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Σύνοψη 

Η παρούσα εργασία πραγµατεύεται την εφαρµογή του συστήµατος κοστολόγησης 

κατά κέντρο δραστηριότητας (Activity Based Costing) σε µια βιοµηχανία παραγωγής 

πλαστικών σωλήνων. Εξετάζει την θεωρητική πλευρά της κοστολόγησης A.B.C. 

περιγράφει το υπάρχον σύστηµα κοστολόγησης της επιχείρησης. Κατόπιν, 

διατυπώνεται πρόταση εφαρµογής της κοστολόγησης Α.Β.C. για µια συγκεκριµένη 

οµάδα προϊόντων του εργοστασίου. Αναδεικνύονται µε αυτόν τον τρόπο σε πρακτικό 

επίπεδο οι δυνατότητες της κοστολόγησης Α.Β.C.. Γίνεται χρήση και προσαρµογή 

της µεθοδολογίας της νέας κοστολόγησης σε πραγµατικά δεδοµένα και 

αποκαλύπτονται τρόποι εφαρµογής της. Τέλος, η σύγκριση των αποτελεσµάτων της 

προτεινόµενης κοστολόγησης, µε αυτά του υπάρχοντος συστήµατος αποκαλύπτει µε 

σαφήνεια τα πλεονεκτήµατα της κοστολόγησης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

Η Κοστολόγηση κατά Κέντρο ∆ραστηριότητας (Activity Based Costing) 

αποτελεί την τελευταία εξέλιξη στον τοµέα της κοστολόγησης. Οι Johnson & Kaplan 

(1987) αποτέλεσαν τους εισηγητές αυτού του νέου συστήµατος κοστολόγησης. Οι 

παραπάνω διεπίστωσαν ότι η ολοένα αυξανόµενη πολυπλοκότητα στην παραγωγική 

διαδικασία και η µεγάλη συµµετοχή των Γ.Β.Ε. στο συνολικό κόστος του προϊόντος 

απαιτούν νέες προσεγγίσεις στην διαδικασία κοστολόγησης. Η Κοστολόγηση κατά 

Κέντρο ∆ραστηριότητας (A.B.C.) αντιµετωπίζει επιτυχώς την νέα πραγµατικότητα, 

καθώς επιτυγχάνει την µετατροπή του εµµέσου κόστους σε άµεσο και άρα την 

ακριβέστερη κοστολόγηση των προϊόντων ή υπηρεσιών.  

 

Η ανάγκη για ακριβέστερη κοστολόγηση προϊόντων είναι εξαιρετικά έντονη 

στην σηµερινή εποχή της παγκοσµιοποίησης και του οξέως ανταγωνισµού µεταξύ 

των επιχειρήσεων, ο οποίος απαιτεί ακριβή συστήµατα µέτρησης του κόστους 

προκειµένου να ακολουθηθεί µία υγιής τιµολογιακή πολιτική εκ µέρους των 

επιχειρήσεων αυτών.  Έτσι πολλές επιχειρήσεις του εξωτερικού εφαρµόζουν το νέο 

σύστηµα κοστολόγησης και ως εκ τούτου υπάρχει αρκετή βιβλιογραφία ως προς τον 

τρόπο εφαρµογής του και τα οφέλη που προκύπτουν από την υιοθέτηση του. Στην 

Ελλάδα, όµως, παρόλο που η πολυπλοκότητα της παραγωγικής διαδικασίας και η 

ποικιλία των προϊόντων απαιτούν την εφαρµογή της νέας µεθόδου κοστολόγησης, 

υπάρχουν ελάχιστες δηµοσιευµένες εργασίες πραγµατικών περιπτώσεων, αναφορικά 

µε την εφαρµογή του A.B.C. και τα οφέλη του.  

 

Σκοπός, λοιπόν της παρούσας εργασίας είναι να αποδείξει, ότι όχι µόνο 

ενδείκνυται, αλλά µάλλον επιβάλλεται η εφαρµογή του A.B.C. στον βιοµηχανικό 

κλάδο των πλαστικών εξαρτηµάτων και όχι µόνο, καθόσον τα οφέλη που προκύπτουν 

από την υιοθέτησή του υπερκαλύπτουν το κόστος εφαρµογής του. Για τον λόγο 

αυτόν, και δεδοµένου των στενών χρονικών ορίων µέσα στα οποία πρέπει να γραφτεί 

µια διπλωµατική εργασία, επιλέχθηκε η εταιρεία πλαστικών «ΩΜΈΓΑ» (το 

πραγµατικό της όνοµα δεν αποκαλύπτεται για προφανείς λόγους) στην οποία 

εφαρµόστηκε πιλοτικά για ένα τρίµηνο µέθοδος κοστολόγησης µε βάσει τις 
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δραστηριότητες (ABC). Στην παρούσα έρευνα αναλύεται το υπάρχον σύστηµα 

κοστολόγησης της, αναδεικνύονται οι αδυναµίες του και στοιχειοθετείται η ανάγκε 

αντικατάστασής του µε την A.B.C.. 

 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής καταδεικνύουν, ότι το ακολουθούµενο 

σύστηµα κοστολόγησης από την εταιρεία «ΩΜΈΓΑ» παρουσιάζει σηµαντικά 

προβλήµατα. Έτσι, παρατηρείται ότι το µοναδιαίο κόστος ορισµένων εκ των 

προϊόντων που ελήφθησαν ως παραδείγµατα παρουσιάζεται µε την ABC για άλλα 

µεν αυξηµένο έως και  9,3% για άλλα δε µειωµένο έως και  17,02%  σε σχέση µε το 

κόστος που προκύπτει από την  παραδοσιακή κοστολόγηση.  

 

Οι διαφορές αυτές προέρχονται κύρια από το γεγονός, ότι η υπάρχουσα 

κοστολόγηση χρησιµοποιεί µόνο µία βάση µερισµού, τα συνολικά κιλά των 

παραχθέντων προϊόντων σε κάθε Κέντρο Κόστους Παραγωγής, προκειµένου να 

µερίσει το κοινό κόστος, που είναι βασικά τα βιοµηχανικά έξοδα. Η παραπάνω βάση, 

δεν καλύπτει σε όλες τις περιπτώσεις την απαίτηση της σχέσης αιτίου – αιτιατού. 

Επιπλέον, το υπάρχον σύστηµα µεταχειρίζεται την άµεση εργασία ως έµµεσο κόστος 

και έτσι προκύπτει ανάγκη µερισµού της, σαν να ήταν ένα ακόµη Γενικό 

Βιοµηχανικό Έξοδο. Συνεπώς, ο συνδυασµός υψηλού κόστους προς µερισµό µε την 

χρήση µιας µόνο βάσης µερισµού (η οποία στις περισσότερες περιπτώσεις είναι 

ακατάλληλη) οδηγεί σε λάθος µοναδιαίο κόστος. 

 

Αντίθετα η ανίχνευση των κύριων δραστηριοτήτων που αναλίσκουν τους 

οικονοµικούς πόρους και η επιλογή αρκετών βάσεων µερισµού του κόστους των 

δραστηριοτήτων που επιτυγχάνει το A.B.C. και που ικανοποιούν την σχέση αιτίου-

αιτιατού,  οδηγεί στην ακριβέστερη κοστολόγηση των προϊόντων. 

 

Τα ευρήµατα αυτά είναι πολύ σηµαντικά, κυρίως για την ελληνική 

βιβλιογραφία. Αυτό διότι στην χώρα µας είναι ελάχιστες οι µελέτες περιπτώσεως που 

αντιστοιχούν σε πραγµατική  εφαρµογή της µεθόδου κοστολόγησης Κατά Κέντρο 

∆ραστηριότητας (A.BC).  

 

Στην συνέχεια γίνεται σύντοµη περιγραφή των κεφαλαίων που ακολουθούν. 

Έτσι στο κεφάλαιο 2 αναφέρεται η σηµασία της κοστολόγησης, τα διαφορετικά 
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συστήµατα κοστολόγησης πριν και µετά την ABC και περιγράφεται ο τρόπος 

λειτουργίας του συστήµατος, όπως  και τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα του. 

 

Κατόπιν, στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται η παραγωγική διαδικασία και το 

υπάρχον σύστηµα κοστολόγησης. Η περιγραφή του υπάρχοντος συστήµατος µας 

αποκαλύψει τις διάφορες αδυναµίες του, οι οποίες και επιβάλουν την αλλαγή του. 

Στο τέλος του τρίτου κεφαλαίου ακολουθεί µία σειρά προτάσεων, οι οποίες 

στηρίζονται στην µέθοδο κοστολόγησης ABC και ταυτόχρονα επιλύουν εγγενή 

προβλήµατα του υφισταµένου συστήµατος κοστολόγησης .  

 

 Στο τέταρτο κεφάλαιο ακολουθεί η πρόταση εφαρµογής του νέου συστήµατος 

κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων, στο οποίο φαίνεται ο τρόπος αντιµετώπισης 

των περισσοτέρων αδυναµιών του υφισταµένου συστήµατος κοστολόγησης.  

 

  Τέλος στο πέµπτο κεφάλαιο διατυπώνονται τα τελικά συµπεράσµατα της 

εργασίας, αλλά και κάποιες προτάσεις για περαιτέρω έρευνα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

Η ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ Η ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΕΝΤΡΟ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (A.B.C.) 

 

         2.1 Έννοια και σπουδαιότητα της κοστολόγησης 

 

Τα διοικητικά στελέχη των επιχειρήσεων χρειάζονται λεπτοµερείς λογιστικές 

πληροφορίες για να παρακολουθούν τις καθηµερινές λειτουργίες, να ελέγχουν το 

κόστος και να αξιολογούν την απόδοση της επιχείρησης. Οι πιο χρήσιµες 

πληροφορίες για αυτές τις διοικητικές λειτουργίες είναι τα δεδοµένα της λογιστικής 

κόστους, που αποτελεί κλάδο της ∆ιοικητικής Λογιστικής. Η λογιστική κόστους ή 

κοστολόγηση, σύµφωνα µε το Βαρβάκη (2003, σελ 45) είναι «η διαδικασία που 

οδηγεί στον προσδιορισµό του κόστους µιας λειτουργίας, µιας δραστηριότητας, ενός 

προϊόντος ή υπηρεσίας κλπ» και µας επιτρέπει να παράσχουµε την απαιτούµενη 

πληροφόρηση προς την διοίκηση κάθε οικονοµικής µονάδος.  

 

Η αρχή της εξέλιξης της κοστολόγησης προσδιορίζεται στο τέλος του 19
ου

 

αιώνα µε τη βιοµηχανική επανάσταση, όταν οι δραστηριότητες της παραγωγής 

υπαγόρευαν µια ανάγκη για λεπτοµερειακές µετρήσεις του κόστους παραγωγής των 

προϊόντων. Ο τοµέας όµως της λογιστικής κόστους αναπτύχθηκε πραγµατικά, όταν 

έγινε απαραίτητα η µέτρηση του κόστους για την παραγωγή διάφορων προϊόντων 

µέσα σε µια πολύπλοκη βιοµηχανική δραστηριότητα. Γιατί µέχρι τότε, για έναν 

έµπορο λιανικής, ο οποίος αγόραζε εµπορεύµατα σε κάποια καθορισµένη τιµή και τα 

πωλούσε σε κάποια άλλη, το κόστος της αγοράς ήταν γνωστό, καθώς ήταν πολύ 

εύκολη η µέτρησή του.  

 

Με την πάροδο του χρόνου όµως, και καθώς η παραγωγή των προϊόντων 

απαιτούσε µεγαλύτερη ποικιλία πρώτων υλών, πολλούς τύπους εργασίας, 

µηχανολογικό εξοπλισµό και υπαλληλικό προσωπικό για τη διοίκηση του 

εργοστασίου, έπρεπε να αναπτυχθούν ειδικές τεχνικές για να µετρήσουν τα διάφορα 

κόστη των προϊόντων. Τις τεχνικές αυτές θα εξετάσω στην επόµενη ενότητα. (2.2) 

 

 



 6 

 

 

2.2 Τα συστήµατα κοστολόγησης µέχρι την εµφάνιση της Κοστολόγησης 

κατά ∆ραστηριότητες (A.B.C.). 

 

2.2.1 Εισαγωγή 

  

Όπως ανέφερα παραπάνω, η αρχή της εξέλιξης της λογιστικής κόστους 

προσδιορίζεται στο τέλος του 19
ου

 αιώνα, ταυτόχρονα µε την εκδήλωση της 

βιοµηχανικής επανάστασης, όπου και υπήρχε η ανάγκη για συστηµατική µέτρηση του 

κόστους των προϊόντων. Η παραγωγική διαδικασία όµως µε την πάροδο του χρόνου 

γινόταν όλο και πιο πολύπλοκη. Η ανάγκη για µεγαλύτερη ποικιλία α’ υλών, 

περισσότερους τύπους εργασίας και η τεχνολογική πρόοδος επέφεραν αλλαγές στην 

παραγωγική διαδικασία, καθιστώντας επιτακτική την ανάπτυξη ειδικών τεχνικών 

κοστολόγησης προϊόντων. 

 

Οι τεχνικές αυτές είχαν σαν απώτερο στόχο τον αποτελεσµατικό µερισµό του 

κοινού κόστους παραγωγής, δηλαδή του κόστους εκείνο που αφορά σε περισσότερα 

του ενός προϊόντα, όπως για παράδειγµα, η αµοιβή του ∆ιευθυντή παραγωγής, των 

µηχανικών, των επιβλεπόντων κ.τ.λ. και το οποίο κόστος καλείται Γενικά 

Βιοµηχανικά Έξοδα.  Έτσι, µέχρι την εµφάνιση της κοστολόγησης κατά 

δραστηριότητες, την οποία και πραγµατεύεται η παρούσα εργασία, εµφανίστηκαν και 

υπήρξαν δυο συστήµατα-στάδια κοστολόγησης προϊόντων.  

 

 

2.2.2 Πρώτο στάδιο κοστολόγησης 

 

Το χαρακτηριστικό του πρώτου αυτού σταδίου κοστολόγησης είναι η χρήση  

µιας και µοναδικής βάσης µερισµού για το µερισµό των Γενικών Βιοµηχανικών 

Εξόδων (Γ.Β.Ε.), της άµεσης εργασίας. Ειδικότερα, η βάση µερισµού που 

χρησιµοποιούνταν ήταν, κυρίως, οι ώρες της εργασίας, είτε το κόστος της εργασίας.  

 

Η χρήση ως βάσης µερισµού της άµεσης εργασίας ήταν λογική και ορθή, καθώς 

τα πρώτα χρόνια της βιοµηχανικής επανάστασης χαρακτηρίζονταν από το γεγονός ότι 
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η παραγωγική διαδικασία ήταν εντάσεως εργασίας. Η χρήση µηχανολογικού 

εξοπλισµού (αν γινόταν) ήταν µικρής εκτάσεως και το κόστος που συνεπάγονταν, 

δηλαδή οι αποσβέσεις των µηχανών, ήταν εξίσου µικρό για την επιχείρηση, σε σχέση 

µε τα λοιπά κόστη παραγωγής. Επίσης, λόγω του σχετικά µικρού µεγέθους των 

µεταποιητικών επιχειρήσεων, µικρό ήταν και το ύψος των Γ.Β.Ε.. Έτσι, ακόµη και αν 

η άµεση εργασία δεν ήταν η κύρια αιτία της δηµιουργίας των Γ.Β.Ε. (δηλάδή δεν 

ήταν οδηγός κόστους των Γ.Β.Ε.) οι επιπτώσεις από την χρήση της ως βάσης 

µερισµού των Γ.Β.Ε. ήταν µικρές ή ασήµαντες.  

 

Η παραπάνω µέθοδος κοστολόγησης λοιπόν, ήταν αποτελεσµατική και 

αξιόπιστη, καθώς η παραγωγική διαδικασία ήταν απλή, η ποικιλία των προϊόντων που 

παρήγαγε µια επιχείρηση ήταν εξαιρετικά περιορισµένη και το κόστος των Γ.Β.Ε., 

δηλαδή του έµµεσου κόστους που έχριζε ανάγκης µερισµού ήταν µικρό. Ειδικά το 

τελευταίο είχε ως αποτέλεσµα, όπως προανέφερα, να δίνει η κοστολόγηση αξιόπιστα 

αποτελέσµατα, ακόµα και σε περίπτωση λανθασµένου µερισµού, καθώς το εύρος του 

λάθους στον υπολογισµό του µοναδιαίου κόστους του προϊόντος ήταν µικρό.  

