 

ασφαλιστικές εταιρίες ζωής. Σε τέτοιους οργανισμούς, η ABC μπορεί να παίξει 

σημαντικό ρόλο στον στρατηγικό σχεδιασμό και συγκεκριμένα στην παροχή 

πληροφόρησης για αποφάσεις τιμολόγησης και μίγματος προϊόντων. Οι Newberry και 

Bacon (1994) θεωρούν ότι η ABC μπορεί να παρέχει στη διοίκηση μιας ασφαλιστικής 

εταιρίας πληροφόρηση η οποία καθιστά εφικτή την αναγνώριση ζημιογόνων 

γραμμών προϊόντων. 

Η ABC, ως μια τεχνική σχεδιασμένη να περιγράφει την κατανάλωση των πόρων, 

μπορεί να λειτουργήσει ως συμπλήρωμα σε λογιστικές πρακτικές όπως ή τιμολόγηση 

μεταβίβασης (transfer pricing). Καθώς πολλές ασφαλιστικές εταιρίες ζωής έχουν 

αναπτυχθεί και αποκεντρωθεί σε στρατηγικές επιχειρηματικές μονάδες με 

μεγαλύτερη αυτονομία, οι αποφάσεις για το επίπεδο και τη βάση επιμερισμού των 

γενικών εξόδων έχουν γίνει πολύ σημαντικές (McDowell, 1994). 

 

Προϋπολογισμός : Ο χρηματοοικονομικός σχεδιασμός και έλεγχος σε πολλές 

ασφαλιστικές εταιρίες ζωής αναφέρεται ως μια σχετικά απλή διαδικασία (Knights and 

Willmott, 1993). Συνήθως, οι εκτιμήσεις για τον προϋπολογισμό βασίζονται στα 

κόστη του προηγούμενου έτους, συν προβλέψεις για αυξημένες δαπάνες. Με την 

επικέντρωση στις δραστηριότητες και τους οδηγούς κόστους, η ABC μπορεί να 

βοηθήσει στην κατάρτιση προϋπολογισμών που βασίζονται στα προσδοκώμενα 

επίπεδα επιχειρηματικής δραστηριότητας.  
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Ο Hayde (1990) προσθέτει ότι μια προσέγγιση βάσει δραστηριοτήτων στον 

προϋπολογισμό δίνει την δυνατότητα στον οργανισμό να «βλέπει» τον εαυτό του 

οριζοντίως (σε όρους διαδικασίας) παρά κάθετα, όπως γίνεται με την παραδοσιακή 

προσέγγιση. Για παράδειγμα, σε μια ασφαλιστική εταιρία, ένα σύστημα ABC μπορεί 

να βοηθήσει στην κατάρτιση προϋπολογισμών που δεν βασίζονται σε κέντρα κόστους 

(π.χ. τμήμα ανάληψης ασφαλιστικών κινδύνων και τμήμα εξυπηρέτησης 

ασφαλιστήριων συμβολαίων) , αλλά σε εκείνες τις δραστηριότητες που εμπλέκονται 

την πραγματοποίηση των εργασιών της ασφαλιστικής εταιρίας (π.χ. από την αίτηση 

για ασφάλιση μέχρι την εξόφληση αποζημιώσεων). Ένα τέτοιο σύστημα 

χρηματοοικονομικού ελέγχου αντικατοπτρίζει πιο καθαρά τις αυτόνομες 

δραστηριότητες και δίνει τη δυνατότητα στους μάνατζερ να πραγματοποιήσουν 

στρατηγικές αναλύσεις κόστους για τη λήψη μακροπρόθεσμων στρατηγικών 

αποφάσεων. 

 

Σχεδιασμός προϊόντων : Η χρήση της πληροφόρησης ABC από τους αναλογιστές 

μπορεί να έχει σημαντικά οφέλη για τις ασφαλιστικές εταιρίες ζωής. Για παράδειγμα, 

η πληροφόρηση ABC μπορεί να βοηθήσει τους αναλογιστές να βελτιώσουν τον 

σχεδιασμό των προϊόντων-λειτουργιών που είναι σημαντικά για την βελτίωση της 

ανταγωνιστικής θέσης. Αυτή η πληροφόρηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο από 

τους αναλογιστές στην ανάλυση της κερδοφορίας των προϊόντων, αλλά δίνει επίσης 

την δυνατότητα στο προσωπικό του μάρκετινγκ να επικεντρωθεί στις δραστηριότητες 

των κερδοφόρων τμημάτων της αγοράς. 

Για παράδειγμα, η ABC θα μπορούσε να τονίσει ότι τα κόστη ανάληψης 

ασφαλιστικών κινδύνων και εξυπηρέτησης ασφαλιστικών συμβολαίων που 

συνδέονται με ατομικές συντάξεις είναι πολύ υψηλότερα από αυτά των ομαδικών 

συνταξιοδοτικών καλύψεων. Αυτή η πληροφόρηση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 

για να επικεντρωθούν οι στρατηγικές πωλήσεων και μάρκετινγκ στους τύπους 

πελατών και προϊόντων που είναι λιγότερο κοστοβόρα. 

 

Ανάλυση αξίας : Πολλοί μελετητές, όπως για παράδειγμα οι Hayde (1990), Phillips 

(1992) και Karr (1994), υποστηρίζουν ότι η καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς 

κόστους με την χρήση της ABC βοηθάει τους μάνατζερ να εξαλείψουν ή τουλάχιστον 

να μειώσουν τις δραστηριότητες που δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες των πελατών, 

ιδίως όταν χρησιμοποιείται μαζί με την ανάλυση αλυσίδας αξίας. Σε μια ασφαλιστική 

εταιρία ζωής, η ABC ίσως να αναγνώριζε ότι οι δραστηριότητες που εμπλέκονται 

στην επεξεργασία και εξυπηρέτηση δανείων επί των συμβολαίων κοστίζουν 

περισσότερο από άλλες επιχειρησιακές λειτουργίες. Τέτοια πληροφόρηση θα 

βοηθούσε τους μάνατζερ να αναθεωρήσουν τις επιχειρηματικές προτεραιότητες και 

να ανακατανείμουν τους πόρους. 

Ο Phillips (1992) παραθέτει ένα παράδειγμα όπου μια ασφαλιστική εταιρία ζωής 

χρησιμοποιεί την ABC για τον καθορισμό και την ανάλυση των δραστηριοτήτων μη-

προστιθέμενης αξίας στις συναλλαγές με ανεξάρτητους μεσίτες. Επιπλέον, η χρήση 

της ABC μαζί με την ανάλυση αλυσίδας αξίας επιτρέπει τη μέτρηση της επίδοσης της 

εταιρίας και την χρήση προτύπων βέλτιστης πρακτικής για τις δραστηριότητες. 

 

Κερδοφορία πελατών : Τα κόστη των εργασιών της ασφαλιστικής εταιρίας μπορούν 

να ποικίλουν ανάλογα με την τοποθεσία των πελατών, τις απαιτήσεις τους στην 

παροχή υπηρεσιών και τον βαθμό της προσπάθειας πώλησης και μάρκετινγκ που 

εμπλέκεται. Η ABC μπορεί να βοηθήσει τις ασφαλιστικές εταιρίες ζωής να 

προσδιορίσουν την κερδοφορία των πελατών τους.  
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Για παράδειγμα, η πληροφόρηση ABC θα μπορούσε να καταδείξει ότι οι ομαδικές 

ασφαλιστικές καλύψεις στις επιχειρήσεις χρησιμοποιούν πιο αποτελεσματικά τους 

πόρους από τις άμεσες πωλήσεις και τις προσπάθειες μάρκετινγκ σε άλλες ομάδες 

καταναλωτών όπως χαμηλού εισοδήματος ή ηλικιωμένους. Τέτοια πληροφόρηση θα 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη πολιτικών πωλήσεων και μάρκετινγκ 

και για την διασφάλιση βελτιωμένης επιχειρησιακής επίδοσης. 