 

 

2.2.2 ∆εύτερο στάδιο κοστολόγησης  

 

Με την πάροδο των ετών, η αύξηση του µεγέθους των επιχειρήσεων και η 

εκτεταµένη χρήση των µηχανών οδήγησε στη αύξηση των Γ.Β.Ε. και η άµεση 

εργασία ως µοναδική βάση µερισµού δεν ήταν δυνατό να δίνει αξιόπιστα 

αποτελέσµατα για το κόστος παραγωγής των προϊόντων, ιδιαίτερα καθώς δεν ήταν η 

µοναδική αιτία δηµιουργίας του κόστους των Γ.Β.Ε.  

 

Έτσι, λοιπόν, χρησιµοποιούνται περισσότερες της µιας βάσεις µερισµού των 

Γ.Β.Ε.. Συγκεκριµένα, κατ’ αρχήν δηµιουργούνται οι λεκάνες κόστους ή τα Κέντρα 

Κόστους. Ως κέντρο κόστους ορίζεται «η οποιαδήποτε κοστολογική υποδιαίρεση ή 

περιοχή ευθύνης της οικονοµική µονάδος για την οποία πραγµατοποιείται λογιστική 

συγκέντρωση του κόστους» (Βαρβάκης, 2003, σελ. 87).  

 

Πρακτικά, ως κέντρα κόστους ορίζονται τα κύρια και βοηθητικά τµήµατα 

παραγωγής στα οποία συγκεντρώνεται το κόστος που αφορά στο κάθε τµήµα. 
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Ακολουθεί ο µερισµός του κόστους των βοηθητικών τµηµάτων στα κύρια και έπειτα 

στα προϊόντα µε τη χρήση πολλών βάσεων µερισµού. Οι βάσεις µερισµού σύµφωνα 

µε αυτό το νέο κοστολογικό σύστηµα είναι οι µηχανοώρες, τα τετραγωνικά µέτρα, το 

βάρος των υλικών, το βάρος των παραγόµενων προϊόντων, οι µονάδες ηλεκτρικής 

ενέργειας που αναλώθηκε κ.λ.π. ∆ηλαδή ως βάση µερισµό επιλέγεται εκείνη που 

συνιστά τον κύριο οδηγό κόστους (τον δηµιουργό του κόστους).  

 

Σύµφωνα µε το νέο σύστηµα κοστολόγησης δηµιουργήθηκαν ουσιαστικά δύο 

επίπεδα για τη µετακίληση του κόστους των Γ.Β.Ε. στο τελικό προϊόν, όπως φαίνεται 

και στο σχήµα 2.1 που µας δίνει ο Σ. Μπαραλέξης (Πανεπιστηµιακές παραδόσεις, 

σελ. 8) 

 

 

 

 

Σχήµα 2.1 

Κατεύθυνση του κόστους στο δεύτερο στάδιο κοστολόγησης 
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Όµως µε την πάροδο των ετών, το σύστηµα αυτό κοστολόγησης άρχισε να δίνει 

όλο και λιγότερο ικανοποιητικά αποτελέσµατα και έπρεπε εκ των πραγµάτων να 

αλλάξει. Οι λόγοι των απαιτούµενων αλλαγών και ο τρόπος λειτουργίας του νέου 

συστήµατος αναπτύσσονται στην επόµενη ενότητα.  

  

2.3 Tρίτο στάδιο κοστολόγησης - Κοστολόγηση κατά Κέντρο 

∆ραστηριότητας (A.B.C.)  

 

2.3.1 Ιστορική Αναδροµή 

 

 Η αυτοµατοποίηση της παραγωγής και η παροχή όλο και περισσότερων 

υπηρεσιών µέσα σε µια επιχείρηση που ανέβασαν κατακόρυφα τη συµµετοχή των 

Γ.Β.Ε. στο συνολικό κόστος, καθώς και η παραγωγή πολλών προϊόντων ή προϊόντων 

µε ολοένα και πιο περίπλοκη παραγωγική διαδικασία κατέστησαν ανακριβή τη 

µέθοδο κοστολόγησης του δεύτερου σταδίου και συνετέλεσαν στην εµφάνιση της 

κοστολόγησης κατά δραστηριότητες.  

 

Ο πρώτος που ανέπτυξε την σκεπτικό της κοστολόγησης των δραστηριοτήτων 

ήταν ο Staubus το 1971 στο σύγγραµά του «Activity Costing And Input-Output 

Accounting» Εντούτοις, η µέθοδος αυτή έγινε ευρύτατα γνωστή από τους Johnson & 

Kaplan το 1987 µε το σύγγραµµά τους «Relevance Lost: The rise and fall of 

management accounting». Οι Johnson & Kaplan διαπίστωσαν ότι η αυξηµένη 

πολυπλοκότητα της παραγωγικής διαδικασίας και η µεγάλη συµµετοχή των Γ.Β.Ε. 

στο συνολικό κόστος του προϊόντος είχαν καταστήσει την παραδοσιακή 

κοστολόγηση ανεπαρκή. Επίσης υποστήριξαν ότι οι αλλαγές της παραγωγικής 

διαδικασίας είχαν συντελεστεί πολλά χρόνια πριν, αλλά οι οικονοµικοί υπεύθυνοι των 

επιχειρήσεων καθώς έδιναν όλη τους την προσοχή στην κατάρτιση των εκθέσεων της 

Χρηµατοοικονοµικής Λογιστικής δεν τις αντελήφθησαν έγκαιρα. Σε µια χρονική 

περίοδο µάλιστα, που η όξυνση του ανταγωνισµού σε διεθνές επίπεδο λόγω της 

παγκοσµιοποίησης καθιστούσε πιο επιτακτική από ποτέ την ανάγκη των µάνατζερ για 

γνώση του ακριβούς κόστους των προϊόντων, η ανάγκη αλλαγής των τρόπων 

κοστολόγησης καθίστατο επιτακτική.   Η απάντησή τους σε αυτές τις αλλαγές ήταν 

µια νέα µέθοδος κοστολόγησης, της Κοστολόγησης κατά ∆ραστηριότητες, όπως 

ονοµάστηκε.  
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2.3.2 Η φιλοσοφία του Α.Β.C. 

 

H φιλοσοφία του νέου συστήµατος βασίζεται στο γεγονός ότι οι πόροι µιας 

επιχείρησης (ή το κόστος) αναλίσκονται από τις δραστηριότητες και οι 

δραστηριότητες αναλίσκονται από τα προϊόντα ή τους πελάτες (Μπαραλέξης & 

Στεργίου, 2003, σελ. 367). Ουσιαστικά ο οδηγός κόστους είναι η δραστηριότητα. Οι 

οδηγοί κόστους είναι «παράγοντες που έχουν άµεση σχέση αίτιου-αιτιάτου µε το 

κόστος», όπως διατείνονται οι Raiborn, et al (1993, σελ. 133). 

 

 Σύµφωνα µε τους Noreen & Garisson (2003) τα αντικείµενα του κόστους, όπως 

τα προϊόντα και οι πελάτες, δηµιουργούν δραστηριότητες. Για παράδειγµα, η 

παραγγελία ενός πελάτη συνεπάγεται τη δραστηριότητα της συµπλήρωσης ενός 

δελτίου παραγωγής. Μια τέτοια δραστηριότητα καταναλώνει πόρους, όπως γραφική 

ύλη και χρόνο για την συµπλήρωση του δελτίου και η κατανάλωση πόρων δηµιουργεί 

κόστος για την επιχείρηση. Όσο περισσότερη γραφική ύλη και όσο περισσότερος 

χρόνος καταναλώνεται για την συµπλήρωση δελτίων παραγωγής, τόσο µεγαλύτερο 

είναι και το κόστος. Η κοστολόγηση κατά δραστηριότητες προσπαθεί να ανιχνεύσει 

και να καταγράψει όλες αυτές τις σχέσεις για να καταλάβουν οι διοικούντες την 

επιχείρηση πως τα προϊόντα και οι πελάτες επηρεάζουν τα κόστη. Το σχήµα 2.2 

αναπαριστά τη δοµή του µοντέλου του Α.Β.C. σύµφωνα µε τους Noreen & Garisson 

(2003, σελ. 322). 

 

Σχήµα 2.2 

Η δοµή του µοντέλου Α.Β.C. 
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Και στο νέο σύστηµα υπάρχει η κοστολόγηση σε δύο επίπεδα, όπως και στο 

προηγούµενο στάδιο. Στο πρώτο επίπεδο γίνεται η συγκέντρωση του κόστους στις 

λεκάνες ή στα Κέντρα Κόστους και έπειτα γίνεται η κατανοµή του κόστους του κάθε 

Κέντρου Κόστους στα προϊόντα (ή υπηρεσίες) µε τη βοήθεια κάποιας βάσης. Η 

διαφορά µε τα παραδοσιακά συστήµατα κοστολόγησης είναι ότι τα τµήµατα ως 

Κέντρα Κόστους έχουν αντικατασταθεί στο Α.Β.C. από τις δραστηριότητες και έτσι 

σε ένα τµήµα µπορεί να υπάρχουν περισσότερες από µια δραστηριότητες. Το γεγονός 

αυτό έχει ως αποτέλεσµα την καλύτερη εφαρµογή του κριτηρίου αίτιον-αιτιατό για 

την κατανοµή του κόστους.  

 

2.3.3 Χαρακτηριστικά επιτυχούς εφαρµογής του συστήµατος 

 

Οι ειδικοί της κοστολόγησης και της διοικητικής λογιστικής συµφωνούν ότι 

υπάρχουν ορισµένα βασικά χαρακτηριστικά για την επιτυχή εφαρµογή ενός 

συστήµατος A.B.C.. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι ότι η πρωτοβουλία για την 

εφαρµογή του συστήµατος θα πρέπει να υποστηρίζεται σθεναρά από την ανώτατη 

διοίκηση.  Το δεύτερο είναι ότι ο σχεδιασµός και η εφαρµογή του συστήµατος θα 

πρέπει να ανατεθεί σε µια διαλειτουργική οµάδα αντί να ανατεθεί στο τµήµα του 

λογιστηρίου. Η διαλειτουργική οµάδα είναι καλό να αποτελείται από εκπροσώπους 

όλων των τµηµάτων, που θα χρησιµοποιούν τα δεδοµένα και τις πληροφορίες του 

συστήµατος. 

 

Ο λόγος για τον οποίο πρέπει να συντρέχουν τα δυο παραπάνω χαρακτηριστικά 

βασίζεται στο γεγονός ότι δε δύναται να εφαρµοστούν σε µια επιχείρηση αλλαγές, 

εκτός και αν οι αλλαγές αυτές υποστηρίζονται από αυτούς τους οποίους θα 

επηρεάσουν. Γιατί σύµφωνα µε τα άρθρα των Ness & Cucuzza  (1995) και της 

Norkiewikz (1994) η αντίσταση των εργαζοµένων και των µάνατζερ υπήρξε το 

µεγαλύτερο εµπόδιο στην εφαρµογή των συστηµάτων Α.Β.C.. Αν οι µάνατζερ των 

τµηµάτων, που εκπροσωπούν και τους εργαζοµένους, έχουν λόγο και επιρροή στην 

εφαρµογή του συστήµατος µέσω της διαλειτουργικής οµάδας, τότε οι αντιστάσεις 

αυτές µπορούν να καµφθούν ευκολότερα. Επιπρόσθετα, για το σχεδιασµό ενός 

συστήµατος Α.Β.C. απαιτείται ενδελεχής γνώση για όλες τις λειτουργίες των 

τµηµάτων της επιχείρησης.  
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2.3.4 Εφαρµογή του συστήµατος Activity Based Costing 

 

Κατά τους Noreen & Garisson (2003, σελ. 323) για να εφαρµοστεί ένα σύστηµα 

activity based costing σε µια επιχείρηση θα πρέπει να γίνουν τα εξής βήµατα: 

 

1. Αναγνώριση και καθορισµός των δραστηριοτήτων. 

2. Μεταφορά του κόστους στα κέντρα δραστηριότητας.  

3. Υπολογισµός των βαθµών δραστηριότητας και µεταφορά του κόστους 

στα αντικείµενα κόστους). 

4. Προετοιµασία των διοικητικών αναφορών. 

 

1. Το πρώτο βήµα για την εφαρµογή ενός συστήµατος A.B.C. είναι η 

καταγραφή όλων των δραστηριοτήτων που συµµετέχουν στην παραγωγική 

διαδικασία και η δηµιουργία ενός χάρτη διαδικασιών (process chart).  Εάν γινόταν να 

ανιχνευθούν όλες τις δραστηριότητες µιας διαδικασίας και αν γινόταν κάθε 

δραστηριότητα να µετρηθεί ποσοτικά, τότε όλα τα έµµεσα κόστη θα είχαν µετατραπεί 

αυτόµατα σε άµεσα και έτσι το µοναδιαίο κόστος των παραγόµενων προϊόντων θα 

ήταν ακριβές.  

 

«Οι δραστηριότητες είναι επαναλαµβανόµενες πράξεις που λαµβάνουν χώρα 

για την εκπλήρωση κάποιας επιχειρηµατικής λειτουργία» κατά τους Raiborn, et al 

(1993, σελ. 127). Kατά τη δηµιουργία του χάρτη διαδικασιών οι δραστηριότητες 

χωρίζονται σε δυο κατηγορίες. Σε αυτές που προσθέτουν αξία  στο προϊόν (Value-

Added activities) χωρίς τις οποίες δε θα γινόταν να παραχθεί το προϊόν (ή υπηρεσία), 

και σε εκείνες που δεν προσθέτουν αξία στο προϊόν (Non-Value Added activities). 

∆ραστηριότητες που δεν προσθέτουν αξία στο προϊόν είναι εκείνες που ακόµα και αν 

δεν υπήρχαν το προϊόν θα µπορούσε να παραχθεί χωρίς καµιά επίπτωση στο επίπεδο 

της ποιότητας του. Ένα παράδειγµα είναι η αποθήκευση των πρώτων υλών. Οι 

µείωση των δραστηριοτήτων αυτών συνεπάγεται µείωση κόστους για την επιχείρηση 

χωρίς την απώλεια ποιότητας από το προϊόν, για αυτό το λόγο θα πρέπει να 

περιορισθούν στο ελάχιστο, αν όχι να εξαλειφθούν.  
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Ο καθορισµός, όµως, των δραστηριοτήτων είναι δύσκολη, όσο και χρονοβόρα 

διαδικασία και έχει µεγάλο κόστος, καθώς οι δραστηριότητες που λαµβάνουν χώρα 

σε µια επιχείρηση είναι εξαιρετικά πολλές. Όσο περισσότερες είναι οι 

δραστηριότητες που περιλαµβάνει ένα σύστηµα A.B.C. τόσο πιο ακριβές θα είναι και 

το µοναδιαίο κόστος του προϊόντος. Από την άλλη πλευρά, όµως, όσο περισσότερες 

είναι οι δραστηριότητες που περιλαµβάνει το σύστηµα αυτό, τόσο πιο κοστοβόρο 

είναι να σχεδιαστεί, να εφαρµοστεί, να διατηρηθεί και να χρησιµοποιηθεί, καθώς 

γίνεται πολύ περίπλοκο.  

 

Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο οι υπεύθυνοι σχεδιασµού του συστήµατος µειώνουν 

τον αριθµό των δραστηριοτήτων που περιλαµβάνονται στο σύστηµα οµαδοποιώντας 

τις παρόµοιες δραστηριότητες. Ένας πρακτικός τρόπος συνδυασµού των 

δραστηριοτήτων είναι η οργάνωσή τους σε τέσσερις γενικές κατηγορίες-επίπεδα: 

επιπέδου µονάδας, επιπέδου παρτίδας, επιπέδου προϊόντος, επιπέδου οργάνωσης-

επιχείρησης. Ακολουθεί η περιγραφή αυτών των επιπέδων όπως γίνεται από τους 

Kaplan & Atkinson (1998, σελ. 105): 

 

1. ∆ραστηριότητες επιπέδου-µονάδας: πραγµατοποιούνται κάθε φορά 

που παράγεται µια µονάδα προϊόντος. Η ποσότητα των πόρων που 

αναλώνονται απ’ αυτού του είδους τις δραστηριότητες είναι ανάλογη 

µε τον αριθµό των προϊόντων που παράγονται. Οδηγοί κόστους σε 

αυτές τις δραστηριότητες είναι για παράδειγµα οι εργατοώρες, οι 

µηχανοώρες, η ποσότητα των πρώτων υλών που αναλώθηκε κ.τ.λ. 

 

2. ∆ραστηριότητες επιπέδου-παρτίδας: περιλαµβάνουν το στήσιµο και 

την προετοιµασία των µηχανών, τις παραγγελίες αγοράς πρώτων υλών 

και την επεξεργασία των παραγγελιών των πελατών. Η σηµαντική 

διαφορά µε τις δραστηριότητες επιπέδου µονάδας είναι ότι οι πόροι 

που αναλώνονται σε αυτό το επίπεδο είναι ανεξάρτητοι µε το αριθµό 

των µονάδων που παράγονται σε κάθε παρτίδα. Για παράδειγµα, το 

κόστος του set-up µιας µηχανής για την επεξεργασία µιας παρτίδας 

είναι το ίδιο, ανεξάρτητα αν η παρτίδα περιλαµβάνει µια µονάδα ή 

χίλιες µονάδες προϊόντος.  
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3. ∆ραστηριότητες επιπέδου-προϊόντος: σχετίζονται µε τις λειτουργίες 

που λαµβάνουν χώρα για να γίνει εφικτή η παραγωγή µεµονοµένων 

προϊόντων ή υπηρεσιών. Η επέκταση αυτού του επιπέδου πέρα από τα 

όρια του εργοστασίου οδηγεί στην έννοια των δραστηριοτήτων 

επιπέδου-πελάτη, οι οποίες σχετίζονται µε τις λειτουργίες που 

λαµβάνουν χώρα για να µπορέσει η επιχείρηση να πουλήσει σε ένα 

µεµονοµένο πελάτη. Οι πόροι που αναλίσκονται στις δραστηριότητες 

επιπέδου-πελάτη είναι ανεξάρτητοι µε τον αριθµό των µονάδων ή το 

µείγµα των προϊόντων που πωλήθηκαν στον πελάτη. Παραδείγµατα 

των δραστηριοτήτων και των δυο αυτών επιπέδων είναι οι 

δραστηριότητες διατήρησης και αναβάθµισης των προδιαγραφών των 

προϊόντων, δραστηριότητες τεχνικής υποστήριξης που παρέχονται για 

µεµονοµένα προϊόντα ή υπηρεσίες και έρευνες αγοράς για πελάτες. 

 

4. ∆ραστηριότητες επιπέδου-οργάνωσης: αυτού του είδους οι 

δραστηριότητες περιλαµβάνουν τον καθαρισµό των γραφείων της 

διοίκησης, την παροχή δικτύου υπολογιστών, την προετοιµασία 

ετήσιων αναφορών προς τους µετόχους κ.τ.λ.. Οι δραστηριότητες 

αυτές πραγµατοποιούνται ανεξάρτητα από το ποια προϊόντα 

παράγονται, πόσες παρτίδες επεξεργάστηκαν και πόσες µονάδες 

προϊόντων παράχθηκαν. Εποµένως θα ήταν παράλογο το κόστος 

αυτού του επιπέδου να επιρριφθεί στις µονάδες προϊόντος, στις 

παρτίδες ή στο προϊόν.  

 

Ένα κέντρο κόστους δραστηριότητας µπορεί να παροµοιαστεί µε µια «λεκάνη» 

όπου συσσωρεύονται τα κόστη που σχετίζονται µε µια συγκεκριµένη δραστηριότητα 

του συστήµατος A.B.C.. Για παράδειγµα, το κέντρο (κόστους) δραστηριότητας 

«Παραγγελίες Πελατών» θα περιλαµβάνει όλα τα κόστη των πόρων που αναλώνονται 

από τη λήψη και επεξεργασία των παραγγελιών των πελατών. Τα κόστη αυτά 

περιλαµβάνουν το κόστος γραφικής ύλης και της εργασίας γραφείου που  

απαιτείται, καθώς και κάθε κόστος που σχετίζεται µε το set-up των µηχανών για 

συγκεκριµένες παραγγελίες. Ο οδηγός κόστους για αυτή τη δραστηριότητα είναι ο 

αριθµός των παραγγελιών και είναι δραστηριότητα επιπέδου παρτίδας, καθώς κάθε 
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παραγγελία συνεπάγεται εργασίες που πρέπει να πραγµατοποιηθούν, άσχετα αν η 

παραγγελία είναι για µια ή για εκατό µονάδες προϊόντος. Ο αριθµός των παραγγελιών 

είναι ένα παράδειγµα οδηγού κόστους  σε ένα σύστηµα A.B.C..   

 

To τρίτο βήµα για την εφαρµογή ενός συστήµατος A.B.C. σε µια επιχείρηση 

είναι η µεταφορά του κόστους στα κέντρα κόστους δραστηριότητας. Αυτή η 

λειτουργία ονοµάζεται και µερισµός πρώτου επιπέδου. Η µεταφορά του κόστους 

στα κέντρα κόστους δραστηριότητας  γίνεται µε τη χρήση των οδηγών κόστους, όπως 

γίνεται φανερό από το παράδειγµα του προηγούµενου βήµατος. Οι οδηγοί κόστους 

που χρησιµοποιούνται στο µερισµό του πρώτου επιπέδου, ονοµάζονται οδηγοί 

κόστους πρώτου επιπέδου σύµφωνα µε τους Noreen & Garisson (2003, σελ. 326) 

 

Η µεταφορά του κόστους από τα κέντρα κόστους δραστηριότητας, όπου έχει 

συσσωρευτεί, στα αντικείµενα κόστους    γίνεται µε τους οδηγούς κόστους δεύτερου 

επιπέδου. Η διαδικασία αυτή ονοµάζεται µερισµός δεύτερου επιπέδου. Οι οδηγοί 

που επιλέγονται για κάθε κόστος δραστηριότητας επιχειρούν να µετρήσουν το 

µέγεθος ενός συγκεκριµένου πόρου που αναλίσκεται από ένα προϊόν ή µια υπηρεσία. 

Για το λόγο αυτό, οι οδηγοί κόστους του δεύτερου επιπέδου αποκαλούνται και 

βαθµοί δραστηριότητας.  

 

 

Το σχήµα 2.3 δείχνει την κατεύθυνση του κόστους σε ένα σύστηµα 

κοστολόγησης κατά δραστηριότητες σύµφωνα µε τους Raiborn, et al (1993, σελ. 

140). 
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Σχήµα 2.3 

Κατεύθυνση του Κόστους σε ένα σύστηµα Α.Β.C.  

 

 

 

2.3.5 Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της Κοστολόγησης κατά 

∆ραστηριότητες. 

 

H κοστολόγηση κατά δραστηριότητες παρέχει πολλά οφέλη που δεν 

περιορίζονται µόνο στην επίλυση των προβληµάτων των παραδοσιακών συστηµάτων 

κοστολόγησης και στην παροχή αξιόπιστων πληροφοριών για το κόστος των 

προϊόντων.  

 

Η παροχή ακριβούς και αξιόπιστης πληροφόρησης γύρω από το κόστος των 

προϊόντων βοηθάει σηµαντικά την διοίκηση της επιχείρησης στη λήψη αποφάσεων 

που σχετίζονται µε την χάραξη της τιµολογιακής πολιτικής. Πιο συγκεκριµένα, ένα 
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σύστηµα Α.Β.C. επιτρέπει την χάραξη ευέλικτης τιµολογιακής πολιτικής 

προσαρµοσµένη στις ιδιαιτερότητες κάθε πελάτη ή αγοράς καθότι στον υπολογισµό 

του κόστους λαµβάνονται υπόψη  στοιχεία που έχουν  σχέση µε τον πελάτη ή την 

αγορά. Αυτό αποκτά ιδιαίτερη σηµασία και βαρύτητα στην εποχή της 

παγκοσµιοποίησης, που χαρακτηρίζεται από τον έντονο ανταγωνισµό, και όπου η 

µείωση των τιµών αποτελεί πρωταρχικό στόχο της κάθε επιχείρησης. 

 

Συνέπεια του ακριβούς προσδιορισµού του κόστους των προϊόντων είναι και ο 

ακριβής προσδιορισµός της κερδοφορίας των προϊόντων, αλλά και των πελατών. Οι 

διοικούντες, βασιζόµενοι στην αξιόπιστη πληροφόρηση µπορούν να λαµβάνουν πιο 

αποτελεσµατικές αποφάσεις σχετικά µε την παύση ορισµένων ζηµιογόνων προϊόντων 

ή πελατών, καθώς και µε την επικέντρωση σε ορισµένα επικερδή προϊόντα.    

 

Με το Α.B.C. η επιχείρηση εντοπίζει και κατανοεί τις δραστηριότητες, δηλαδή 

τις γενεσιουργές αιτίες του κόστους. Το όφελος από αυτή τη διαδικασία είναι ότι η 

διοίκηση µπορεί να διαχειριστεί καλύτερα τις δραστηριότητες αυτές και να επιτύχει 

µείωση του σχετιζόµενου µε αυτές κόστους, ιδιαίτερα µέσω της µείωσης στο 

ελάχιστο, αν όχι εξάλειψη των δραστηριοτήτων εκείνων που δεν προσθέτουν αξία 

στο προϊόν και έτσι να αποκτήσει στρατηγικό πλεονέκτηµα έναντι των ανταγωνιστών 

της. 

 

Με λίγα λόγια, το Α.B.C. παρέχει στην επιχείρηση τη δυνατότητα να µειώσει τη 

σπατάλη πόρων (waste) µέσω του περιορισµού ή της βελτίωσης των διαδικασιών 

(process improvement). Είναι χαρακτηριστικό µάλιστα ότι στην έρευνα που 

διεξήγαγαν οι Swenson & Flesher (1996) σε ένα δείγµα 25 επιχειρήσεων που 

εφάρµοζαν Α.Β.C. έδειξε ότι το σύστηµα Α.Β.C. χρησιµοποιείται από τις 

επιχειρήσεις κυρίως για να υποστηρίζει τη βελτίωση των διαδικασιών (92% του 

δείγµατος). 

 

Το activity based costing συχνά περιγράφεται και ως Activity Based 

Management (A.B.M.), καθώς τα οφέλη που παρέχει µέσω του εντοπισµού και της 

επιτυχούς διαχείρισης των δραστηριοτήτων είναι πολύ περισσότερα από τον αρχικό 

του σκοπό που είναι η παροχή ακριβούς κοστολόγησης. «Η κοστολόγηση µε βάση τις 

δραστηριότητες δεν έχει να κάνει µόνο µε την κοστολόγηση των προϊόντων. Είναι 
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ένας καινούριος τρόπος λειτουργίας ολόκληρης της επιχείρησης» διατείνεται ο 

MacErlean (1993). 

 

Πιο συγκεκριµένα, το activity based management αναπροσδιορίζει τον τρόπο µε 

τον οποίο οι επιχειρήσεις χειρίζονται τα κόστη. Με την κατανόηση των 

δραστηριοτήτων της, µια επιχείρηση µπορεί να βρει ευκαιρίες για βελτίωση της 

απόδοσής, που δε θα µπορούσε να είχε εντοπίσει µε τα παραδοσιακά συστήµατα 

κοστολόγησης. Η διαχείριση του κόστους βελτιώνεται, καθώς οι µάνατζερ 

αντιλαµβάνονται µέσω του Α.B.C. το τι κάνει η επιχείρηση και το τι θα µπορούσε να 

κάνει για να µειώσει τα κόστη της και άρα να βελτιώσει την αποδοτικότητά της.  

 

Η κοστολόγηση κατά δραστηριότητες όµως δε συνεπάγεται µόνο οφέλη για τις 

επιχειρήσεις. Έχει και µειονεκτήµατα, τα οποία δε µπορεί να θεωρηθούν αµελητέα.  

 

Το σηµαντικότερο µειονέκτηµα αφορά το υψηλό κόστος λειτουργίας του 

συστήµατος κατά τα πρώτα έτη της εφαρµογής του. Ο εντοπισµός των 

δραστηριοτήτων της επιχείρησης, η µέτρηση του όγκου τους και τέλος η αλλαγή του 

συστήµατος κοστολόγησης αποτελούν µια διαδικασία εξαιρετικά χρονοβόρα και 

δαπανηρή.  

 

Ένα άλλο βασικό µειονέκτηµα της κοστολόγησης Α.Β.C. είναι ότι οι αναφορές 

της δεν συνάδουν µε τις γενικά παραδεκτές αρχές της λογιστικής. Συνεπώς, µια 

επιχείρηση που εφαρµόζει ή θέλει να εφαρµόσει την κοστολόγηση Α.Β.C. θα πρέπει 

να διατηρεί δυο συστήµατα κοστολόγησης. Πέρα από το εξαιρετικά υψηλό κόστος, 

το γεγονός αυτό µπορεί να δηµιουργήσει σύγχυση στους διοικούντες την επιχείρηση 

καθώς θα λαµβάνουν πληροφορίες για το κόστος των προϊόντων από δυο 

διαφορετικά συστήµατα και ίσως δε θα ξέρουν σε ποιες να βασιστούν για τη λήψη 

αποφάσεων.  

 

Έπειτα από τη διαδικασία του εντοπισµού των δραστηριοτήτων και τη µέτρησή 

τους, προκύπτει ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο και εντελώς καινούριο κοστολογικό 

σύστηµα στην επιχείρηση. Για να αξιοποιηθεί το νέο σύστηµα από την επιχείρηση 

απαιτείται η σχολαστική εκπαίδευση όλων των εµπλεκοµένων µε αυτό. Τόσο των 

εργαζοµένων που θα το τροφοδοτούν µε δεδοµένα, όσο και των µάνατζερ που θα 
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λαµβάνουν τις πληροφορίες. Η εκπαίδευση που απαιτείται αυξάνει σηµαντικά το 

κόστος εφαρµογής του συστήµατος.  

 

Πέρα από το κόστος της εφαρµογής, υπάρχει και το κόστος της λειτουργίας του 

συστήµατος. Το κόστος λειτουργίας ενός συστήµατος κοστολόγησης Α.Β.C. είναι 

περισσότερο δαπανηρό από το κόστος ενός παραδοσιακού συστήµατος 

κοστολόγησης, καθώς θα πρέπει να συλλέγονται δεδοµένα για ένα µεγάλο αριθµό 

δραστηριοτήτων, να ελέγχονται και να εισάγονται στο σύστηµα. Τα αποτελέσµατα 

της ακριβούς κοστολόγησης που παρέχει η κοστολόγηση Α.Β.C. ίσως να µην 

υπερκαλύπτει τα κόστη αυτά σε κάποιες περιπτώσεις.  

 

Στην περίπτωση, όµως, που µια επιχείρηση έχει µακροπρόθεσµη προοπτική 

στην εφαρµογή του νέου συστήµατος και κατορθώσει µέσω της δέσµευσης της 

διοίκησης και της εκπαίδευσης των εργαζοµένων να το αξιοποιήσει, τότε δεν θα έχει 

απλά ένα ακριβέστατο σύστηµα κοστολόγησης, αλλά ένα σύστηµα λειτουργίας και 

διαχείρισης των διαδικασιών της επιχείρησης όπως είναι το Just in Time (Jit) ή το 

Total Quality Management (TQM) που µπορεί να προσδώσει ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα στην επιχείρηση.    

 

2.3.6 Πότε εφαρµόζεται το Α.Β.C.  

 

Η προηγηθείσα παράθεση των πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων της 

κοστολόγησης βάσει των δραστηριοτήτων γεννά το ερώτηµα πότε αλλιώς, υπό ποιες 

προϋποθέσεις συνίσταται η εφαρµογή του A.B.C. Σύµφωνά µε τον Σ. Μπαραλέξη 

(2003, σελ. 7) οι βασικές προϋποθέσεις για την εφαρµογή ενός συστήµατος activity 

based costing σε µια επιχείρηση είναι: 

 

1. Η υψηλή συµµετοχή των Γ.Β.Ε. στο κόστος των προϊόντων ή υπηρεσιών που 

παράγει η επιχείρηση.  

 

2. Η παραγωγή πολλών προϊόντων µε ανοµοιόµορφη παραγωγική διαδικασία. Η 

παραγωγή µεγάλης ποικιλίας προϊόντων δηµιουργεί επιπλέον Γ.Β.Ε. που θα πρέπει να 

επιβαρύνουν συγκεκριµένα προϊόντα, τα οποία ουσιαστικά ευθύνονται για την 
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δηµιουργία των επιπρόσθετων Γ.Β.Ε. και όχι το σύνολο των παραγόµενων 

προϊόντων. 