 

 

6.10 Εφαρμογές της Κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων σε τραπεζικές 

εργασίες 

 
Στην παράγραφο αυτή αναλύονται παραδείγματα εφαρμογής της κοστολόγησης 

βάσει δραστηριοτήτων σε βασικούς τομείς τραπεζικών εργασιών όπως το ταμείο, τα 

εμπορικά δάνεια και οι πιστωτικές κάρτες. Συγκεκριμένα εξετάζονται η κερδοφορία 

των εμπορικών δανείων, η κερδοφορία των πελατών πιστωτικών καρτών και οι 

συναλλαγές με το ταμείο της τράπεζας. 

 
 

6.10.1 Κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων και κερδοφορία εμπορικών 

δανείων
140

 
 

Στο παράδειγμα αυτό εξετάζεται η χρησιμοποίηση της κοστολόγησης βάσει 

δραστηριοτήτων για τον προσδιορισμό της πραγματικής κερδοφορίας ενός 

χαρτοφυλακίου εμπορικών δανείων μιας μικρής τοπικής τράπεζας. 

 

Η κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων υλοποιείται σε τέσσερα στάδια 

A. Προσδιορισμός Δραστηριοτήτων. 

Β. Καθορισμός του Κόστους κάθε Δραστηριότητας και των Οδηγών Κόστους. 

Γ. Συλλογή Δεδομένων Δραστηριοτήτων. 

Δ. Υπολογισμός του Κόστους Προϊόντος. 

 

Α. Προσδιορισμός δραστηριοτήτων 

 

Oι απαραίτητες δραστηριότητες όταν δίνεται δάνειο από την τράπεζα είναι οι εξής: 

 Underwriting. 

 Προετοιμασία εγγράφων και Εγκατάσταση Δανείου στο Σύστημα. 

 Επιθεώρηση των Δικαιολογητικών και Επικύρωση του Δανείου. 

 Κόστος των Κεφαλαίων. 

 Αποθεματικό για Απώλειες Δανείου. 

 Πληρωμές.  

 Προκαταβολές δανείων.   

 Συντήρηση. 

 Παρακολούθηση της ασφάλισης. 

 Συλλογή Χρηματοοικονομικών Δεδομένων. 

 Ετήσιες Εκθέσεις.  

                                                 
140

 Mehmet C. Kocakulah, “Using Activity-Based Costing (ABC) to Measure Profitability on 

a Commercial Loan Portfolio”, Journal of Performance Management, Vol. 20 Issue 3, p29-

46, Nov2007 
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Underwriting - Αυτή είναι η διαδικασία όπου ο υπεύθυνος δανείων θεωρεί τα 

οικονομικά του δανειολήπτη για να καθορίσει αν η τράπεζα πρέπει να επεκτείνει τη 

πίστωση. Ανάλογα με το ύψος της χρηματοδότησης προς τον δανειολήπτη, 

χρειάζονται περισσότερα στάδια για να ολοκληρωθεί το underwriting και ο 

υπεύθυνος δανείων πρέπει να παρουσιάσει την πίστωση σε ανώτερα κλιμάκια. 

 

Προετοιμασία εγγράφων και Εγκατάσταση Δανείου στο Σύστημα -  Όσο πιο 

πολύπλοκη είναι η πίστωση, τόσο περισσότερο χρόνο χρειάζεται ο υπάλληλος 

δανείων για να παράγει τα κατάλληλα έγγραφα και να εγκαταστήσει το δάνειο στο 

σύστημα της τράπεζας. 

 

Επιθεώρηση των Δικαιολογητικών και Επικύρωση του Δανείου - Ο υπεύθυνος 

δανείων πρέπει να επιθεωρήσει τα δικαιολογητικά για ακρίβεια και να εκτελέσει την 

επικύρωση του δανείου. 

 

Κόστος των Κεφαλαίων - Τα δάνεια χρηματοδοτούνται με καταθέσεις στην τράπεζα 

ή με δανεισμό από την Κεντρική Τράπεζα της Χώρας 

 

Αποθεματικό για Απώλειες Δανείου - Για κάθε δάνειο απαιτείται ένα μέρος του 

εισοδήματος να κρατιέται στην άκρη ως αποθεματικό για απώλειες δανείου. Αυτή η 

πληροφόρηση καταγράφεται στις προβλέψεις για επισφαλή δάνεια. 

 

Πληρωμές - Οι πληρωμές μπορούν να πραγματοποιηθούν είτε χειροκίνητα είτε 

ηλεκτρονικά. Οι χειροκίνητες πληρωμές απαιτούν από τον υπάλληλο δανείων να 

εκδίδει απόδειξη για να υποβάλλει τις πληρωμές στο σύστημα. 

 

Προκαταβολές δανείων - Κατά την πίστωση δεν εκταμιεύονται αμέσως όλα τα 

χρήματα και αρχικά στέλνεται μια προκαταβολή των χρημάτων στον δανειολήπτη. 

Αν ο πελάτης έχει λογαριασμό όψεως, τα κεφάλαια μπορούν να κατατεθούν 

απευθείας στο λογαριασμό. Αν όχι, πρέπει να εκδοθεί επιταγή και να σταλεί στον 

πελάτη. 

 

Συντήρηση - Κάποιες φορές οι πληρωμές ή οι προκαταβολές καταχωρούνται λάθος 

και έτσι πρέπει να γίνουν διορθώσεις στο σύστημα. 

 

Επίβλεψη της ασφάλισης - Ο υπάλληλος δανείων πρέπει να παρακολουθεί τις 

ασφάλειες για να βεβαιωθεί ότι τα δάνεια με εγγύηση έχουν ασφάλεια κατά τη 

διάρκεια της ζωής του δανείου. 

 

Συλλογή Χρηματοοικονομικών Δεδομένων - Σε συγκεκριμένα επίπεδα δανεισμού, 

η τράπεζα απαιτεί ετήσια οικονομική πληροφόρηση για να καταρτίσει ετήσιες 

εκθέσεις. Ο υπάλληλος δανείων στέλνει γράμματα για να απαιτήσει 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση κι ενημερώνει τους φακέλους πιστώσεων. 

 

Ετήσιες Εκθέσεις - Ο υπεύθυνος δανείων συλλέγει τη χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση για κάθε δανειολήπτη για να αναφέρει τη συνολική επίδοση της 

εταιρίας. Οι εκθέσεις χρησιμοποιούνται για να προσδιοριστεί αν οι πιστώσεις έχουν 

βαθμολογηθεί σωστά από άποψη κινδύνου και αν απαιτείται η ανάληψη δράσης από 

την τράπεζα. 
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Β. Καθορισμός του Κόστους κάθε Δραστηριότητας και των Οδηγών Κόστους 

 

Ο υπεύθυνος δανείων εκτελεί το Underwriting, την Επιθεώρηση των 

Δικαιολογητικών και Επικύρωση του Δανείου και τις Ετήσιες Εκθέσεις. Ο μισθός 

συν τα μπόνους του υπεύθυνου δανείων είναι €35,82 ανά ώρα. Αυτό το νούμερο θα 

χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό του συνολικού κόστους κάθε δραστηριότητας. 

Ο υπάλληλος δανείων εκτελεί τις δραστηριότητες : Προετοιμασία εγγράφων και 

Εγκατάσταση Δανείου στο Σύστημα, Προκαταβολές Δανείων, Συντήρηση, Επίβλεψη 

της Ασφάλισης και Συλλογή Χρηματοοικονομικών Δεδομένων. Το κόστος ανά ώρα 

είναι €13,75. 