   

3.  Η παραγωγική διαδικασία των προϊόντων να είναι περίπλοκη, για να µπορεί 

να αναλυθεί σε επιµέρους δραστηριότητες. 

 

4. Η ύπαρξη µικρού βαθµού συσχέτισης ανάµεσα στην άµεση εργασία και στα  

Γ.Β.Ε.. Στην περίπτωση που υπάρχεί υψηλός βαθµός συσχέτισης ανάµεσα τους, τότε 

η χρήση της άµεσης εργασίας ως βάση µερισµού δίνει σχετικά αξιόπιστα 

αποτελέσµατα αναφορικά µε το κόστος των προϊόντων. 

 

5. Η όξυνση του βαθµού ανταγωνισµού στον κλάδο που δραστηριοποιείται η 

επιχείρηση, που καθιστά επιτακτική την ανάγκη της για γνώση του ακριβούς κόστους 

των προϊόντων και τον έλεγχο των πόρων που αναλώνει.  

 

6. Η σηµαντική αλλαγή της τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία. Τα 

τελευταία χρόνια πολλές επιχειρήσεις προχωρούν σε ολοένα και µεγαλύτερη 

αυτοµατοποίηση της παραγωγής τους και ως συνέπεια η συµµετοχή της άµεσης 

εργασίας στο µοναδιαίο κόστος των προϊόντων µειώνεται. Αν µετά την αλλαγή η 

επιχείρηση εξακολουθεί να χρησιµοποιεί την άµεση εργασία ως βάση µερισµού, τότε 

τα αποτελέσµατα της κοστολόγησης θα είναι λανθασµένα καθώς τα προϊόντα που 

παράγονται αυτόµατα θα επιβαρύνονται µε πολύ µικρότερο ποσοστό Γ.Β.Ε. από ότι 

τους αναλογεί, ενώ το αντίθετο θα συµβαίνει µε τα προϊόντα για την παραγωγή των 

οποίων απαιτείται υψηλή συµµετοχή της άµεσης εργασίας.  

 

Η εξέταση των παραπάνω προϋποθέσεων αποτελεί την πρώτη ενέργεια στην 

οποία πρέπει να προβεί κάθε επιχείρηση που σκέφτεται την εφαρµογή της 

κοστολόγησης Α.Β.C. Στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετοί βιοµηχανικοί κλάδοι στους 

οποίους ενδείκνυται η εφαρµογή του ABC, γιατί ικανοποιούν όλα ή περισσότερα 

από τα προαναφερθέντα κριτήρια. Ένας τέτοιος κλάδος είναι η βιοµηχανία 

πλαστικών, στον οποίον ανήκει η εταιρεία «Ωµέγα», όπου, όπως θα δείξουµε στα 

στα επόµενα κεφάλαια της εργασίας, το υπάρχον σύστηµα κοστολόγησης δεν δίνει 

ικανοποιητικά αποτελέσµατα ως προς το µοναδιαίο κόστος προϊόντων και άρα 

απαιτείται η αντικατάστασή του µε το νέο σύστηµα κοστολόγησης ABC.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

Η ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΩΜΕΓΑ Α.Ε.  

 

3.1 Εισαγωγή 

 

 Όπως ανέφερα στο τέλος του προηγούµενου κεφαλαίου, στην Ελλάδα 

υπάρχουν αρκετοί βιοµηχανικοί κλάδοι στους οποίους ενδείκνυται η εφαρµογή του 

ABC, γιατί ικανοποιούν όλα ή περισσότερα από τα αναφερθέντα κριτήρια. Ένας 

τέτοιος κλάδος είναι η βιοµηχανία πλαστικών, στον οποίον ανήκει η εταιρεία 

“ΩΜΕΓΑ”, την οποία και επέλεξα προκειµένου να εφαρµόσω την µέθοδο ABC και 

να συγκρίνω τα αποτελέσµατά της µε εκείνα του υφισταµένου παραδοσιακού 

συστήµατος κοστολόγησης. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το πραγµατικό όνοµα της 

επιχείρησης έχει αποκρυφθεί για προφανείς λόγους.  

 

Στην ανάλυση της υπάρχουσας κοστολογικής κατάστασης γίνεται αρχικά µια 

σύντοµη αναφορά στα βασικά προϊόντα που παράγει η επιχείρηση «Ωµέγα». 

Ακολουθεί η περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας και τέλος αναλύεται το παρόν 

σύστηµα κοστολόγησης και παρουσιάζονται τα προβλήµατα και οι αδυναµίες του 

συστήµατος που προκύπτουν από την έρευνα. 

 

3.2 Τα προϊόντα του εργοστασίου 

 

Η «Ωµέγα» παράγει σωλήνες και εξαρτήµατα ύδρευσης, άρδευσης, υπονόµων 

και κτιριακής αποχέτευσης. Αυτή η µεγάλη ποικιλία προϊόντων που παράγει µπορεί 

να οµαδοποιηθεί σε δυο κατηγορίες µε βάση την πρώτη ύλη που χρησιµοποιείται. Οι 

κατηγορίες αυτές των προϊόντων είναι: 

 

1) Προϊόντα που παράγονται µε βάση το πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-U). 

Όπως: 

 

▪   σωλήνες µεταφοράς νερού υπό πίεση µε την επωνυµία «HYDROKAR»,  

▪   σωλήνες και εξαρτήµατα υπονόµων «DRAINKAR», 

▪   σωλήνες κτιριακής αποχέτευσης «UNIKAR PLUS», 
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▪   εξαρτήµατα κτιριακής αποχέτευσης «UNIKAR PLUS»,  

 

 

2) Προϊόντα που παράγονται µε βάση το πολυαιθυλένιο (PE) 

 

▪   σωλήνες ύδρευσης «POLYDRINK»,       

▪ σωλήνες ύδρευσης και προστασίας καλωδίων «TECHNOTHENE», 

▪   σωλήνες µεταφοράς φυσικού αερίου «KARIGAS»,   

 

3.3 Παραγωγική διαδικασία και κέντρα κόστους 

 

Το υπάρχον κοστολογικό σύστηµα χωρίζει την παραγωγική διαδικασία του 

εργοστασίου σε τέσσερα κέντρα κόστους παραγωγής (ΚΚΠ), όπου το κάθε κέντρο 

αποτελείται από οµοειδή προϊόντα που έχουν ίδιο «φασεολόγειο». Το «φασεολόγειο» 

δείχνει το σύνολο των επεξεργασιών που θα πρέπει να υποστεί ένα προϊόν µέχρι να 

πάρει την τελική του µορφή και να συσκευαστεί. Εποµένως δείχνει και το σύνολο 

των τµηµάτων του εργοστασίου που θα απασχοληθούν άµεσα για την παραγωγή. 

  

Τα κέντρα κόστους παραγωγής του εργοστασίου είναι τα ακόλουθα: 

 

▪   Κέντρο κόστους σωλήνων PVC 

▪   Κέντρο κόστους σωλήνων PE 

▪ Κέντρο κόστους εξαρτηµάτων κτιριακής αποχέτευσης PVC, ή εξαρτηµάτων                  

έγχυσης 

▪   Κέντρο κόστους κολλητών εξαρτηµάτων 

 

Εκτός όµως των τµηµάτων που συµµετέχουν άµεσα στην παραγωγή, υπάρχουν 

και τµήµατα του εργοστασίου που υποστηρίζουν την παραγωγική διαδικασία µε 

έµµεσο τρόπο. Για το εργοστάσιο «Ωµέγα» τα τµήµατα αυτά είναι το τµήµα 

Ποιότητας, Κατασκευών, Ηλεκτρολόγων, Μηχανουργείου, Παραλαβής Υλικών, 

Μεταφοράς Προσωπικού, Προµηθειών, Αποθηκών και Φορτώσεων. Το κοστολογικό 

σύστηµα ονοµάζει τα τµήµατα αυτά Υποστηρικτικά Κέντρα Κόστους (ΥΚΚ). 
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H παρούσα εργασία θα ασχοληθεί µε την κοστολόγηση ορισµένων 

εξαρτηµάτων κτιριακής αποχέτευσης PVC και αυτό γιατί η εφαρµογή του Activity 

Based Costing στο σύνολο των προϊόντων της συγκεκριµένης βιοµηχανίας είναι ένα 

θέµα τεράστιο σε έκταση που δε µπορεί να καλυφθεί στον περιορισµένο χρόνο µιας 

διπλωµατικής εργασίας. Μπορεί όµως αυτή η εργασία να αποτελέσει ένα πρώτο βήµα 

για την εφαρµογή του Α.Β.C. σε όλα τα προϊόντα της επιχείρησης µελλοντικά.  

 

Το τµήµα εξαρτηµάτων κτιριακής αποχέτευσης PVC απασχολεί 12 

εργαζοµένους που εργάζονται σε τρεις βάρδιες. Επίσης αποτελείται από ένα 

συγκρότηµα ανάµειξης πρώτων υλών και από 16 µηχανές.  

 

Οι πρώτες ύλες των εξαρτηµάτων έγχυσης είναι το πολυβινυλοχλωρίδιο 

αιώρησης (S-PVC) και οι σταθεροποιητές µολύβδου. Το τµήµα προµηθειών είναι 

υπεύθυνο για την παραγγελία των πρώτων υλών, που αποθηκεύονται σε ειδική 

αποθήκη. Η παραγωγική διαδικασία αρχίζει µε την ενηµέρωση του χειριστή του 

αναµικτηρίου από τον προϊστάµενο παραγωγής για την έγκαιρη παραγωγή των 

απαιτούµενων µιγµάτων, τόσο σε είδος όσο και σε ποσότητα. Από αυτή την πρώτη 

βασική φάση παραγωγής παράγεται ηµιέτοιµο προϊόν που ονοµάζεται µίγµα PVC 

(dry blend) και αποθηκεύεται σε σιλό αναµονής µέχρι τη στιγµή που θα 

χρησιµοποιηθεί στην παραγωγική διαδικασία.  

 

 Σχεδόν ταυτόχρονα ο προϊστάµενος παραγωγής ενηµερώνει τον υπεύθυνο 

βάρδιας για να γίνει η προετοιµασία της µηχανής και η εγκατάσταση του 

συγκεκριµένου καλουπιού σε αυτή. Μετά την προθέρµανση της µηχανής έπεται η 

φάση της εκκίνησης της παραγωγής όπου γίνονται και οι τελικές ρυθµίσεις που 

αφορούν το χρόνο του κύκλου, τις στροφές κοχλία, το προφίλ παραγωγής καθώς και 

ορισµένες άλλες παραµέτρους παραγωγής.  

 

Μόλις καθοριστούν οι τελικές ρυθµίσεις αρχίζει η κύρια φάση παραγωγής. 

Ανάλογα µε το είδος του καλουπιού, η παραγωγή µπορεί να είναι χειροκίνητη ή 

αυτόµατη. Εφόσον τελειώσει η παραγωγική διαδικασία, τα προϊόντα τοποθετούνται 

οµαδικά από τους εργαζοµένους και πηγαίνουν στο µηχάνηµα περιτύλιξης 

συσκευασίας όπου τυλίγονται µε ειδικό διαφανές φύλλο πλαστικού, σηµαίνονται µε 
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ειδικό αυτοκόλλητο έντυπο και στοιβάζονται σε παλέτες. Τέλος οι παλέτες 

περιτυλίγονται µε εκτακτό φιλµ και οδηγούνται στην αποθήκη προϊόντων.  

 

Σε αυτό το σηµείο πρέπει να σηµειωθεί ότι εάν το προϊόν είναι σύνθετο 

εξάρτηµα τότε  πριν από τη φάση της περιτύλιξης προηγείται η φάση της 

συναρµολόγησης. Η συντριπτική πλειοψηφία των εξαρτηµάτων που παράγει η 

εταιρία είναι απλά, δηλάδή αποτελούνται από ένα αυτοτελές κοµµάτι, το οποίο 

αποτελεί και το τελικό προϊόν. Παράγονται όµως και εξαρτήµατα που είναι σύνθετα. 

Τα σύνθετα εξαρτήµατα αποτελούνται συνήθως από δυο επί µέρους ηµιέτοιµα 

εξατήµατα (µπορεί και περισσότερα) και η παραγωγική τους διαδικασία απαιτεί και 

τη φάση της συναρµολόγησης για την παραγωγή του τελικού προϊόντος.  

 

3.4 Το υφιστάµενο σύστηµα κοστολόγησης 

 

To κοστολογικό σύστηµα της εταιρείας ακολουθεί τη φιλοσοφία των 

παραδοσιακών συστηµάτων κοστολόγησης. Σύµφωνα µε αυτό, το κόστος του 

προϊόντος διαχωρίζεται σε τρείς κατηγορίες. Το πρώτο µέρος του κόστους 

αποτελείται από το κόστος των άµεσων υλικών που απαιτούνται για την παραγωγή 

των προϊόντων. Το δεύτερο µέρος αποτελείται από το κόστος της άµεσης εργασίας 

που χρειάζεται για την παραγωγή των εξαρτηµάτων και τέλος όλο το υπόλοιπο 

κόστος χαρακτηρίζεται ως Γενικά Βιοµηχανικά Έξοδα.  

    

Το κόστος των άµεσων υλικών είναι συνήθως εύκολο να κοστολογηθεί καθώς 

µπορεί να συνδεθεί µε άµεσο τρόπο µε τα τελικά προϊόντα. Κάθε εξάρτηµα έχει 

συγκεκριµένη τεχνική προδιαγραφή στην οποία αναφέρεται το βάρος του προϊόντος 

καθώς και η αναλογία ανάµειξης των α’ υλών που χρειάζονται για την παραγωγή του. 

Οι αναλώσεις των πρώτων υλών παρακολουθούνται σε καθηµερινή βάση και κάθε 

τρίµηνο η επιχείρηση κοστολογεί τα παραχθέντα προϊόντα. Για να βρεθεί το κόστος 

τους υπολογίζονται αρχικά οι αναλώσεις του τριµήνου για όλα τα παραχθέντα 

προϊόντα. Οι ποσότητες που αναλώθηκαν αποτιµούνται µε βάσει την µέθοδο του 

µέσου σταθµικού κόστους και έτσι προκύπτει το κόστος των υλικών των τελικών 

προϊόντων. Το παραπάνω κόστος διαιρείται ακολούθως µε το βάρος των συνολικών 

παραχθέντων προϊόντων και προκύπτει το κόστος των α’ υλών ανά κιλό.  
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Το κόστος της άµεσης εργασίας αντιµετωπίζεται από το υπάρχον κοστολογικό 

σύστηµα ως έµµεσο κόστος που χρήζει µερισµού. Η βάση µερισµού που 

χρησιµοποιείται είναι το συνολικό βάρος των παραχθέντων εξαρτηµάτων. Πιο 

συγκεκριµένα το κόστος της άµεσης εργασίας αποτελείται από τους µισθούς των 

εργαζοµένων που απασχολούνται στο τµήµα παραγωγής. Στο τέλος του κάθε 

τριµήνου οι υπεύθυνοι κοστολόγησης της εταιρίας αθροίζουν τους µισθούς των 

εργαζοµένων του τµήµατος της παραγωγής και διαιρούν το άθροισµα που προκύπτει 

µε το συνολικό βάρος των παραχθέντων προϊόντων και προκύπτει το κόστος της 

άµεσης εργασίας ανά κιλό παραχθέντος προϊόντος.  

 

     Τέλος, το υφιστάµενο σύστηµα κοστολόγησης της εταιρείας 

συµπεριλαµβάνει στα γενικά βιοµηχανικά έξοδα (ΓΒΕ) τα εξής κόστη: 

 

-κόστος αποσβέσεων µηχανών 

-κόστος ενέργειας 

-κόστος ύδατος 

-κόστος τηλεφωνίας 

-κόστος ασφαλίστρων 

-κόστος αποσβέσεων καλουπιών 

-κόστος διάφορων λοιπών εξόδων  

-και, τέλος, το κόστος όλων των υποστηρικτικών κέντρων κόστους (ΥΚΚ) στα 

οποία αναφέρθηκα παραπάνω. 

 

Για την επίρριψη του κόστους των ΓΒΕ αλλά και της άµεσης εργασίας στα 

τελικά προϊόντα το κοστολογικό σύστηµα της εταιρείας στηρίζεται στη χρήση του 

βάρους των εξαρτηµάτων ως βάσης µερισµού.  