 

Το Κόστος των Κεφαλαίων είναι η πιο σημαντική δραστηριότητα κόστους που πρέπει 

να εξεταστεί. Το κόστος των Κεφαλαίων ορίζεται  σε 3,22% το οποίο είναι το 

συνολικό κόστος για τις καταθέσεις στο τέλος του μήνα. Ωστόσο, αυτό το νούμερο 

μετακινείται ανοδικά γρήγορα. Επειδή πρόκειται για μικρή τοπική τράπεζα κάποιος 

πρέπει να καταγράψει αυτές τις δραστηριότητες προσεκτικά διαβεβαιώνοντας ότι η 

τράπεζα μπορεί να διατηρήσει ένα λογικό περιθώριο ανάμεσα στα έσοδα και έξοδα 

επιτοκίων. Δεδομένου του μικρού μεγέθους της τράπεζας, μικρές αλλαγές στο 

χαρτοφυλάκιο καταθέσεων παίζουν σημαντικό ρόλο στην κερδοφορία της τράπεζας. 

Λόγω της μεγάλης ανάπτυξης στα δάνεια, τα επιτόκια για τις νέες καταθέσεις 

ορίζονται σε 5,25% έτσι ώστε να προσελκυστούν καταθέτες. 

 

Το συνολικό κόστος του αποθεματικού για απώλεια δανείων προσδιορίζεται από τη 

διαβάθμιση κινδύνου για την πίστωση. Το κόστος αποθεματικού διατηρείται στις 

προβλέψεις για επισφαλή δάνεια. Αυτές οι προβλέψεις χρησιμοποιούνται για την 

κάλυψη ζημιών από «κακά» δάνεια. Οι συνολικές προβλέψεις καθορίζονται από τον 

κίνδυνο του δανειακού χαρτοφυλακίου της τράπεζας. Χρησιμοποιώντας αυτή τη 

μέθοδο, η τράπεζα έχει ένα πλεόνασμα στο αποθεματικό εξαιτίας της ποιότητας 

πίστωσης. Οι προβλέψεις είναι λιγότερο από 1 % των συνολικών δανείων. Η τράπεζα 

παρόλο το πλεόνασμα έχει καθορίσει ότι οι προβλέψεις πρέπει να φτάνουν το 1% και 

έχει αποφασίσει ένα μικρό αποθεματικό κάθε μήνα 5.000 €. Αυτό αντιπροσωπεύει το 

3,11% του καθαρού περιθωρίου επιτοκίου της τράπεζας. 

Η τράπεζα έχει περίπου το 3,33% του χαρτοφυλακίου της σε επίπεδο κινδύνου 4 και 

μόνο το 0,79% σε κίνδυνο 6. Οι υπόλοιπες πιστώσεις ανήκουν στις κατηγορίες 1-3 

και η μεγάλη πλειοψηφία είναι στην κατηγορία κινδύνου 3. Ο πίνακας (17) δείχνει τι 

ποσοστό καθαρού περιθωρίου επιτοκίου θα αποθεματοποιηθεί για κάθε κατηγορία.  

 

 

Πίνακας 17 
Κατηγοριοποίηση κινδύνου Ποσοστό αποθεματικού επί του 

καθαρού περιθωρίου επιτοκίου 

Μικρός κίνδυνος - 1 0,00% 

Μέσος κίνδυνος - 2 2,75% 

Αποδεκτός κίνδυνος - 3 3,11% 

Οριακός κίνδυνος/Παρακολούθηση - 4 7,5% 

Ειδική αναφορά - 5 10,00% 

Υποδεέστερο - 6 15,00% 

Επισφαλής - 7 Ν/Α 

Απώλεια - 8 Ν/Α 
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Όπως φαίνεται, το επίπεδο 1 έχει 0% αποθεματικό λόγω του ότι τα δάνεια αυτής της 

κατηγορίας είναι εξασφαλισμένα από τα πιστοποιητικά καταθέσεων της τράπεζας. 

Αφού η μεγάλη πλειοψηφία του χαρτοφυλακίου είναι στο επίπεδο 3 το ποσοστό 

αποθεματικού θα είναι ίσο με το μέσο ποσοστό 3,11%.  

Στις τελευταίες δύο κατηγορίες δεν εφαρμόζεται αποθεματικό διότι αυτά τα δάνεια 

θα διαγραφούν. Υπάρχουν κάποια άλλα κόστη που δεν αναφέρονται για τον ένα ή τον 

άλλο λόγο. Τα βασικά είναι οι υπολογιστές και η επεξεργασία δεδομένων. Λόγω του 

μικρού μεγέθους της τράπεζας είναι σε ελάχιστα επίπεδα. 

 

Γ. Συλλογή Δεδομένων Δραστηριοτήτων 

 

Το κόστος των κεφαλαίων και το αποθεματικό είναι δραστηριότητα μια φοράς, αν 

και μπορούν να διακυμανθούν λόγω της αυξομείωσης του κόστους καταθέσεων και 

λόγω αλλαγών στην βαθμολόγηση κινδύνου. Ωστόσο, τα άλλα κόστη καθορίζονται 

από τις δραστηριότητες. Η πρώτη κατηγορία είναι το underwriting. Υπάρχουν 4 

διαφορετικές κατηγορίες: <€50,000, >€50,000, BLC, or BOD. Η <€50,000 απαιτεί το 

ελάχιστο underwriting και τις ελάχιστες γραφειοκρατικές διατυπώσεις. Απαιτεί κατά 

μέσο όρο 2 ώρες δουλειάς. Η επόμενη κατηγορία είναι η >€50,000 και περιλαμβάνει 

δάνεια μεγαλύτερα από €50,000 αλλά δε χρειάζεται να πάνε στο BLC (Board Loan 

Committee). Ο επιπλέον χρόνος οφείλεται σε επιπλέον underwriting και άλλες 

απαιτήσεις. Το τρίτο επίπεδο είναι το BLC. Το underwriting για αυτό το επίπεδο 

αυξάνεται και υπάρχει μια παρουσίαση που πρέπει να ετοιμαστεί για το BLC 

συνολικός χρόνος 4 ώρες).Το τελευταίο επίπεδο είναι το BOD (Board of Directors). 

Αυτές οι πιστώσεις είναι συνήθως οι πιο σύνθετες και απαιτούν επιπλέον προσοχή 

εξαιτίας του μεγέθους τους. Περίπου 6 ώρες δαπανούνται σε αυτές τις πιστώσεις. 

 

Πίνακας 18 
Κατηγορία Πίστωσης Ώρες Underwriting 

<50.000€ 2 ώρες 

>50.000€ 3 ώρες 

BLC 4 ώρες 

BOD 6 ώρες 

 

Η επόμενη κατηγορία είναι η προετοιμασία εγγράφων και η εγκατάσταση στο 

σύστημα. Υπάρχουν 3 κύριες κατηγορίες: Μη εξασφαλισμένα, Υποθηκευμένα και 

Εξασφαλισμένα. Σε ένα μη εξασφαλισμένο δάνειο, υπάρχει μικρή προετοιμασία 

δικαιολογητικών. Ο υπάλληλος θα χρειαστεί περίπου 45 λεπτά να προετοιμάσει τα 

έγγραφα και 45 λεπτά για τη καταχώριση του δανείου στο σύστημα. Σε μια υποθήκη, 

ο υπάλληλος πρέπει να αφιερώσει χρόνο για την εκτίμηση της αξίας και τους τίτλους 

ιδιοκτησίας της υποθήκης. Η προετοιμασία των εγγράφων απαιτεί κατά μέσο όρο 3 

ώρες και η εγκατάσταση στο σύστημα 1,5 ώρες. Η τελευταία κατηγορία είναι τα 

εξασφαλισμένα και είναι ανάμεσα στις άλλες δύο κατηγορίες. Κατά μέσο όρο, ο 

χρόνος προετοιμασίας εγγράφων είναι 1,5 ώρες και ο χρόνος εγκατάστασης 1,25 

ώρες.  