 

Για να γίνει πιο κατανοητός ο τρόπος κοστολόγησης των προϊόντων θα 

παραθέσω ένα παράδειγµα κοστολόγησης πέντε προϊόντων (εξαρτηµάτων) για το 

πρώτο τρίµηνο του 2005, µέσω του οποίου θα γίνουν φανερά τα µειονεκτήµατα του 

υφιστάµενου συστήµατος. Και τα πέντε προϊόντα ανήκουν στο κέντρο κόστους 

εξαρτηµάτων κτιριακής αποχέτευσης PVC ή αλλιώς στο κέντρο κόστους 

εξαρτηµάτων έγχυσης και είναι τα εξής: 
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-Γωνία Φ 125/90° (Γκρί) 

-Γωνία Φ 125/90° (Λευκό) 

-Γωνία Φ 100/45° 

-Πλαίσιο Φρεατίου 30x30 

-Καπάκι Φρεατίου 30x3 

 

3.5 Παράδειγµα κοστολόγησης 

 

3.5.1 Κόστος πρώτων υλών 

 

Όπως προαναφέρθηκε, οι ποσότητες που αναλίσκονται στο τρίµηνο 

αποτιµώνται βάσει της µεθόδου του µέσου σταθµικού κόστους και έτσι προκύπτει το 

κόστος των αναλωθεισών πρώτων υλών, που ανέρχεται σε 125.648∈ για το πρώτο 

τρίµηνο του 2005 και αντιστοιχεί σε όλα τα παραχθέντα προϊόντα. ∆ιαιρώντας το 

παραπάνω κόστος µε το συνολικό βάρος όλων των παραχθέντων προϊόντων της 

συγκεκριµένη περιόδου που ανήλθε σε 110.452 κιλά βρίσκουµε το κόστος των 

πρώτων υλών ανά κιλό έτοιµου προϊόντος που είναι 1.13756 €/κιλό.  

 

Το κόστος αυτό προήλθε από τα παρακάτω στοιχεία κόστους: 

 

-Συνολικό βάρος αναλωθεισών α΄ υλών τριµήνου→ 124.563 κιλά. 

-Συνολικό κόστος αναλωθεισών α΄ υλών τριµήνου→ 125.648 ευρώ. 

-Συνολικό βάρος παραχθέντων προϊόντων→ 110.452 κιλά. 

-Κόστος α’ υλών ανά κιλό→ 1,13756 €/κιλό (=125.648/110.452) 

-Συνολική Φύρα (διαφορά συνολικού βάρους αναλωθεισών πρώτων υλών από 

συνολικό βάρος παραχθέντων προϊόντων) → 124.563-110.452=14.111 κιλά. 

 

Η ποσότητα της συνολικής φύρας που αποτελείται από την ποσότητα των 

ελλατωµατικών προϊόντων και από το συνολικό βάρος της µπουκαδούρας του κάθε 

προϊόντος, οδηγείται προς ανακύκλωση.  

 

Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό το κόστος των πρώτων υλών για τα προϊόντα 

του παραδείγµατος θα προκύψει πολλαπλασιάζοντας το βάρος του κάθε εξαρτήµατος 
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µε 1,138 €. Αυτό το κόστος των πρώτων υλών ανά τεµάχιο παραγόµενου προϊόντος 

φαίνεται στον πίνακα 3.1 που ακολουθεί.  

 

             Πίνακας 3.1: Κόστος πρώτων υλών ανά µονάδα προϊόντος 

Είδος προϊόντος 
1.Βάρος 

προϊόντος 

2.Κόστος α' υλών 
ανά κιλό µονάδα 

προϊόντος 

3.Κόστος α' υλών 
ανά µονάδα 

προϊόντος(1x2) 

Γωνία Φ 125/90° (Γκρί) 0,502 1,138 € 0,571 € 

Γωνία Φ 125/90° (Λευκό) 0,502 1,138 € 0,571 € 

Γωνία Φ 100/45° 0,263 1,138 € 0,299 € 

Πλαίσιο Φρεατίου 30x30 0,759 1,138 € 0,864 € 

Καπάκι Φρεατίου 30x30 0,994 1,138 € 1,131 € 
 

 

3.5.2 Κόστος άµεσης εργασίας  

 

To κόστος άµεσης εργασίας αναφέρεται στην αµοιβή των εργαζοµένων του 

τµήµατος παραγωγής εξαρτηµάτων. Το υπάρχων κοστολογικό σύστηµα, στο τέλος 

κάθε τριµήνου, διαιρεί το σύνολο των αµοιβών της περιόδου αυτής µε το συνολικό 

βάρος των παραχθέντων προϊόντων και έτσι βρίσκει το κόστος της άµεσης εργασίας 

ανά κιλό έτοιµου προϊόντος. Με λίγα λόγια χρησιµοποιεί ως βάση µερισµού το βάρος 

των προϊόντων και αυτό γιατί ουσιαστικά θεωρεί το κόστος αυτό έµµεσο κόστος, 

όπως ήδη αναφέρθηκε. 

 

Το σύνολο των αµοιβών των εργαζοµένων στο τµήµα παραγωγής εξαρτηµάτων 

για την υπό εξέταση περίοδο είναι 66.340 ευρώ. Το συνολικό βάρος της παραγωγής 

του συγκεκριµένου τµήµατος είναι 110.452 κιλά. Εποµένως το κόστος της άµεσης 

εργασίας ανά κιλό παραγόµενου προϊόντος για το τµήµα εξαρτηµάτων έγχυσης είναι: 

 

66.340/110.452=0,601 ευρώ ανά κιλό 

 

Στον πίνακα 3.2 φαίνεται το ανά µονάδα κόστος της άµεσης εργασίας για τα 

εξεταζόµενα προϊόντα.  
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       Πίνακας 3.2: Κόστος άµεσης εργασίας ανά µονάδα προϊόντος 

Είδος προϊόντος 
Βάρος 

προϊόντος 

Κόστος άµεσης 
εργασίας ανά κιλό  

προϊόντος 

Κόστος άµεσης 
εργασίας ανά 

προϊόν 

Γωνία Φ 125/90° (Γκρί) 0,502 0,601 € 0,302 € 

Γωνία Φ 125/90° (Λευκό) 0,502 0,601 € 0,302 € 

Γωνία Φ 100/45° 0,263 0,601 € 0,158 € 

Πλαίσιο Φρεατίου 30x30 0,759 0,601 € 0,456 € 

Καπάκι Φρεατίου 30x30 0,994 0,601 € 0,597 € 
 

 

3.5.3 Γενικά Βιοµηχανικά Έξοδα 

 

Εφόσον χρησιµοποιείται ως βάση µερισµού το βάρος των παραχθέντων 

εξαρτηµάτων είναι ακόλουθο ότι ο οδηγός κόστους για τον µερισµό των ΓΒΕ στα 

εξαρτήµατα έγχυσης θα είναι η αναλογία του βάρους των εξαρτηµάτων αυτών σε 

σχέση µε συνολικό βάρος όλων των προϊόντων που παρήχθησαν από το εργοστάσιο 

κατά τη διάρκεια του τριµήνου. Από τα δεδοµένα του λογιστηρίου παραθέτω τις 

ποσότητες των παραχθέντων προϊόντων για κάθε κέντρο κόστους παραγωγής. 

 

▪   Κέντρο κόστους σωλήνων PVC                             →   996,197 κιλά   

▪   Κέντρο κόστους σωλήνων PE                                →   200,662  κιλά 

▪   Κέντρο κόστους εξαρτηµάτων έγχυσης (PVC)  →   110,452  κιλά  

▪   Κέντρο κόστους κολλητών εξαρτηµάτων              →     17,224  κιλά 

 

Αθροίζοντας τα ποσά βρίσκουµε ότι η συνολική παραγωγή του εργοστασίου για 

το τρίµηνο είναι 1.324,535 κιλά. Η ποσότητα των εξαρτηµάτων έγχυσης που 

παράχθηκαν αντιστοιχεί στο 8.4% της συνολικής παραγωγής. Εποµένως ο 

κατάλληλος οδηγός κόστους για το µερισµό των ΓΒΕ είναι η αναλογία αυτή. Όπως, 

όµως, θα παρατηρήσουµε παρακάτω, κατά την εξέταση του κάθε ΒΚΚ, σε αρκετές 

περιπτώσεις χρησιµοποιείται, εντελώς αυθαίρετα, ποσοστό περίπου 9,5% - 10%, αντί 

του υπολογισθέντος 8,4%.  
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Παρακάτω θα παραθέσω όλες τις κατηγορίες εξόδων των ΓΒΕ µε το συνολικό 

κόστος που συνεπάγονται για την εταιρεία, καθώς και τους συντελεστές µε τους 

οποίους µεταφέρεται µέρος του κόστος αυτού στο τµήµα εξαρτηµάτων. Στο τέλος της 

ενότητας θα µερίσω τα έξοδα αυτά στα εξαρτήµατα έγχυσης και θα βρώ το συνολικό 

κόστος των ΓΒΕ που βαρύνει τα υπό εξέταση προϊόντα.  

 

Οι δαπάνες των κύριων κέντρων κόστους που περιλαµβάνει το κοστολογικό 

σύστηµα της Ωµέγα στα ΓΒΕ είναι τα ακόλουθα: 

 

1)   κόστος ύδατος  

2)   κόστος ενέργειας 

3)   κόστος τηλεφωνίας 

4)   κόστος ασφαλίστρων  

5)   κόστος αποσβέσεων καλουπιών 

6)   κόστος αποσβέσεων µηχανών 

7)   κόστος λοιπών δαπανών 

 

1. Κόστος Ύδατος 

 

Το συνολικό κόστος νερού της «Ωµέγα» για το πρώτο τρίµηνο του 2005 είναι 

300 ευρώ. 

 

2. Κόστος Ενέργειας (∆ΕΗ) 

 

Το συνολικό κόστος κατανάλωσης ρεύµατος ανήλθε σε 60.469 ευρώ. Αυτό το 

κόστος δεν µπορεί να επιρριφθεί άµεσα στα τµήµατα παραγωγής, καθώς δεν 

υπάρχουν µετρητές ρεύµατος για κάθε τµήµα ξεχωριστά. Για αυτό το λόγο ο 

µερισµός γίνεται σε 2 στάδια. 

 

 Κατά το πρώτο στάδιο µερισµού, όπου γίνεται επίρριψη του κόστους στα 

τµήµατα παραγωγής, η εταιρία χρησιµοποιεί έναν αυθαίρετο συντελεστή 15% ως 

βάση µερισµού για το τµήµα εξαρτηµάτων έγχυσης και όχι 8,4% όπως θα ήταν το 

λογικό σύµφωνα µε όσα ανάφερα. Ο συντελεστής 15% προέκυψε από παλαιότερες 
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εκτιµήσεις, τα στοιχεία των οποίων χάθηκαν στον χρόνο, παρόλα αυτά, το λογιστήριο 

της επιχείρησης συνεχίζει να τον χρησιµοποιεί. 

 

3. Τηλεφωνικό κόστος  

 

Το συνολικό τηλεφωνικό κόστος για το πρώτο τρίµηνο του 2005 ανήλθε στα 

4.639 ευρώ. Στην περίπτωση των τηλεφώνων χρησιµοποιείται, εντελώς αυθαίρετα, 

ποσοστό 5% επί του συνολικού κόστους τηλεφωνίας, για την χρέωση του τµήµατος 

εξαρτηµάτων. 

 

4. Κόστος ασφάλισης 

 

Η ασφάλιση αφορά κτιριακές εγκαταστάσεις, εµπορεύµατα και µηχανήµατα και 

το κόστος αυτής της κατηγορίας περικλείει τα έξοδα για ασφάλεια από φωτιά, 

πληµµύρες και σεισµούς. Το κόστος αυτής της κατηγορίας που αντιστοιχεί στο 

εξεταζόµενο τρίµηνο είναι 49.434 ευρώ. Ο µερισµός του κόστους ασφαλίστρων στα 

ΚΚΠ γίνεται  µε βάση το εµβαδόν του χώρου που κατέχει το κάθε ΚΚΠ. Το τµήµα 

εξαρτηµάτων κατέχει το 11% του συνολικού εµβαδού των ΚΚΠ. 

  

5. Κόστος αποσβέσεων καλουπιών 

  

Τα καλούπια αποσβένονται µε σταθερό ετήσιο ποσοστό. Το ποσοστό αυτό είναι 

11% της ιστορικής αξίας κτήσεώς τους. Εποµένως ο χρόνος ζωής των καλουπιών 

είναι περίπου ίσος µε εννέα χρόνια. Αν µετά το πέρας των εννέα χρόνων το καλούπι 

εξακολουθεί να χρησιµοποιείται από την εταιρία τότε δεν επιβαρύνει το κόστος των 

προϊόντων. Το κόστος αποσβέσεων των καλουπιών του τµήµατος παραγωγής 

εξαρτηµάτων έγχυσης για το τρίµηνο είναι 5.450 ευρώ.  

 

6. Κόστος αποσβέσεων µηχανών 

 

Οι µηχανές αποσβένονται µε σταθερό ετήσιο ποσοστό. Το ποσοστό αυτό είναι 

15% της ιστορικής αξίας κτήσεώς τους. Εποµένως ο χρόνος ζωής των καλουπιών 

είναι περίπου ίσος µε επτά έτη. Αν µετά το πέρας των επτά ετών η µηχανή 

εξακολουθεί να χρησιµοποιείται από την εταιρία τότε δεν επιβαρύνει το κόστος των 
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προϊόντων. Το κόστος αποσβέσεων των µηχανών που απασχολούνται στο τµήµα 

παραγωγής εξαρτηµάτων έγχυσης για το τρίµηνο είναι 27.740 ευρώ.  

 

7.  Κόστος λοιπών δαπανών 

 

Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει διάφορες µικροδαπάνες που δεν ανήκουν σε 

καµιά από τις παραπάνω κατηγορίες και δεν µπορούν να οµαδοποιηθούν µεταξύ τους 

σε οµάδες κόστους. Σύµφωνα µε τα δεδοµένα του λογιστηρίου, τα έξοδα αυτά για το 

υπό εξέταση τρίµηνο ανήλθαν σε 1.685 ευρώ. 

 

Εκτός από τις παραπάνω δαπάνες, το σύστηµα κοστολόγησης της εταιρίας 

περικλείει στα ΓΒΕ και το κόστος των υποστηρικτικών κέντρων κόστους (ΥΚΚ). Τα 

τµήµατα αυτά µπορεί να µην ανήκουν στα κύρια κέντρα παραγωγής, άλλα τα 

υποβοηθούν για την παραγωγή των τελικών προϊόντων. Χωρίς τα ΥΚΚ δε είναι 

δυνατή η παραγωγική διαδικασία του εργοστασίου.  

 

Σε αυτό το κεφάλαιο δε θα προχωρήσω σε ανάλυση των διαδικασιών και 

αρµοδιοτήτων του κάθε ΥΚΚ και αυτό γιατί στο επόµενο κεφάλαιο όπου θα 

εφαρµόσω την κοστολόγηση κατά δραστηριότητες θα γίνει ενδελεχής παρουσίαση 

και ανάλυση των τµηµάτων αυτών, προκειµένου να βρω το κόστος που συνεπάγονται 

για τα προϊόντα µε βάση το ABC.   

 

Παρακάτω θα παραθέσω τα ΥΚΚ µε το συνολικό κόστος που συνεπάγονται 

αυτά στην επιχείρηση για το πρώτο τρίµηνο του 2005 καθώς και του συντελεστές µε 

τους οποίους µεταφέρεται µέρος του κόστους αυτού στο τµήµα εξαρτηµάτων.  

 

1. ΥΚΚ Τµήµατος Ποιότητας  

 

To συνολικό κόστος του τµήµατος ανέρχεται σε 48.654 ευρώ. Το κόστος αυτό 

αποτελείται από το κόστος µισθοδοσίας που είναι 24.006 ευρώ και από τα λοιπά 

έξοδα του τµήµατος που είναι 24.648 ευρώ.  

 

Όπως προαναφέρθηκε προκειµένου να επιρριφθεί το κόστος αυτό στα 

εξαρτήµατα, ενώ θεωρείται ως οδηγός κόστους το βάρος των παραχθέντων 
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εξαρτηµάτων σε σχέση µε το βάρος των συνολικώς παραχθέντων προϊόντων ( ίσο µε 

8,4%), αντί αυτού του ποσοστού, για την εύρεση της συµµετοχής τού τµήµατος 

ποιότητας στο κόστος των εξαρτηµάτων, χρησιµοποιείται αυθαίρετα, ποσοστό ίσο µε 

9,8%. Οι υπεύθυνοι του λογιστηρίου δεν έδωσαν καµία εξήγηση για την επιλογή του 

ανωτέρω ποσοστού. 