Πίνακας 19 
Κατηγορία Πίστωσης Χρόνος προετοιμασίας 

εγγράφων 

Χρόνος Εγκατάστασης 

Μη εξασφαλισμένη 0,75 ώρες 0,75 ώρες 

Υποθηκευμένη 3 ώρες 1,5 ώρες 

Εξασφαλισμένη 1,5 ώρες 1,25 ώρες 
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Η επόμενη δραστηριότητα αφορά τον υπεύθυνο δανείων και είναι ο χρόνος που 

αφιερώνεται στην επιθεώρηση των δικαιολογητικών εγγράφων και στην 

επικύρωση του δανείου. Οι κατηγορίες είναι οι ίδιες όπως και παραπάνω. Ο πίνακας 

(20) δείχνει τους προσδοκώμενους χρόνους. 

 

 

Πίνακας 20 
Κατηγορία Πίστωσης Χρόνος επιθεώρησης δικαιολογητικών 

και επικύρωσης δανείου 

Μη εξασφαλισμένη 0,5 ώρες 

Υποθηκευμένη 1 ώρες 

Εξασφαλισμένη 0,75 ώρες 

 

Η επόμενη δραστηριότητα είναι οι πληρωμές. Οι πληρωμές μπορούν να γίνουν 

χειροκίνητα ή ηλεκτρονικά. Οι χειροκίνητες πληρωμές απαιτούν 5 λεπτά για τον 

υπάλληλο δανείων για να εκδώσει αποδείξεις και να τις μεταφέρει στο ταμείο. Οι 

ηλεκτρονικές πληρωμές απαιτούν 15 λεπτά για την εγκατάσταση στο σύστημα, αλλά 

είναι γεγονός που συμβαίνει μια φορά.  

Οι προκαταβολές διεκπεραιώνονται στις ουρές για τις πιστώσεις. Αν ο δανειολήπτης 

έχει λογαριασμό όψεως στη τράπεζα, τότε απαιτούνται 5 λεπτά από τον υπάλληλο. Σε 

αντίθετη περίπτωση, ο υπάλληλος πρέπει να συμπληρώσει μια επιταγή και να την 

στείλει στον πελάτη και η δραστηριότητα διαρκεί περίπου 15 λεπτά. Αν υπάρξει 

λάθος στο σύστημα, ο υπάλληλος πρέπει να εκτελέσει συντήρηση για να διορθώσει 

το πρόβλημα. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει μερική έρευνα ή τηλεφώνημα στον 

πελάτη. Συνολικά, έχει καθοριστεί ότι χρειάζονται περίπου 20 λεπτά.  

Τα τελευταία δύο κόστη για τον διεκπεραιωτή είναι η Επίβλεψη της Ασφάλισης και 

η Συλλογή Χρηματοοικονομικών Δεδομένων. Αν το δάνειο είναι εξασφαλισμένο με 

οτιδήποτε εκτός εισπρακτέων λογαριασμών και γης, η τράπεζα απαιτεί την ασφάλιση 

κατά τη διάρκεια του δανείου. Αυτό απαιτεί από τον υπάλληλο να παρακολουθεί τις 

ακυρώσεις και άλλες παρατηρήσεις από τους ασφαλιστικούς πράκτορες. Αυτό 

διαρκεί περίπου 15 λεπτά.  

Η συλλογή χρηματοοικονομικών δεδομένων απαιτεί από τον υπάλληλο να 

γνωστοποιήσει στους δανειολήπτες ότι τα οικονομικά είναι τα πρέποντα και να 

καταρτίσει αντίγραφα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για την τράπεζα. Αυτό 

απαιτεί κατά μέσο όρο 45 λεπτά. Η τελική δραστηριότητα που απαιτείται είναι οι 

ετήσιες εκθέσεις από τον υπεύθυνο δανείων, ο οποίος πρέπει να είναι εξοικειωμένος 

με την εταιρία και πρέπει να κοιτάξει την περσινή χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 

Αυτό θα χρειαστεί περίπου 1 ώρα. Οι πίνακες (21Α) και (21Β) δείχνουν τα δεδομένα 

που συλλέχθηκαν για κάθε δάνειο καθώς και τη δόμηση κάθε δανείου. 
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Πίνακας 21A 
Δεδομένα και δόμηση κάθε δανείου 

 

 Υπόλοιπο 

      

    (€) 

Έσοδα 

Επιτοκίων 

  (€) 

Τέλη 

  

(€) 

Κόστος 

Κεφαλαίων 

 (€) 

Κίνδυνος Underwriting Προετοιμασία-Εγκατάσταση 

και 

Επιθεώρηση-Επικύρωση 

        

Δάνειο 1 248.718 20.174 250 8.009 3 BLC Ανεξασφάλιστο 

Δάνειο 2 114.768 9.600 250 3.696 3 BLC Υποθηκευμένο 

Δάνειο 3 33.261 2.361 150 1.071 3 BOD Εξασφαλισμένο 

Δάνειο 4 151.200 13.797 250 4.869 3 BOD Υποθηκευμένο 

Δάνειο 5 15.809 1.122 100 509 3 < 50.000 € Εξασφαλισμένο 

Δάνειο 6 21.070 1.709 - 678 6 < 50.000 € Εξασφαλισμένο 

Δάνειο 7 59.519 3.319 - 1.917 4 BLC Υποθηκευμένο 

Δάνειο 8 144.287 8.046 - 4.646 4 BLC Υποθηκευμένο 

Δάνειο 9 394.541 24.067 - 12.704 3 BLC Υποθηκευμένο 

Δάνειο 10 62.752 4.056 150 2.021 3 > 50.000 € Υποθηκευμένο 

Δάνειο 11 68.745 4.182 150 2.214 3 > 50.000 € Υποθηκευμένο 

Δάνειο 12 41.579 3.162 150 1.339 3 > 50.000 € Υποθηκευμένο 

Δάνειο 13 91.476 6.956 250 2.946 3 > 50.000 € Υποθηκευμένο 

Δάνειο 14 251.092 18.457 - 8.085 2 BOD Υποθηκευμένο 

Δάνειο 15 300.000 19.260 250 9.660 2 BOD Ανεξασφάλιστο 

Δάνειο 16 307.282 18.693 150 9.894 3 BOD Υποθηκευμένο 

Δάνειο 17 157.414 9.576 150 5.069 3 BOD Υποθηκευμένο 

Δάνειο 18 100.000 6.587 250 3.220 3 BOD Ανεξασφάλιστο 

Δάνειο 19 110.532 6.724 300 3.559 3 BLC Υποθηκευμένο 

Δάνειο 20 175.928 12.486 300 5.665 3 BLC Υποθηκευμένο 

Πίνακας 21B 
Δεδομένα και δόμηση κάθε δανείου 

 

 Πληρωμές Προκαταβολ. 

Δανείων 

Συντήρηση Επίβλεψη 

ασφάλισης 

Συλλογή 

δεδομένων 

Ετήσιες 

εκθέσεις 

Χρόνος 

υπαλλήλου  

Χρόνος  

υπεύθυνου  

         

Δάνειο 1 15 χειρον. 2 1 Όχι Ναι Ναι 4,325 5,500 

Δάνειο 2 12 χειρον. 5 0 Ναι Ναι Ναι 7,746 6,000 

Δάνειο 3 12 χειρον. 0 0 Ναι Ναι Ναι 4,746 7,750 

Δάνειο 4 12 χειρον. 0 3 Ναι Ναι Ναι 7,486 8,000 

Δάνειο 5 12 χειρον. 0 0 Ναι Όχι Όχι 3,996 2,750 

Δάνειο 6 12 χειρον. 0 1 Όχι Όχι Όχι 4,076 2,750 

Δάνειο 7 12 χειρον. 0 0 Ναι Ναι Ναι 6,496 6,000 

Δάνειο 8 12 χειρον. 0 0 Ναι Ναι Ναι 6,496 6,000 

Δάνειο 9 12 ηλεκτρ. 0 2 Ναι Ναι Ναι 6,410 6,000 

Δάνειο 10 12 χειρον. 0 0 Ναι Ναι Ναι 6,496 5,000 

Δάνειο 11 12 χειρον. 0 0 Ναι Ναι Ναι 6,496 5,000 

Δάνειο 12 12 χειρον. 0 0 Ναι Ναι Ναι  6,496 5,000 

Δάνειο 13 12 χειρον. 5 0 Ναι Ναι Ναι 7,746 5,000 

Δάνειο 14 12 ηλεκτρ. 0 0 Ναι Ναι Ναι 5,750 8,000 

Δάνειο 15 3 χειρον. 0 1 Όχι Ναι Ναι 2,829 7,500 

Δάνειο 16 24 χειρον. 0 1 Ναι Ναι Ναι 7,822 8,000 

Δάνειο 17 24 χειρον. 0 0 Ναι Ναι Ναι 7,492 8,000 

Δάνειο 18 2 χειρον 0 0 Όχι Ναι Ναι 2,416 7,500 

Δάνειο 19 12 χειρον. 0 0 Ναι Ναι Ναι 6,496 6,000 

Δάνειο 20 12 χειρον. 0 0 Ναι Ναι Ναι 6,496 6,000 
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Δ. Υπολογισμός του κόστους του προϊόντος 

 

Από τη στιγμή που έχουν προσδιοριστεί οι δραστηριότητες, τα κόστη κάθε 

δραστηριότητας, οι οδηγοί κόστους και έχουν συλλεχθεί τα δεδομένα, μπορεί να 

υπολογιστεί το κόστος κάθε δανείου και να καθοριστεί η κερδοφορία αφού 

αφαιρεθούν τα κόστη από το έσοδα επιτοκίων και τα τέλη δανείου. 

Ο πίνακας (22) λαμβάνει τα συλλεγμένα δεδομένα και τα μετατρέπει σε νούμερα 

πραγματικού κόστους. Αυτά τα νούμερα κόστους αφαιρούνται από το έσοδα 

επιτοκίων και τα τέλη δανείου. Ο πίνακας (22) δείχνει την κερδοφορία κάθε πίστωσης 

υπό το σύστημα ABC. 

 

 

 

 

Τα νούμερα με την παραδοσιακή κοστολόγηση 

 

Όπως έχει αναφερθεί, οι τράπεζες συνήθως χρησιμοποιούν παραδοσιακή 

κοστολόγηση για να προσδιορίσουν την κερδοφορία ενός δανείου. Για αυτή τη 

τράπεζα, το εισόδημα επιτοκίου , τα τέλη δανείου και το κόστος κεφαλαίων 

καθορίζονται από την ίδια μέθοδο όπως και στην ABC. Οι διαφορές προκύπτουν στο 

αποθεματικό, στο κόστος του διεκπεραιωτή δανείων και στο κόστος του υπεύθυνου 

δανείων. Για το αποθεματικό, το συνολικό κόστος διαιρείται από το συνολικό 

χαρτοφυλάκιο δανείων και μετά πολλαπλασιάζεται με το υπόλοιπο του δανείου για 

να καθοριστεί το μέρος του δανείου για αποθεματικό. Στο κόστος του υπαλλήλου 

δανείων, ο υπάλληλος είναι υπεύθυνος για ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο εμπορικών 

Πίνακας 22 
Κέρδος υπό την ABC 

 

 Υπόλοιπο 

 

 

   (€) 

Έσοδα 

επιτοκίων 

 

  (€) 

Τέλη 

δανείου 

 

(€) 

Κόστος 

Κεφαλαίων 

 

(€) 

Κόστος 

βαθμολογία

κινδύνου 

(€) 

Κόστος χρόνου 

υπαλλήλου 

δανείων 

(€) 

Κόστος 

χρόνου 

υπεύθυνου 

δανείων (€) 

Κέρδος 

 

 

  (€) 
         

Δάνειο 1 248.718 20.174 250 8.009 378 59 197 11.780 

Δάνειο 2 114.768 9.600 250 3.696 184 107 215 5.649 

Δάνειο 3 33.261 2.361 150 1.071 40 65 278 1.057 

Δάνειο 4 151.200 13.797 250 4.869 278 103 287 8.511 

Δάνειο 5 15.809 1.122 100 509 19 55 99 540 

Δάνειο 6 21.070 1.709 - 678 155 56 99 721 

Δάνειο 7 59.519 3.319 - 1.917 105 89 215 993 

Δάνειο 8 144.287 8.046 - 4.646 255 89 215 2.841 

Δάνειο 9 394.541 24.067 - 12.704 353 88 215 10.706 

Δάνειο 10 62.752 4.056 150 2.021 63 89 179 1.854 

Δάνειο 11 68.745 4.182 150 2.214 61 89 179 1.789 

Δάνειο 12 41.579 3.162 150 1.339 57 89 179 1.648 

Δάνειο 13 91.476 6.956 250 2.946 125 107 179 3.850 

Δάνειο 14 251.092 18.457 - 8.085 285 79 287 9.721 

Δάνειο 15 300.000 19.260 250 9.660 264 39 269 9.278 

Δάνειο 16 307.282 18.693 150 9.894 274 108 287 8.281 

Δάνειο 17 157.414 9.576 150 5.069 140 103 287 4.128 

Δάνειο 18 100.000 6.587 250 3.220 105 33 269 3.210 

Δάνειο 19 110.532 6.724 300 3.559 98 89 215 3.062 

Δάνειο 20 175.928 12.486 300 5.665 212 89 215 6.605 
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δανείων. Έτσι ο μισθός του υπαλλήλου διαιρείται με ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο 

εμπορικών δανείων και μετά πολλαπλασιάζεται με το υπόλοιπο κάθε δανείου για να 

καθοριστεί το κόστος υπαλλήλου για κάθε δάνειο. Ο μισθός του υπεύθυνου δανείων 

διαιρείται με το χαρτοφυλάκιο και μετά πολλαπλασιάζεται με το υπόλοιπο κάθε 

λογαριασμού. Στη συνέχεια αυτό το ποσό επιμερίζεται σε κάθε δάνειο. 

Ο πίνακας (23) δείχνει τα ίδια δάνεια, αλλά σε αυτή τη περίπτωση τα κόστη 

επιμερίζονται με τη μέθοδο της παραδοσιακής κοστολόγησης. Τέλος, ο πίνακας (24) 

δείχνει τη διαφορά ανάμεσα στο κέρδος με ABC και στο κέρδος με παραδοσιακή 

κοστολόγηση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 23 
Κέρδος υπό την Παραδοσιακή Κοστολόγηση 

 

 Υπόλοιπο 

 

 

   (€) 

Έσοδα 

επιτοκίων 

 

  (€) 

Τέλη 

δανείου 

 

(€) 

Κόστος 

Κεφαλαίων 

 

 (€) 

Κόστος 

βαθμολογία

κινδύνου 

(€) 

Κόστος χρόνου 

υπαλλήλου 

δανείων 

(€) 

Κόστος 

χρόνου 

υπεύθυνου 

δανείων (€) 

Κέρδος 

 

 

 (€) 
         