 

2. ΥΚΚ Τµήµατος Κατασκευών 

 

To συνολικό κόστος του τµήµατος ανέρχεται σε 15.144 ευρώ. Το κόστος αυτό 

αποτελείται από το κόστος µισθοδοσίας που είναι 14.050 ευρώ και από τα λοιπά 

έξοδα του τµήµατος που είναι 1.094 ευρώ. Για τον µερισµό τού κόστους κατασκευών 

στο τµήµα εξαρτηµάτων χρησιµοποιείται αυθαίρετα πάλι, ποσοστό 9,7%  αντί 8,4%.  

 

 

3. ΥΚΚ Τµήµατος Ηλεκτρολόγων  

 

To συνολικό κόστος του τµήµατος είναι 13.774 ευρώ. Το κόστος αυτό 

αποτελείται από το κόστος µισθοδοσίας που είναι 13.444 ευρώ και από τα λοιπά 

έξοδα του τµήµατος που είναι 330 ευρώ. Για τον µερισµό τού κόστους του τµήµατος 

ηλεκτρολόγων στο τµήµα εξαρτηµάτων χρησιµοποιείται το αυθαίρετο ποσοστό 9,8%  

αντί του 8,4%.  

 

 

 

4. ΥΚΚ Μηχανουργείου  

 

To συνολικό κόστος του τµήµατος ανέρχεται σε  43.028 ευρώ. Το κόστος αυτό 

αποτελείται από το κόστος µισθοδοσίας που είναι 19.702 ευρώ και από τα λοιπά 

έξοδα του τµήµατος που είναι 23.326 ευρώ. Για τον µερισµό τού κόστους του 

Μηχανουργείου στο τµήµα εξαρτηµάτων χρησιµοποιείται ως οδηγός κόστους το 
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βάρος των παραχθέντων εξαρτηµάτων ως προς το σύνολο των παραχθέντων 

προϊόντων της επιχείρησης (ποσοστό 8,4%).  

 

 

5. ΥΚΚ Μεταφοράς Προσωπικού 

 

To συνολικό κόστος του τµήµατος ανέρχεται σε  3.191 ευρώ. Το κόστος αυτό 

αποτελείται από το κόστος µισθοδοσίας του οδηγού, τα τέλη κυκλοφορίας και 

ασφάλειας που αναλογούν στο τρίµηνο, τα καύσιµα και διάφορα λοιπά έξοδα. . Ο 

µερισµός του κόστους µεταφοράς στο τµήµα εξαρτηµάτων γίνεται µε βάση το 

ποσοστό των εργαζοµένων που εργάζονται στο Τµήµα Εξαρτηµάτων, που ισούται µε 

15% επί του συνόλου.  

 

6.  ΥΚΚ Προµηθειών-Τεχνικής ∆ιεύθυνσης  

 

Το κόστος αυτού του τµήµατος περιλαµβάνει ένα µέρος της αµοιβής του 

∆ιευθύνοντος Συµβούλου (∆.Σ.) ο οποίος ασκεί τα καθήκοντα του τεχνικού 

διευθυντή και του διευθυντή προµηθειών. Το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 21% της 

αµοιβής του όπως θα δούµε παρακάτω. Επίσης περιλαµβάνει και το 10% των 

αποσβέσεων του κτιρίου διοίκησης που καταλαµβάνει το εν λόγω τµήµα.  

 

Σε αυτό το τµήµα, το σύστηµα κοστολόγησης της εταιρίας δε χρησιµοποιεί ως 

βάση µερισµού το ποσοστό συµµετοχής του κάθε τµήµατος στο συνολικό βάρος 

όλων των παραχθέντων προϊόντων (που είναι 8.4%) για την επίρριψη του κόστους 

στα διάφορα τµήµατα παραγωγής. Ως βάση µερισµού λαµβάνει το χρόνο 

απασχόλησης του ∆.Σ. σε κάθε τµήµα. Από παλαιότερες µετρήσεις του λογιστηρίου 

βρέθηκε ότι ο ∆.Σ. στο 70% του χρόνου του ασχολείται µε τεχνικά θέµατα της 

παραγωγής για όλα τα προϊόντα που παράγει το εργοστάσιο. Επίσης παρατηρήθηκε 

ότι από το χρόνο αυτό, ένα 30% αναλώνεται στην ενασχόλησή του για τεχνικά 

θέµατα του τµήµατος εξαρτηµάτων. Εποµένως το µέρος της αµοιβής του ∆.Σ. που 

βαρύνει το τµήµα εξαρτηµάτων έγχυσης είναι 70%X30%=21%.  
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Για το πρώτο τρίµηνο του 2005 το κόστος του ∆.Σ. για την επιχείρηση είναι 

9.250 ευρώ.  

 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω το κόστος του ΥΚΚ προµηθειών και τεχνικής 

διεύθυνσης που βαρύνει το τµήµα εξαρτηµάτων έγχυσης είναι 9.250 Χ 21%=1.942 

ευρώ. To ποσό αυτό θα µερισθεί στα υπό εξέταση προϊόντα µε βάση το συνολικό 

βάρος των παραχθέντων εξαρτηµάτων έγχυσης του τριµήνου.  

 

7. ΥΚΚ Παραλαβής Υλικών 

To συνολικό κόστος του τµήµατος ανέρχεται σε  8.865 ευρώ. Το κόστος αυτό 

αποτελείται από το κόστος µισθοδοσίας δυο εργαζοµένων που είναι 3.300 ευρώ και 

από τα λοιπά έξοδα του τµήµατος που είναι 5.565 ευρώ. ). Για τον µερισµό τού 

κόστους του εν λόγω υποστηρικτικού κέντρου κόστους χρησιµοποιείται το αυθαίρετο 

ποσοστό 9,6%. Σε σχετική ερώτησή, το λογιστήριο δεν κατάφερε να δώσει µία 

λογική εξήγηση για τη χρησιµοποίηση του συγκεκριµένου ποσοστού.  

 

8. ΥΚΚ Τµήµατος Αποθηκών 

 

To κόστος του τµήµατος περιλαµβάνει τη µισθοδοσία του προσωπικού που 

ανέρχεται στα 41.233 ευρώ και διάφορα έξοδα που ανέρχονται σε 5.565 ευρώ. 

Εποµένως το συνολικό κόστος είναι 46.798 ευρώ.  

 

Και σε αυτό το τµήµα, το σύστηµα κοστολόγησης της εταιρίας δε χρησιµοποιεί 

ως βάση µερισµού το ποσοστό 8,4%  για την επίρριψη του κόστους στο τµήµα 

παραγωγής εξαρτηµάτων έγχυσης. Για το µερισµό του πρώτου επιπέδου χρησιµοποιεί 

ποσοστό 7,6%. Σύµφωνα µε το λογιστήριο η χρήση µικρότερου συντελεστή µερισµού 

γίνεται για τους παρακάτω λόγους.  

 

▪   Η καλύτερη οργάνωση της αποθήκης των εξαρτηµάτων και συνεπώς η 

απαίτηση λιγότερων εργατοωρών. 

 

▪   Ο µικρός χώρος της αποθήκης εξαρτηµάτων (1000 τ.µ.) σε σχέση µε το 

συνολικό µέγεθος της αποθήκης σωλήνων (50.000 τ.µ.). 
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Μερισµός των ΓΒΕ στα υπο εξέταση προϊόντα. 

   

Μερισµός πρώτου επιπέδου 

 

Στο µερισµό του πρώτου επιπέδου µεταφέρεται το κόστος των ΓΒΕ  στα 

τέσσερα κέντρα κόστους παραγωγής. Όπως έχω αναφέρει, το κοστολογικό σύστηµα 

χρησιµοποιεί ως βάση µερισµού το ποσοστό συµµετοχής του κάθε τµήµατος στο 

συνολικό βάρος όλων των παραχθέντων προϊόντων για να µερίσει τα ΓΒΕ, σε πολλές 

περιπτώσεις όµως το λογιστήριο χρησιµοποιεί διαφορετικούς συντελεστές µερισµού. 

Στον πίνακα 3.3 φαίνεται το κόστος της κάθε κατηγορίας ΓΒΕ που αντιστοιχεί στο 

τµήµα εξαρτηµάτων έγχυσης. 

 

       Πίνακας 3.3: Μερισµός ΓΒΕ στο τµήµα παραγωγής εξαρτηµάτων 

Κατηγορία ΓΒΕ Συνολικό 
κόστος 
σε ευρώ 

Συντελεστής 
µερισµού  

Αναλογία κόστους 
τµήµατος 

εξαρτηµάτων 

Κόστος ύδατος 300 € 0,084 25,20 € 

Κόστος ενέργειας 60.469 € 0,150 9.070,35 € 

Τηλεφωνικό κόστος  4.639 € 0,050 231,95 € 

Κόστος ασφάλισης 49.434 € 0,110 5.437,74 € 

Κόστος αποσβέσεων καλουπιών - - 5.450,00 € 

Κόστος αποσβέσεων µηχανών - - 27.740,00 € 

Κόστος λοιπών εξόδων - - 1.685,00 € 

ΥΚΚ Τµήµατος Ποιότητας 48.654 € 0,098 4.768,09 € 

ΥΚΚ Τµήµατος Κατασκευών 15.144 € 0,097 1.468,97 € 

ΥΚΚ Τµήµατος Ηλεκτρολόγων  13.774 € 0,098 1.349,85 € 

ΥΚΚ Μηχανουργείου  43.028 € 0,084 3.614,35 € 

ΥΚΚ Μεταφοράς Προσωπικού 3.191 € 0,150 478,65 € 
ΥΚΚ Προµηθειών-Τεχνικής 
∆ιεύθυνσης  9.250 € 0,210 1.942,50 € 

ΥΚΚ Παραλαβής Υλικών 8.865 € 0,096 851,04 € 

ΥΚΚ Τµήµατος Αποθηκών 46.798 € 0,076 3.556,65 € 

Σύνολο   67.670,34 € 
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Σε αυτό το σηµείο αξίζει να σηµειώσω ότι από τα 67.670,34 ευρώ που είναι το 

συνολικό κόστος των ΓΒΕ του τµήµατος εξαρτηµάτων έγχυσης, τα 18.030,10 ευρώ, 

ήτοι το 26,64% προέρχονται από το κόστος των ΥΚΚ, ενώ το υπόλοιπο 73,36% 

(49.640,24 €) προέρχεται από το κόστος των κύριων κέντρων κόστους. 

 

Μερισµός δεύτερου επιπέδου 

 

Σε αυτό το επίπεδο µεταφέρεται το κόστος ΓΒΕ στα παραχθέντα προϊόντα και 

ως βάση µερισµού χρησιµοποιείται το συνολικό βάρος των παραχθέντων προϊόντων 

σε κάθε τµήµα. Στο τµήµα εξαρτηµάτων έγχυσης, το οποίο και αναλύω, η συνολική 

παραγωγή για το υπό εξέταση τρίµηνο ανέρχεται σε 110.452 κιλά, ενώ το συνολικό 

κόστος των ΓΒΕ που βαρύνει το τµήµα όπως φαίνεται και από τον πίνακα 3.3 είναι 

67.670,34 ευρώ. Εποµένως το κόστος των ΓΒΕ ανά κιλό είναι: 

 

61.670,34/110.452=0.613 ευρώ ανά κιλό 

 

Στον πίνακα 3.4 φαίνεται το ανά µονάδα κόστος των γενικών βιοµηχανικών 

εξόδων για τα εξεταζόµενα προϊόντα.  

 

        Πίνακας 3.4: Κόστος ΓΒΕ ανά µονάδα προϊόντος 

Είδος προϊόντος 
Βάρος 

προϊόντος 
Κόστος ΓΒΕ ανά 
κιλό προίόντος 

Κόστος ΓΒΕ 
ανά µονάδα 
προϊόντος    

Γωνία Φ 125/90° (Γκρί) 0,502 0,613 € 0,3077 € 

Γωνία Φ 125/90° (Λευκό) 0,502 0,613 € 0,3077 € 

Γωνία Φ 100/45° 0,263 0,613 € 0,1612 € 

Πλαίσιο Φρεατίου 30x30 0,759 0,613 € 0,4653 € 

Καπάκι Φρεατίου 30x30 0,994 0,613 € 0,6093 € 
 

 

Τέλος παρουσιάζονται οι πίνακες 3.5 και 3.6. Στον πίνακα 3.5 φαίνεται το 

συνολικό κόστος ανά κιλό παραγόµενου προϊόντος, καθώς και η ποσοστιαία 

συµµετοχή της άµεσης εργασίας, των α’ υλών και των ΓΒΕ στο κόστος αυτό. 
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Ουσιαστικά ο πίνακας αυτός µας δείχνει τη σύσταση του κόστους των προϊόντων στο 

τµήµα εξαρτηµάτων έγχυσης 

    Πίνακας 3.5: Σύσταση του κόστους ανά κιλό προϊόντος 

Είδος κόστους 

Κόστος  ανά 

κιλό προίόντος % συµµετοχή 

Α' ύλες 1,1380 € 0,486 

Άµεση εργασία 0,6010 € 0,255 

ΓΒΕ 0,6130 € 0,259 

Σύνολο 2,3610 € 1,00 

 

Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται η µεγάλη συµµετοχή των Γ.Β.Ε και της 

άµεσης εργασίας στο κόστος ανά κιλό προϊόντος στο τµήµα εξαρτηµάτων έγχυσης, 

που ανέρχεται σε 51,4% (25,5%+25,9%). Και οι δυο αυτές κατηγορίες κόστους  

όµως αντιµετωπίζονται από το υπάρχον κοστολογικό σύστηµα ως έµµεσα κόστη που 

χρήζουν ανάγκη µερισµού. Ο µερισµός γίνεται µε βάση τα συνολικά κιλά των 

παραχθέντων προϊόντων, όπως έχω ήδη αναφέρει. Αυτό ακριβώς το γεγονός έχει ως 

αποτέλεσµα να παρουσιάζει αδυναµίες η υπάρχουσα µέθοδος κοστολόγησης, τις 

οποίες και θα παρουσιάσω στην επόµενη και τελευταία ενότητα του κεφαλαίου.   

 

Στον πίνακα 3.6 φαίνεται το συνολικό ανά µονάδα κόστος των προϊόντων που 

προκύπτει σύµφωνα µε το υφιστάµενο σύστηµα κοστολόγησης της εταιρίας, που 

όπως έχω αναφέρει εφαρµόζει τις αρχές της παραδοσιακής λογιστικής. Αυτό το 

κόστος θα συγκριθεί µε το κόστος προϊόντος που θα προκύψει από την κοστολόγηση 

µε βάση τις δραστηριότητες που θα εφαρµόσω στο επόµενο κεφάλαιο.  

 

            Πίνακας 3.6: Συνολικό κόστος ανά µονάδα προϊόντος 

Είδος προϊόντος 

1.Κόστος 
α' υλών 
ανά 

µονάδα  

2.Κόστος άµεσης 
εργασίας ανά 

µονάδα 
3.Κόστος ΓΒΕ 
ανά µονάδα     

Συνολικό 
Κόστος 
(1+2+3) 

Γωνία Φ 125/90° (Γκρί) 0,571 € 0,302 € 0,3077 € 1,181 € 

Γωνία Φ 125/90° (Λευκό) 0,571 € 0,302 € 0,3077 € 1,181 € 

Γωνία Φ 100/45° 0,299 € 0,158 € 0,1612 € 0,619 € 

Πλαίσιο Φρεατίου 30x30 0,864 € 0,456 € 0,4653 € 1,785 € 

Καπάκι Φρεατίου 30x30 1,131 € 0,597 € 0,6093 € 2,338 € 
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3.6 Προβλήµατα και αδυναµίες του υπάρχοντος συστήµατος κοστολόγησης  

 

Οι αδυναµίες της κοστολόγησης που ακολουθεί η εταιρεία ενοπίζονται κυρίως 

στον τρόπο µε το οποίο γίνεται ο µερισµός του κόστους της άµεσης εργασίας και των 

ΓΒΕ στα τελικά προϊόντα. Παρακάτω παραθέτω τις αδυναµίες και τα προβλήµατα 

που εντόπισα. 