Δάνειο 1 248.718 20.174 250 8.009 639 349 1.162 10.266 

Δάνειο 2 114.768 9.600 250 3.696 295 161 536 5.163 

Δάνειο 3 33.261 2.361 150 1.071 85 47 155 1.152 

Δάνειο 4 151.200 13.797 250 4.869 388 212 706 7.872 

Δάνειο 5 15.809 1.122 100 509 41 22 74 576 

Δάνειο 6 21.070 1.709 - 678 54 30 98 848 

Δάνειο 7 59.519 3.319 - 1.917 153 84 278 888 

Δάνειο 8 144.287 8.046 - 4.646 370 202 674 2.153 

Δάνειο 9 394.541 24.067 - 12.704 1013 554 1.843 7.954 

Δάνειο 10 62.752 4.056 150 2.021 161 88 293 1.643 

Δάνειο 11 68.745 4.182 150 2.214 177 96 321 1.524 

Δάνειο 12 41.579 3.162 150 1.339 107 58 194 1.614 

Δάνειο 13 91.476 6.956 250 2.946 235 128 427 3.470 

Δάνειο 14 251.092 18.457 - 8.085 645 352 1.173 8.202 

Δάνειο 15 300.000 19.260 250 9.660 770 421 1.401 7.258 

Δάνειο 16 307.282 18.693 150 9.894 789 431 1.435 6.293 

Δάνειο 17 157.414 9.576 150 5.069 404 221 735 3.297 

Δάνειο 18 100.000 6.587 250 3.220 257 140 467 2.753 

Δάνειο 19 110.532 6.724 300 3.559 284 155 516 3.062 

Δάνειο 20 175.928 12.486 300 5.665 452 247 822 6.605 
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Πίνακας 24 
Σύγκριση ABC και Παραδοσιακής Κοστολόγησης 

 

 Κέρδος με ABC  

      
           (€) 

Κέρδος με παραδοσιακή 

κοστολόγηση 
                  (€) 

Διαφορά 

 
     (€) 

    

Δάνειο 1 11.780 10.266 1.514 

Δάνειο 2 5.649 5.163 487 

Δάνειο 3 1.057 1.152 (96) 

Δάνειο 4 8.511 7.872 639 

Δάνειο 5 540 576 (36) 

Δάνειο 6 721 848 (127) 

Δάνειο 7 993 888 105 

Δάνειο 8 2.841 2.153 688 

Δάνειο 9 10.706 7.954 2.753 

Δάνειο 10 1.854 1.643 211 

Δάνειο 11 1.789 1.524 264 

Δάνειο 12 1.648 1.614 34 

Δάνειο 13 3.850 3.470 380 

Δάνειο 14 9.721 8.202 1.519 

Δάνειο 15 9.278 7.258 2.021 

Δάνειο 16 8.281 6.293 1.988 

Δάνειο 17 4.128 3.297 830 

Δάνειο 18 3.210 2.753 458 

Δάνειο 19 3.062 2510 552 

Δάνειο 20 6.605 5601 1.004 
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6.10.2 Η χρήση της ABC στην ανάλυση κερδοφορίας των πελατών 

πιστωτικών καρτών
141

 
 

Σύμφωνα με πολλούς ο τομέας των πιστωτικών καρτών μπορεί να δημιουργήσει 

υψηλότερα κέρδη και δυνητικό πλεονέκτημα στις εμπορικές τράπεζες. Οι 

παραδοσιακές μέθοδοι κοστολόγησης των διοικητικών και εξόδων μάρκετινγκ καθώς 

και άλλων έμμεσων εξόδων των τραπεζών είναι πολύ γενικές και ασαφής. Έτσι ο 

υπολογισμός του κόστους των πελατών πιστωτικών καρτών δεν είναι αρκετά 

λεπτομερής, κάτι που οδηγεί σε ανακριβή ανάλυση της συνεισφοράς του πελάτη και 

έχει επιπτώσεις στην αποτίμηση της αξίας του. Η χρησιμοποίηση της κοστολόγησης 

βάσει δραστηριοτήτων για την κατανομή του κόστους των πιστωτικών καρτών στους 

διαφορετικούς πελάτες μπορεί να βελτιώσει την λήψη αποφάσεων και να οδηγήσει σε 

πιο ακριβή υπολογισμό του κόστους των πελατών πιστωτικών καρτών. Ο ακριβής 

υπολογισμός της συνεισφοράς των πελατών πιστωτικών καρτών έχει μεγάλη σημασία 

για τον προσδιορισμό των εξαιρετικών πελατών, για τη παροχή διαφορετικών 

υπηρεσιών, για την ικανοποίηση του πελάτη και για την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας του τομέα των πιστωτικών καρτών. Τα 

βήματα της ABC για τον καταλογισμό του κόστους στον τομέα των πιστωτικών 

καρτών είναι τα εξής: 

 Διαχωρισμός των εργασιών στις πιστωτικές κάρτες σε κέντρα κόστους. 

 Κατανομή των πόρων σε αυτά τα κέντρα κόστους με βάση του οδηγούς τους. 

 Εκχώρηση του κόστους των πιστωτικών καρτών των διαφορετικών κέντρων 

κόστους στους διαφορετικούς πελάτες. 

Το αποτέλεσμα είναι ότι μπορεί να υπολογιστούν τα έσοδα και τα κόστη που 

συνδέονται με ένα πελάτη. Έτσι μπορεί να αποτιμηθεί η συνεισφορά του κάθε πελάτη 

στο συνολικό τομέα των πιστωτικών καρτών. 

 

Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις τράπεζες στον τομέα των πιστωτικών καρτών είναι 

έντονος. Δεν είναι όλοι οι πελάτες προσοδοφόροι για την τράπεζα. Για αυτό οι 

τράπεζες πρέπει να διακρίνουν τους καλούς πελάτες πριν παράσχουν τυποποιημένες 

υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Επιπλέον, μέσα από την παροχή προσωποποιημένων 

υπηρεσιών, οι τράπεζες μπορούν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα τους. 

Επομένως, η αποτίμηση της συνεισφοράς των πελατών είναι το σημείο κλειδί στη 

διοίκηση του τομέα πιστωτικών καρτών. 

Στον τομέα των πιστωτικών καρτών, τα άμεσα και έμμεσα κόστη δεν πρέπει μόνο να 

συμψηφίζονται με το εισόδημα ολόκληρου του κλάδου των πιστωτικών καρτών αλλά 

πρέπει να εκχωρούνται στους πελάτες. Κάθε πιστωτική κάρτα και οι συνδεόμενες με 

αυτήν υπηρεσίες διαφοροποιούνται από πελάτη σε πελάτη και έτσι τα κόστη 

διαφορετικών πελατών είναι διαφορετικά. Αν τα κόστη κατανέμονται σε κάθε κάτοχο 

πιστωτικής κάρτας κατά μέσο όρο τότε δεν μπορεί να υπολογιστεί η συνεισφορά του 

πελάτη στα συνολικά κέρδη ή ζημίες. Η χρησιμοποίηση της ABC για τη κατανομή 

του κόστους των πελατών πιστωτικών καρτών μπορεί να λύσει αυτά τα προβλήματα. 
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Στοιχεία εισοδήματος και κόστους του τομέα πιστωτικών καρτών 

 
Για την ανάλυση της κερδοφορίας των πελατών, είναι πρωταρχική η ανάλυση των 

στοιχείων εισοδήματος και κόστους του τομέα πιστωτικών καρτών. Τα στοιχεία 

εισοδήματος περιλαμβάνουν κυρίως έσοδα επιτοκίων, ειδικές προμήθειες, ετήσιες 

χρεώσεις κατόχων καρτών και άλλες ποσοστιαίες επιβαρύνσεις. Τα στοιχεία κόστους 

απαρτίζονται από έξι μέρη: 

1. Κόστος κεφαλαίου.  

2. Κόστη κλήσεων. 

3. Απώλειες από κακούς πελάτες και απάτες.  

4. Δαπάνες για  εξυπηρέτηση πελατών.  

5. Κόστη διαχείρισης συναλλάγματος.  

6. Έξοδα μάρκετινγκ για την προσέλκυση νέων πελατών και την διατήρηση των 

υπαρχόντων. 

 
Η κατανομή των γενικών εξόδων του τομέα πιστωτικών καρτών με την 

Κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων 
 

Η τράπεζα πρέπει να διακρίνει τις διαδικασίες του τομέα πιστωτικών καρτών σε 

δραστηριότητες έτσι ώστε να διεξάγει υπολογισμούς κόστους για τον πελάτη 

πιστωτικής κάρτας. Ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων έχει στενή σύνδεση με την 

ανάλυση των επιχειρησιακών διαδικασιών της τράπεζας, διότι κάθε δραστηριότητα 

είναι ένα βήμα της διοικητικής λειτουργίας της τράπεζας. Όπως φαίνεται στο σχήμα 

(6) Τα στάδια της υπηρεσίας πιστωτικές κάρτες συνοψίζονται στην αίτηση, εξέταση 

και έγκριση, επεξεργασία συναλλαγών, έλεγχος υπηρεσίας, απαίτηση για πληρωμή, 

εξυπηρέτηση πελατών, διαγραφή πελατών και άλλες υπηρεσίες. Κάθε στάδιο 

αποτελεί ένα κέντρο δραστηριοτήτων. 

 

Σχήμα (6) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κάθε στάδιο της υπηρεσίας πιστωτικών καρτών περιλαμβάνει πολλές συγκεκριμένες 

υπηρεσίες. Για παράδειγμα, στο στάδιο της «αίτησης», η τράπεζα πρέπει να 

διαφημίσει τις υπηρεσίες πιστωτικών καρτών για να συγκεντρώσει περισσότερους 

πελάτες. Στο στάδιο της «εξέτασης» διεξάγεται η πρώτη κρίση η οποία θα πρέπει να 

συνοδεύεται από μελλοντικές επανεξετάσεις.  

1
ο
  Αίτηση 

2
ο
  Εξέταση 

και έγκριση 

3
ο
  Επεξεργασία 

συναλλαγών 

4
ο
  Έλεγχος 

υπηρεσίας 

6
ο
  Εξυπηρέτηση 

πελατών 

5
ο
  Απαίτηση 

για πληρωμή 

7
ο
  Διαγραφή 

πελατών 
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Στο στάδιο «επεξεργασία συναλλαγών» περιλαμβάνεται η επιλογή της κατηγορίας 

συναλλαγών, καταγραφή της συναλλαγής και η λογιστική επεξεργασία. Στο στάδιο  

«απαίτηση για πληρωμή» πρέπει να κατηγοριοποιηθεί ο κίνδυνος του λογαριασμού 

έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί η κατάλληλη μέθοδος όπως τηλέφωνο, γράμματα, 

επισκέψεις και δικαιοσύνη. Οι συνηθισμένοι τρόποι εξυπηρέτησης πελατών 

περιλαμβάνουν το διαδίκτυο, την τηλεφωνική και την άμεση επικοινωνία του πελάτη 

με τον υπεύθυνο. Η διαγραφή των πελατών και οι άλλες υπηρεσίες αναφέρονται 

κυρίως στη διαγραφή, στην αλλαγή καρτών, στην αναφορά ζημίας, στις πληρωμές, 

στην αλλαγή κωδικών, στις εκτυπώσεις καρτών κλπ. 

 

Οι διαφορετικές πιστωτικές κάρτες αντιστοιχούν σε διαφορετικές προσωπικές 

υπηρεσίες. Για παράδειγμα ο πελάτης της πλατινένιας κάρτας απολαμβάνει ειδικές 

υπηρεσίες των οποίων το κόστος μπορεί να κατανεμηθεί στις αντίστοιχες 

δραστηριότητες με την ABC. Η κατανόηση των δραστηριοτήτων της υπηρεσίας 

πιστωτικές κάρτες αποτελεί πλεονέκτημα κατά των διαχωρισμό τους. 
 

 

Εκχώρηση των πόρων που καταναλώνονται από τον τομέα των πιστωτικών 

καρτών 

 
Στην υπηρεσία πιστωτικές κάρτες, οι τράπεζες καταναλώνουν συγκεκριμένους 

πόρους και παράγουν συγκεκριμένα έξοδα όπως μισθοί, ενοίκιο, έξοδα εξοπλισμού, 

τηλεφωνικά έξοδα, προμήθειες γραφείου, ηλεκτρικό, ύδρευση, αποσβέσεις, 

φορολογία κλπ. Αυτά τα έξοδα πόρων που καταναλώνονται στην υπηρεσία 

πιστωτικών καρτών πρέπει να εκχωρούνται στα κέντρα δραστηριοτήτων που 

καταναλώνουν αυτούς τους πόρους σύμφωνα με τις βασικές έννοιες της 

κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων και στη συνέχεια από τα κέντρα 

δραστηριοτήτων εκχωρούνται στους πελάτες. Είναι απαραίτητος ο προσδιορισμός της 

αιτίας κατανάλωσης πόρων όταν αυτοί εκχωρούνται. Στον πίνακα (25) απεικονίζονται 

οι κύριοι πόροι που καταναλώνονται από την υπηρεσία πιστωτικών καρτών και οι 

οδηγοί κόστους των πόρων. 

 

Πίνακας 25 : Οι πόροι που καταναλώνονται για την υπηρεσία πιστωτικές 

κάρτες και οι οδηγοί πόρων 
Πόροι Οδηγοί 

Μισθοί, κοινωνική πρόνοια, εκπαίδευση, 

ασφάλιση 

Ώρες εργασίας 

Έξοδα προμηθειών Ο αριθμός των ανθρώπων μιας 

δραστηριότητας 

Τέλη ταχυδρομείου Έκταση αλληλογραφίας 

Τέλη επικοινωνιών Λεπτά ομιλίας 

Έξοδα εκτύπωσης Αριθμός εκτυπώσεων 

Έξοδα συνεδριάσεων Ώρες συνεδρίασης 

Έξοδα ταξιδιών Εργατοώρες των μετακινήσεων 

Έξοδα εγκαταστάσεων Το εμβαδό που καταλαμβάνεται από τις 

δραστηριότητες 

Έξοδα εξοπλισμού Ώρες μηχανής 

Διαφήμιση Αριθμός αύξησης των αιτήσεων 
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Κατανομή του κόστους των δραστηριοτήτων του τομέα πιστωτικών καρτών 

 

Η ανάλυση των οδηγών κόστους είναι το θεμέλιο της κατανομής κόστους μιας 

δραστηριότητας, για αυτό πρέπει να εντοπιστεί ο οδηγός που προκαλεί κάθε κόστος 

δραστηριότητας. Στη συνέχεια το κόστος κάθε δραστηριότητας κατανέμεται σε κάθε 

πελάτη πιστωτικής κάρτας με βάση την αναλογία του οδηγού. Οι παράγοντες που 

προκαλούν γενικά έξοδα είναι πολλοί αλλά δεν είναι όλοι οδηγοί κόστους. Κατά την 

επιλογή ενός οδηγού πρέπει να τηρούνται οι αρχές της διαφοροποίησης, επάρκειας, 

κόστους-οφέλους, σημαντικότητας και σχετικότητας. Στον πίνακα (26) 

απεικονίζονται τα κέντρα δραστηριοτήτων και οι αντίστοιχοι οδηγοί κόστους. 