 

1. Η πρώτη και σηµαντικότερη ίσως, κατά τη γνώµη µου, αδυναµία είναι η 

θεώρηση της άµεσης εργασίας ως έµµεσου κόστους που χρήζει ανάγκη µερισµού. Με 

άλλα λόγια το σύστηµα κοστολόγησης της εταιρίας αντιµετωπίζει το κόστος της 

εργασίας όπως και τα ΓΒΕ, δηλαδή ως έµµεσο κόστος. Αυτή η αντιµετώπιση της 

άµεσης εργασίας έρχεται σε αντίθεση µε τη βιβλιογραφία, όπου το εν λόγω κόστος 

θεωρείται ως άµεσο κόστος. Τέλος, το κόστος της άµεσης εργασίας αποτελεί ένα 

µεγάλο µέρος του κόστους των εξαρτηµάτων έγχυσης, ήτοι το 26% όπως φαίνεται 

στον πίνακα 3.5. Εποµένως, όσο πιο ακατάλληλη είναι η χρησιµοποιούµενη βάση 

µερισµού, τόσο πιο ανακριβές είναι το ανά µονάδα κόστος προϊόντος.  

 

2. Ως δεύτερη αδυναµία αναφέρω τη χρήση µιας και µοναδικής βάσης 

µερισµού. Για να επιριφθεί το κόστος της άµεσης εργασίας και των ΓΒΕ στα τελικά 

προϊόντα του τµήµατος εξαρτηµάτων έγχυσης χρησιµοποιείται ως βάση µερισµού το 

βάρος των παραχθέντων εξαρτηµάτων.  

 

Η χρήση του βάρους των εξαρτηµάτων ως οδηγό κόστους είναι λανθασµένη, 

καθώς δεν ικανοποιεί το κριτήριο αιτίου-αιτιατού για το κόστος που συνεπάγονται 

πολλές από τις δραστηριότητες που λαµβάνουν χώρα για την παραγωγή των 

προϊόντων του τµήµατος που εξετάζουµε. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η 

παραγωγή δυο προϊόντων του ίδιου βάρους µε τη διαφορά ότι η παραγωγή του ενός 

είναι χειροκίνητη, ενώ του άλλου είναι αυτόµατη. Σύµφωνα µε την υπάρχουσα 

κοστολόγηση, το κόστος των δυο αυτών προϊόντων που σχετίζεται µε την άµεση 

εργασία θα επιβαρυνθεί µε το ίδιο ποσό. Ο υπολογισµός αυτός είναι όµως 

λανθασµένος, καθώς στη χειροκίνητη παραγωγή απαιτείται η συνεχής εργασία ενό 

εργαζοµένου, ενώ στην αυτόµατη δεν απαιτείται εργασία.  
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Ως δεύτερο παράδειγµα παραθέτω το κόστος της προετοιµασίας των µηχανών 

(τοποθέτηση καλουπιού). Για την παραγωγή του κάθε εξαρτήµατος απαιτούνται 

διαφορετικές ώρες για τη προετοιµασία των µηχανών, όπως επίσης οι αριθµοί των 

set-up δεν είναι ίδιοι για το κάθε προϊόν, καθώς εξαρτώνται από τον αριθµό των 

παρτίδων του κάθε προϊόντος. Με λίγα λόγια είναι ένα κόστος επιπέδου πάρτίδας που 

είναι σταθερό για κάθε εξάρτηµα, άσχετα µε την ποσότητα των προϊόντων που θα 

παραχθούν µετά από αυτό. Γίνεται έτσι εύκολα αντιληπτό πόσο λανθασµένος είναι ο 

τρόπος υπολογισµός του κόστους του κάθε προϊόντος µε την υπάρχουσα 

κοστολόγηση όπου χρησιµοποιείται ως βάση µερισµού το βάρος των προϊόντων.  

 

 

3. Σαν τρίτη αδυναµία αναφέρω τον τρόπο µερισµό του κόστους των 

υποστηρικτικών τµηµάτων (ΥΚΚ). Η υπάρχουσα κοστολόγηση αντιµετωπίζει το 

κόστος των τµηµάτων αυτών ως έµµεσο, όπου ως βάση µερισµού χρησιµοποιεί το 

βάρος των παραχθέντων προϊόντων. Ένα σηµαντικό µέρος του κόστους των ΥΚΚ 

όµως σχετίζεται άµεσα µε ορισµένα τµήµατα και δεν έχει ανάγκη µερισµού. Αυτή η 

τρίτη αδυναµία έχει το ίδιο αποτέλεσµα µε την προηγούµενη. Αυξάνει τον όγκο των 

εξόδων που µερίζει η κοστολόγηση για να βρει το µοναδιαίο κόστος των προϊόντων 

και συνεπώς µειώνει την ακρίβεια της κοστολόγησης καθώς η βάση µερισµού που 

χρησιµοποιείται δεν είναι η ενδεδειγµένη. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το 

κόστος της µεταφοράς προσωπικού. Παρότι µπορεί να υπολογιστεί το κόστος που 

αναλογεί στο τµήµα εξαρτηµάτων έγχυσης µε βάση τους εργαζοµένους του τµήµατος 

που µεταφέρει και µετά να οδηγηθεί το κόστος αυτό στα τελικά προϊόντα, εντούτοις 

θεωρείται ως ένα έµµεσο κόστος που επιρρίπτεται στα τελικά προϊόντα µε βάση το 

βάρος.  

 

4. Μια τέταρτη αδυναµία είναι χρήση του εµβαδού που κατέχει κάθε ΚΚΠ 

προκειµένου µα µερισθεί το κόστος ασφάλισης στα ΚΚΠ. Η βάση αυτή είναι 

λανθασµένη γιατί δεν καλύπτει επαρκώς τη σχέση αιτίου-αιτιατού. Το εµβαδόν δεν 

έχει επαρκή σχέση µε την αξία των εµπορευµάτων ή µηχανηµάτων τα οποία 

ασφαλίζονται. Αφού το ύψος των ασφαλίστρων είναι συνάρτηση της αξίας των 

ασφαλιζόµενων αγαθών (για τον κίνδυνο ανάφλεξης αυτών) θα έπρεπε η αξία των 

ασφαλιζόµενων αγαθών σε συνάρτηση µε τον κίνδυνο ανάφλεξής των να λαµβάνεται 

υπόψη για τον µερισµό.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  

 

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Α.Β.C. ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΩΜΕΓΑ 

 

4.1 Εισαγωγή 

 

Τα προβλήµατα του συστήµατος κοστολόγησης της εταιρίας «Ωµέγα», που 

αναφέρθηκαν στο τρίτο κεφάλαιο, µπορούν να αντιµετωπιστούν µε την εφαρµογή 

ενός νέους συστήµατος κοστολόγησης που αποτελεί τη τελευταία εξέλιξη στην 

κοστολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών. Το νέο αυτό σύστηµα ονοµάζεται 

κοστολόγηση µε βάση τις δραστηριότητες. 

 

Η εφαρµογή της κοστολόγησης A.B.C. σε ολόκληρη την εταιρία «Ωµέγα», 

δηλαδή σε όλα τα προϊόντα που παράγει, απαιτεί πάρα πολύ χρόνο. Έτσι δε γίνεται 

να εφαρµοστεί στην εν λόγω διπλωµατική εργασία, ο χρόνος της οποίας είναι 

περιορισµένος.  Για τον λόγο αυτό θα εφαρµόσουµε τη νέα µέθοδο σε ορισµένα µόνο 

από τα προϊόντα που παράγει η επιχείρηση και τα οποία αναφέρθηκαν στο 

προηγούµενο κεφάλαιο. Στα προϊόντα αυτά, γίνονται εµφανή τα προβλήµατα που 

ανέφερα στο προηγούµενο κεφάλαιο κατά την περιγραφή του υπάρχοντος 

συστήµατος κοστολόγησης και συνεπώς, αποτελούν ένα σωστά επιλεγµένο 

αντιπροσωπευτικό δείγµα, µέσω του οποίου θα αναδειχθούν οι σηµαντικές διαφορές 

στο µοναδιαίο κόστος ανάµεσα στο υπάρχον και το προτεινόµενο σύστηµα 

κοστολόγησης.  

 

Το πρώτο βήµα που απαιτείται για την εφαρµογή της νέας πρότασης, όπως 

ανέφερα στο δεύτερο κεφάλαιο, είναι η λεπτοµερής ανάλυση της παραγωγικής 

διαδικασίας των συγκεκριµένων προϊόντων και η εύρεση όλων των επιµέρους 

εργασιών (φάσεων) από τις οποίες αποτελούνται. Μέσω της ανάλυσης αυτής είναι 

εύκολο να εντοπίσουµε τις δραστηριότητες που λαµβάνουν χώρα κατά την 

παραγωγική διαδικασία των εξεταζόµενων προϊόντων. 

 

Το επόµενο βήµα που απαιτείται για την εφαρµογή είναι ο προσδιορισµός των 

δραστηριοτήτων που θα επιλεγούν ως κέντρα κόστους. Έπειτα, θα υπάρξει ανάλυση 

του κόστους που συγκεντρώνεται στα κέντρα δραστηριοτήτων, ώστε να καταλήξουµε 
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στην επιλογή των κατάλληλων οδηγών κόστους για κάθε δραστηριότητα, 

προκειµένου να επιρρίψουµε το κόστος στα προϊόντα που συνιστούν τα αντικείµενα 

κόστους.  

 

Τα περισσότερα από τα στοιχεία που χρησιµοποίησα για την εφαρµογή της νέας 

κοστολόγησης που παρουσιάζεται στο παρόν κεφάλαιο προέρχονται τόσο από το 

σύστηµα παρακολούθησης της παραγωγής του εργοστασίου, όσο και από το 

λογιστήριο.  

 

Όπως ανέφερα παραπάνω, το πρώτο βήµα είναι η λεπτοµερής καταγραφή όλων 

των εργασιών που λαµβάνουν χώρα για την παραγωγή των προϊόντων.  Οι 

δραστηριότητες που συµµετέχουν στην παραγωγή των προς εξέταση προϊόντων της 

εταιρίας «Ωµέγα» διακρίνονται σε κύριες και βοηθητικές και είναι οι εξής: 

 

Κύριες ∆ραστηριότητες 

1. Ανάµειξη α’ υλών 

2. Εγκατάσταση και απεγκατάσταση καλουπιού  

3. Προθέρµανση µηχανής 

4. Εκκίνηση µηχανής 

5. Παραγωγή εξαρτηµάτων (καθαρισµός & συσκευασία) 

6. Περιτύλιξη και παλετοποίηση συσκευασιών 

7. Μεταφορά προϊόντων προς την αποθήκη µε περονοφόρα οχήµατα και 

αποθήκευση  

 

Πέρα από τις κύριες δραστηριότητες που συµµετέχουν άµεσα στην παραγωγική 

διαδικασία, υπάρχουν και διάφορες άλλες που συµµετέχουν έµµεσα, είναι όµως 

εξίσου απαραίτητες για την παραγωγή. Οι δραστηριότητες αυτές ονοµάζονται 

βοηθητικές και είναι οι ακόλουθες: 

 

Βοηθητικές ∆ραστηριότητες  

1. Συντονισµός και έλεγχος παραγωγικής διαδικασίας  

2. Ποιοτικός έλεγχος εξαρτηµάτων 

3. Κατασκευές και µηχανολογική υποστήριξη 

4. Ηλεκτρολογική υποστήριξη 
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5. Μηχανουργική υποστήριξη 

6. Καθαριότητα χώρων και ασφάλεια εργασίας 

7. Μεταφορά προσωπικού 

8. Προµήθειες υλικών και τεχνική διεύθυνση 

9. Παραλαβή και αποθήκευση α’ υλών 

10. Φύλαξη τµήµατος παραγωγής εξαρτηµάτων 

 

Το κόστος των δραστηριοτήτων αυτών συσσωρεύεται στα αντίστοιχα κέντρα 

δραστηριότητας και από εκεί µεταφέρεται στα τελικά προϊόντα µε τη χρήση των 

κατάλληλων οδηγών κόστους. Για το λόγο αυτό, προηγείται η ανάλυση των 

βοηθητικών και έπεται η ανάλυση των κύριων κέντρων δραστηριότητας. 

 

4.2 Τα βοηθητικά κέντρα δραστηριότητας  

 

Η ανάλυση των κέντρων δραστηριότητας, τόσο των βοηθητικών όσο και των 

κύριων, βασίζεται σε τέσσερα επίπεδα. Σε πρώτη φάση αναλύονται οι 

δραστηριότητες που λαµβάνουν χώρα  σε κάθε βοηθητικό κέντρο δραστηριότητας. 

Κατόπιν, καταγράφονται όλα τα είδη κόστους που συνεπάγεται η συγκεκριµένη 

δραστηριότητα και σε τρίτη φάση προτείνονται οι κατάλληλοι οδηγοί κόστους. 

Τέλος, µε βάση τα παραπάνω δεδοµένα γίνεται ο µερισµός του κόστους στα τελικά 

προϊόντα µε τη βοήθεια των κατάλληλων βάσεων µερισµού και προκύπτει το ανά 

µονάδα κόστος που σχετίζεται µε το εξεταζόµενο κέντρο δραστηριότητας. 

 

4.2.1 1
ο
 Βοηθητικό κέντρο: Προγραµµατισµού παραγωγής 

 

Ο προγραµµατισµός παραγωγής του τµήµατος εξαρτηµάτων επιτελείται από τον 

υπεύθυνο παρακολούθησης του συστήµατος δεδοµένων παραγωγής και σχετίζεται α) 

µε την έκδοση εντολών παραγωγής και β) µε την τεχνική υποστήριξη του τµήµατος. 

∆ηλαδή βασικά πρόκειται για δυο χωριστές δραστηριότητες τις οποίες χάριν 

οικονοµίας της ενσωµατώσαµε σε µια δραστηριότητα, την οποία ονοµάσαµε 

«Προγραµµατισµό παραγωγής».  
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Οι πόροι που αναλώνονται προκειµένου να επιτελεστούν οι δραστηριότητες του 

πρώτου βοηθητικού κέντρου είναι οι παρακάτω: 

 

1. µέρος της αµοιβής του υπεύθυνου παρακολούθησης του συστήµατος 

παραγωγής.  

2. οι αποσβέσεις του ηλεκτρονικού υπολογιστή και των περιφερειακών του 

(εκτυπωτές, σκάνερ κ.τ.λ.), καθώς και οι αποσβέσεις του συστήµατος ΜΑΚΙΝΑ 

και της ετήσιας υποστήριξης του συστήµατος.   

         3. οι αποσβέσεις 

 

         Οι δραστηριότητες του υπεύθυνου παρακολούθησης του συστήµατος 

δεδοµένων παραγωγής που σχετίζονται µε τον προγραµµατισµό της παραγωγής είναι 

η έκδοση των εντολών παραγωγής και η επεξεργασία των δεδοµένων παραγωγής στο 

τέλος κάθε τριµήνου. Για κάθε παρτίδα παραγωγής εκδίδεται και µια εντολή, η 

έκδοση της οποίας διαρκεί κατά µέσο όρο πέντε λεπτά (ή 0,083 ώρες) σύµφωνα µε 

τον υπεύθυνο. Επιπλέον στο τέλος του τριµήνου γίνεται η επεξεργασία των εντολών 

παραγωγής, όπου ο υπεύθυνος παρακολούθησης βγάζει συµπεράσµατα για την 

εκµεταλλευσιµότητα και την παραγωγικότητα των µηχανών, καθώς και για τους 

χρόνους βλαβών ανά µηχανή και ανά αιτία βλάβης. Σύµφωνα µε τον υπεύθυνο 

παρακολούθησης, η εργασία αυτή διαρκεί τέσσερις εργάσιµες µέρες, δηλαδή 32 

εργατοώρες.  

 

Οδηγός κόστους του πρώτου επιπέδου για τα δυο κόστη είναι ο αριθµός των 

εκδιδόµενων εντολών παραγωγής, διότι όσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµός των 

εκδιδόµενων εντολών παραγωγής, τόσο µεγαλύτερο είναι το κόστος έκδοσης και το 

κόστος επεξεργασίας των εντολών.  

 

∆εδοµένου ότι η αµοιβή του υπεύθυνου (παρακολούθησης συστήµατος) είναι 

6,81 € ανά ώρα, το κόστος έκδοσης της κάθε εντολής παραγωγής υπολογίζεται σε: 

0,083*6,81=0,57 ευρώ ανά εντολή. 