 

Πίνακας 26 
Δραστηριότητες Οδηγοί κόστους 

Αίτηση Αριθμοί των διαθέσιμων αιτήσεων 

Εξέταση και έγκριση Διαθέσιμες ώρες εξέτασης 

Επεξεργασία συναλλαγών Αριθμός συναλλαγών 

Έλεγχος υπηρεσίας Αριθμοί των λογαριασμών πληρωμής που 

αποστέλλονται 

Απαίτηση για πληρωμή Αριθμός κλήσεων 

Εξυπηρέτηση πελατών Χρόνος συμβουλευτικών υπηρεσιών προς 

τον πελάτη 

Διαγραφή πελατών και άλλες υπηρεσίες Αριθμοί μιας λειτουργίας 

 
Στο τέλος για κάθε πελάτη προστίθενται τα αναλογούντα κόστη και των επτά 

δραστηριοτήτων για να υπολογιστεί το συνολικό κόστος της υπηρεσίας πιστωτικής 

κάρτας. Ισχύει η εξίσωση: 

Κερδοφορία πελάτη πιστωτικής κάρτας = Έσοδα υπηρεσίας πιστωτικής κάρτας – 

Κόστος υπηρεσίας πιστωτικής κάρτας 
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6.10.3 Η Κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων στο ταμείο μιας τράπεζας
142

  

 
ΛΕΞΙΚΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 

Διεκπεραίωση καταθέσεων (process deposits) 

 

Εισροές Έντυπα κατάθεσης, διαπραγματεύσιμοι 

τίτλοι, μετρητά. 

Καθήκοντα Επαλήθευση των πληροφοριών στο 

έντυπο κατάθεσης, μέτρημα μετρητών, 

πρόσθεση επιταγών , καταχώρηση 

κατάθεσης στον λογαριασμό του πελάτη. 

Εκροή Διεκπεραιωμένη κατάθεση. 

Μέτρο δραστηριότητας Κόστος ανά διεκπεραιωμένη κατάθεση. 

 

Διεκπεραίωση αναλήψεων (process withdrawals)  
 

Εισροές Έντυπο ανάληψης, εντολή πληρωμής. 

Καθήκοντα Καταχώρηση ανάληψης, μέτρημα 

μετρητών. 

Εκροή Διεκπεραιωμένη ανάληψη. 

Μέτρο δραστηριότητας Κόστος ανά διεκπεραιωμένη ανάληψη. 

 

Απάντηση στις ερωτήσεις των πελατών (Answer customer inquiries)  
 

Εισροές Αίτημα πληροφόρησης για υπόλοιπο 

λογαριασμού, επιτόκια, υπέρβαση 

πιστωτικού ορίου, διαθεσιμότητα 

κεφαλαίων και τραπεζικές πολιτικές. 

Καθήκοντα Λήψη αριθμού λογαριασμού, αναζήτηση 

υπόλοιπου, εκτύπωση και παροχή 

πληροφορίας. 

Εκροή Μια απαντημένη ερώτηση. 

Μέτρο δραστηριότητας Κόστος ανά ερώτηση πελάτη. 

 

Πώληση διαπραγματεύσιμων τίτλων (Sell negotiable instruments)  
 

Εισροές Αίτημα για εντολή πληρωμής ή 

τραπεζική επιταγή. 

Καθήκοντα Αποδοχή πληρωμής, τύπωση επιταγής 

και καταχώριση συναλλαγής. 

Εκροή Εντολή πληρωμής ή τραπεζική επιταγή. 

Μέτρο δραστηριότητας Κόστος ανά διαπραγματεύσιμο τίτλο. 
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Τακτοποίηση υπολοίπου λογαριασμού (Balance drawer)  
 

Εισροές Χρήματα στον λογαριασμό, συναλλαγές 

μετρητών. 

Καθήκοντα Καταθέσεις μετρητών, λήψη μετρητών, 

τοποθέτηση χρημάτων από τον 

λογαριασμό στη θυρίδα κλπ. 

Εκροή Τακτοποιημένος λογαριασμός. 

Μέτρο δραστηριότητας Κόστος ανά τακτοποιημένο λογαριασμό. 

 

Διεκπεραίωση συναλλαγών κατά παρτίδες (process batch transactions)  

 

Εισροές Παρτίδες συναλλαγών για να σταλούν 

στο κέντρο λειτουργιών. 

Καθήκοντα Καταχώριση και προετοιμασία παρτίδων 

για αποστολή, έλεγχος αν ταιριάζουν τα 

υπόλοιπα χρέωσης και πίστωσης κλπ. 

Εκροή Ομαδοποιημένες συναλλαγές. 

Μέτρο δραστηριότητας Κόστος ανά παρτίδα. 

 

 

Πίνακας 27 : Χάρτης Δραστηριοτήτων 
Δραστηριότητα Εναλλακτικές επιλογές 

 

Διεκπεραίωση καταθέσεων            Ταμείο, Αλληλογραφία, ΑΤΜ, Απευθείας 

κατάθεση 

 

Διεκπεραίωση αναλήψεων              Ταμείο, Αλληλογραφία, ΑΤΜ , 

Αυτόματη ανάληψη 

 

Απάντηση στις ερωτήσεις των πελατών   Ταμείο, Εξυπηρέτηση πελατών , 

τηλεφωνική γραμμή, Αντιπρόσωπος 

 

Πώληση διαπραγματεύσιμων τίτλων 

 

Εντολή πληρωμής, Τραπεζική επιταγή, 

Συνδυασμός 

Τακτοποίηση υπολοίπου λογαριασμού Ημερησίως, Εβδομαδιαίως, Καθόλου 

Διεκπεραίωση συναλλαγών κατά 

παρτίδες 

Παρτίδα στον τομέα, Παρτίδα στο κέντρο 

λειτουργιών 

 

 

Οι οδηγοί κόστους για τις δραστηριότητες διεκπεραίωση καταθέσεων και αναλήψεων 

περιλαμβάνουν τα εξής: αριθμός αντικειμένων ανά συναλλαγή, ημέρα της εβδομάδας 

και μήνας, ανεπαρκή κεφάλαια, λανθασμένα έντυπα, κρατήσεις, επιστρεφόμενα 

αντικείμενα, αποτυχία συστήματος υπολογιστών, καιρός, γενική οικονομία και 

επιτόκια. 

 

Με τον καταλογισμό του κόστους του ταμείου σε αυτές τις έξι δραστηριότητες 

μπορεί να υπολογιστεί το κόστος δραστηριότητας ανά μονάδα όπως φαίνεται στον 

πίνακα (28). 
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Πίνακας 28 : Κόστος δραστηριότητας ανά μονάδα 
Δραστηριότητα Συνολικό 

κόστος € 

Μηνιαίος όγκος Κόστος / 

Δραστηριότητα € 

Διεκπεραίωση καταθέσεων            2.963 3.325 συναλλαγές 0,89 

Διεκπεραίωση αναλήψεων              2.608 2.275 συναλλαγές 1,15 

Απάντηση στις ερωτήσεις 

των πελατών   

2.486 4.500 ερωτήσεις 0,55 

Πώληση 

διαπραγματεύσιμων τίτλων 

 

486 110 τίτλοι 4,42 

Τακτοποίηση υπολοίπου 

λογαριασμού 

429 130 τακτοποιήσεις 3,30 

Διεκπεραίωση συναλλαγών 

κατά παρτίδες 

528 92 παρτίδες 5,74 

 

Η γνώση του κόστους δραστηριότητας ανά μονάδα επιτρέπει την κατάρτιση 

κατάστασης δραστηριοτήτων για κάθε καταθετικό λογαριασμό όπως φαίνεται στον 

πίνακα (29).Το συνολικό μηνιαίο κόστος του καταθετικού λογαριασμού είναι 10,45 €. 

 

 

Πίνακας 29 : Κατάσταση των δραστηριοτήτων 
Δραστηριότητα Μηνιαίος 

όγκος 

Κόστος / 

Δραστηριότητα € 

Συνολικό κόστος € 

Διεκπεραίωση 

καταθέσεων            

4 0,89 3,56 

Διεκπεραίωση 

αναλήψεων              

4 1,15 4,60 

Απάντηση στις 

ερωτήσεις των πελατών   

2 0,55 1,10 

Τακτοποίηση υπολοίπου 

λογαριασμού 

1/6 3,30 0,55 

Διεκπεραίωση 

συναλλαγών κατά 

παρτίδες 

1/9 5,74 0,64 

Σύνολο   10,45 € 
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