 

 Με δεδοµένο ακόµη ότι γνωρίζουµε τον αριθµό των εντολών παραγωγής από 

το σύστηµα παρακολούθησης, µπορούµε να βρούµε το κόστος έκδοσης εντολών που 
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βαρύνει το σύνολο της παραγωγής των προϊόντων που εξετάζουµε, όπως φαίνεται και 

στον πίνακα 4.1. 

Πίνακας 4.1 :κόστος έκδοσης εντολών παραγωγής 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 

Είδος προϊόντος 

1.αριθµός  
εντολών 
τριµήνου 

2.κόστος έκδοσης εντολών 
παραγωγής (στήλη 1x 0,57) 

Γωνία Φ 125/90° (Γκρί) 4 2,28 

Γωνία Φ 125/90° (Λευκό) 3 1,7 

Γωνία Φ 100/45° 2 1,14 

Πλαίσιο Φρεατίου 30x30 1 0,57 

Καπάκι Φρεατίου 30x30 1 0,57 
 

Τέλος, καθώς είναι γνωστό ότι στο πρώτο τρίµηνο του 2005 εκδόθηκαν 80 

εντολές παραγωγής, το κόστος επεξεργασίας της κάθε εντολής παραγωγής 

υπολογίζεται σε: 

 

32*6,81/80=2,724 ευρώ ανά εντολή.  

 

Στον ακόλουθο πίνακα, βρίσκουµε το κόστος επεξεργασίας εντολών παραγωγής 

που βαρύνει το σύνολο της παραγωγής των προϊόντων που εξετάζουµε. 

 

            Πίνακας 4.2: κόστος επεξεργασίας εντολών παραγωγής 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 

Είδος προϊόντος 

1.αριθµός  
εντολών 
τριµήνου 

2.κόστος εργασίας εντολών 
(στήλη 1x 2,724) 

Γωνία Φ 125/90° (Γκρί) 4 10,896 

Γωνία Φ 125/90° (Λευκό) 3 8,172 

Γωνία Φ 100/45° 2 5,448 

Πλαίσιο Φρεατίου 30x30 1 2,724 

Καπάκι Φρεατίου 30x30 1 2,724 
 

Ο µερισµός του κόστους έκδοσης αλλά και επεξεργασίας των 

εντολών παραγωγής του τµήµατος εξαρτηµάτων στα επί µέρους 

προϊόντα, γίνεται µε οδηγό κόστους τον αριθµό των παραχθέντων 

τεµαχίων από κάθε είδος εξαρτήµατος, όπως φαίνεται παρακάτω 
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στον πίνακα 4.4. . Άλλωστε, η συµµετοχή του κόστους αυτού στο 

συνολικό κόστος θεωρείται ασήµαντη. Οπότε, ακόµη κι αν η βάση 

µερισµού δεν είναι η πλέον ορθή, η επίπτωσή της επί του 

µοναδιαίου κόστους προϊόντος είναι αµελητέα. 

 

Για τον υπολογισµό των ετήσιων αποσβέσεων του ηλεκτρονικού υπολογιστή και 

των περιφερειακών του (εκτυπωτές, σκάνερ κ.τ.λ.),  δε θα λάβω υπόψη το  

συντελεστή που χρησιµοποιεί το λογιστήριο (33%). Αντίθετα, οι αποσβέσεις θα 

υπολογισθούν µε τη σταθερά µέθοδο και µε συντελεστή 14,3% (14,285) καθώς 

θεωρώ ότι η ωφέλιµη ζωή τους ξεπερνά σε διάρκεια τα τρία έτη, και ανέρχεται σε 

επτά, επειδή στην πραγµατικότητα αυτό είναι το χρονικό διάστηµα που αναµένεται 

από του υπευθύνους της εταιρίας να χρησιµοποιηθεί ο Η/Υ. Το κόστος του 

υπολογιστή και των περιφερειακών ανέρχεται σε 1.200 ευρώ. Εποµένως, για το 

πρώτο τρίµηνο του 2005, το κόστος ανέρχεται σε:  

 

1200*0,143/4=43 ευρώ  

 

Ως προς το σύστηµα ΜΑΚΙΝΑ, πρόκειται για ένα σύστηµα 

παρακολούθησης των δεδοµένων της παραγωγής, αξίας 45.000 

ευρώ, που η εταιρία εγκατέστησε πριν τέσσερα έτη. Ο ωφέλιµος 

χρόνος ζωής του συστήµατος σύµφωνα µε τους υπευθύνους της 

επιχείρησης ανέρχεται σε 7 έτη, και εποµένως η ετήσια απόσβεση 

θα υπολογιστεί µε συντελεστή 14,3%. Το σύστηµα όµως 

συνεπάγεται και ένα επιπλέον ετήσιο έξοδο 4.000 ευρώ για 

τεχνολογική υποστήριξη. Συνεπώς, το κόστος που βαρύνει το 

πρώτο εξάµηνο του 2005 είναι: 

 

45.000*0,143/4 + 4000/4=2.607 ευρώ    
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Σε αυτό το κόστος θα προσθέσω και το κόστος των 

αποσβέσεων του ηλεκτρονικού υπολογιστή που υπολόγισα 

παραπάνω (43 Є), καθώς για το µερισµό του χρησιµοποιείται ο 

ίδιος οδηγός κόστους. Έτσι το συνολικό κόστος ανέρχεται σε 2.650 

ευρώ (2607 + 43).  Ο µερισµός των 2.650 ευρώ στο τµήµα 

παραγωγής εξαρτηµάτων έγχυσης θα γίνει µε οδηγό κόστους τον 

αριθµό των τερµατικών παραγωγής.  

Στο τµήµα εξαρτηµάτων έγχυσης βρίσκεται το 33% του 

συνολικού αριθµού τερµατικών παραγωγής, οπότε το κόστος του 

συστήµατος ΜΑΚΙΝΑ που επιβαρύνει το τµήµα παραγωγής 

εξαρτηµάτων έγχυσης για το υπό εξέταση τρίµηνο υπολογίζεται σε: 

2.650*0,33=874,50 ευρώ 

 

Τα  τερµατικά των µηχανών παραγωγής βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία, 

ανεξαρτήτως της καταστάσεως της µηχανής (παραγωγή, νεκρός χρόνος ή άλλη 

κατάσταση). Αυτό σηµαίνει ότι οι ΜΩ λειτουργίας της µηχανής δεν γίνεται να  

αποτελέσουν οδηγό µερισµού του κόστους αποσβέσεων. Επίσης, είναι άδικο να 

χρεώνεται ένα εξάρτηµα µε επιπλέον κόστος, επειδή παράγεται σε µηχανή της οποίας 

το τερµατικό παράγει µία φορά το τρίµηνο µικρή ποσότητα  τεµαχίων. Για όλα τα 

ανωτέρω, θεωρείται δικαιότερο ο µερισµός να γίνει µε οδηγό κόστους το βάρος των 

παραχθέντων προϊόντων. Στον Πίνακα 4.3. φαίνεται το κόστος υποστήριξης και 

αποσβέσεων του λογισµικού συστήµατος ΜΑΚΙΝΑ. 

 

Πίνακας 4.3: κόστος υποστήριξης και αποσβέσεων λογισµικού 

συστήµατος MAKINA 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΚΙΝΑ 
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Είδος προϊόντος 

1.κόστος 
συστήµατος 
ΜΑΚΙΝΑ 

(τριµηναίο) 

2.% συµµετοχή 
παραχθέντων 
εξαρτηµάτων 
βάσει βάρους 

3.κόστος 
συστήµατος 

ανά 
παραγωγή(1x2) 

4.παραχθέντα 
τεµάχια 

κόστος 
συστήµατος 
ΜΑΚΙΝΑ ανά 
τεµάχιο(3/4) 

Γωνία Φ 125/90° (Γκρί) 874,5 5,16% 45,12 11.158 0,00404 

Γωνία Φ 125/90° (Λευκό)  1,50% 13,12 3.205 0,00409 

Γωνία Φ 100/45°  4,00% 34,98 16.152 0,00217 

Πλαίσιο Φρεατίου 30x30  2,18% 19,06 3.152 0,00605 

Καπάκι Φρεατίου 30x30  3,72% 32,53 4.095 0,00794 

 

To συνολικό κόστος που αφορά τις δραστηριότητες 

συντονισµού και ελέγχου της παραγωγικής διαδικασίας φαίνεται 

στον πίνακα 4.4. 

Πίνακας 4.4: συνολικό κόστος συντονισµού και ελέγχου της 

παραγωγής. 

ΣΥΝΟΛΙΚΌ ΚΌΣΤΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Είδος προϊόντος 

1.κόστος  
έκδοσης 
εντολής 

2.κόστος 
επεξεργασίας 

εντολής 

3.κόστος 
συστήµατος 
ΜΑΚΙΝΑ ανά 
παραγωγή 

4.παραχθέντα 
τεµάχια 

συνολικό κόστος 
συντονισµού και 
ελέγχου ανά 

τεµάχιο ((1+2+3)/4) 

Γωνία Φ 125/90° (Γκρί) 2,28 10,896 45,12 11.158 0,00522 

Γωνία Φ 125/90° (Λευκό) 1,70 8,172 13,12 3.205 0,00717 

Γωνία Φ 100/45° 1,14 5,448 34,98 16.152 0,00257 

Πλαίσιο Φρεατίου 30x30 0,57 2,724 19,06 3.152 0,00709 

Καπάκι Φρεατίου 30x30 0,57 2,724 32,53 4.095 0,00875 

 

4.2.2    2
ο
 Βοηθητικό κέντρο: Ποιοτικός έλεγχος  

 

Η λειτουργία του συγκεκριµένου τµήµατος αποτελείται από τον έλεγχο της 

ποιότητας των προϊόντων που παράγονται. Το τµήµα λειτουργεί µόνο κατά τη 
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διάρκεια της πρώτης βάρδιας. Οι πόροι που αναλώνονται προκειµένου να επιτελεστεί 

η δραστηριότητα  του ποιοτικού ελέγχου είναι οι παρακάτω : 

 

1. Το κόστος της εργασίας ενός υπαλλήλου, του ελεγκτή 

ποιότητας, που είναι υπεύθυνος για τον οπτικό έλεγχο των 

παραγόµενων προϊόντων.  

      2.  Το κόστος της εργασίας ενός υπαλλήλου που είναι 

υπεύθυνος για την βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων.  

      3.   Το κόστος των αποσβέσεων και της ηλεκτρικής ενέργειας 

των συσκευών του ποιοτικού ελέγχου.  

 

Ο ελεγκτής ποιότητας εργάζεται σε καθηµερινή βάση κατά τη 

διάρκεια της πρώτης βάρδιας. Ο χρόνος του ποιοτικού ελέγχου δεν 

εξαρτάται ούτε από το είδος, ούτε από την ποσότητα των 

παραγόµενων εξαρτηµάτων. Είναι σταθερός και ισούται µε 3 λεπτά 

της ώρας για κάθε µηχανή που βρίσκεται σε λειτουργία. Εποµένως 

η διάρκεια του ελέγχου εξαρτάται από τον αριθµό των µηχανών 

που λειτουργούν κατά την πρώτη βάρδια και όχι από το ύψος και 

το είδος της παραγωγής. Ο χρόνος του ελέγχου ποιότητας 

επηρεάζεται µόνο από την πολυπλοκότητα του εξαρτήµατος και 

είναι ευθέως ανάλογος µε τον αριθµό των εξαρτηµάτων που 

παράγονται σε κύκλο παραγωγής (είναι η φάση κατά την οποία 

παράγεται ένα ολοκληρωµένο τεµάχιο τελικού προϊόντος). Αν το 

εξάρτηµα είναι απλό και η παραγωγή του γίνεται από ένα µόνο 

καλούπι, τότε ο χρόνος ελέγχου είναι 3 λεπτά. Αν η παραγωγή του 

εξαρτήµατος γίνεται από διπλό καλούπι τότε απαιτούνται 6 λεπτά 

κ.τ.λ. 
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Γίνεται εύκολα αντιληπτό από τα παραπάνω ότι ο οδηγός κόστους 

που πληρεί το κριτήριο αιτίου-αιτιατόν και σχετίζεται άµεσα µε το 

κόστος εργασίας του καθηµερινού  ποιοτικού ελέγχου, είναι ο 

αριθµός των πρωϊνών βαρδιών στις οποίες έλαβε χώρα η παραγωγή 

των προϊόντων που εξετάζουµε. Αν, για παράδειγµα, µια µηχανή 

παράγει ένα προϊόν από διπλό καλούπι για τρεις µέρες, τότε ο 

χρόνος απασχόλησης του εργαζοµένου του ποιοτικού ελέγχου θα 

είναι 3*3*2=18 λεπτά ή 0,3 ώρες. 

Με δεδοµένο ότι το µέσο µικτό κόστος της εργατοώρας ποιοτικού 

ελέγχου ανέρχεται σε 14,25 ευρώ, καθώς η αµοιβή του ελεγκτή 

είναι 9,6 ευρώ ανά εργατοώρα και του διευθυντή ποιότητας 18,91 

ευρώ, υπολογίζουµε στον επόµενο πίνακα το κόστος του ποιοτικού 

ελέγχου ρουτίνας ανά τεµάχιο παραχθέντος προϊόντος.  

 

Πίνακας 4.5: κόστος ποιοτικού ελέγχου ρουτίνας ανά τεµάχιο 

παραχθέντος εξαρτήµατος. 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΟΥΤΙΝΑΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

Είδος προϊόντος 

1.αριθµός 
πρωϊνών 
βάρδιών 

2.εξαρτ. ανά 
κύκλο 

παραγωγής 

3.χρόνος 
ελέγχου 
 

4.κόστος 
ποιοτικού 
ελέγχου 
(ευρώ) 

5.παραχθέντα 
τεµάχια 

κόστος 
ποιοτικού 
ελέγχου  

ανά τεµάχιο 

Γωνία Φ 125/90° (Γκρί) 15 1 0,75 10,687 11.158 0,00096 

Γωνία Φ 125/90° (Λευκό) 5 1 0,25 3,562 3.205 0,00111 

Γωνία Φ 100/45° 9 2 0,90 12,825 16.152 0,00079 

Πλαίσιο Φρεατίου 30x30 6 1 0,30 4,275 3.152 0,00136 

Καπάκι Φρεατίου 30x30 9 1 0,45 6,412 4.095 0,00157 

 

 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η στήλη 3 προκύπτει από την 

ακόλουθη εξίσωση: 
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((Στήλη 1)Χ(Στήλη 2)Χ(3 λεπτά))/60.  

Εποµένως, ο χρόνος ελέγχου για τη Γωνία Φ 125/90° (Γκρί) 

είναι (15x1x3)/60=0.75 ώρες. Με τον ίδιο τρόπο βρίσκουµε το 

χρόνο ελέγχου και των υπολοίπων προϊόντων.  

Κατά τη διάρκεια της παραγωγικής δραστηριότητας του τριµήνου 

που επεξεργάζεται η παρούσα εργασία, δεν προέκυψαν 

περιπτώσεις βελτίωσης της ποιότητας για τα προϊόντα που 

εξετάζονται. Με λίγα λόγια, το µοναδιαίο κόστος των προϊόντων δε 

θα επιβαρυνθεί µε το κόστος για τη βελτίωση της ποιότητας τους. 

Στην περίπτωση όµως που κάποιο προϊόν έχρηζε ανάγκη 

βελτίωσης, τότε το κόστος της εργασίας του υπαλλήλου θα 

µεριζόταν άµεσα στο προϊόν, µε βάση τις εργατοώρες που ανάλωσε 

για τη βελτίωση της ποιότητας του. 

Αναφορικά µε το κόστος των αποσβέσεων και της ηλεκτρικής 

ενέργειας των συσκευών ποιοτικού ελέγχου, θεωρούµε ότι αυτά 

είναι αµελητέα, διότι ποιοτικός έλεγχος µε την χρήση συσκευών 

γίνεται σπανίως και µόνον όταν απαιτείται βελτίωση της ποιότητας 

του προϊόντος. 

 

4.2.3   3
ο
 Βοηθητικό κέντρο: Τµήµα Κατασκευών και Μηχανολογικής 

Υποστήριξης 

 

Το τµήµα κατασκευών είναι µια σηµαντική υποστηρικτική µονάδα για τη 

λειτουργία του εργοστασίου. Στο τµήµα απασχολούνται συνολικά δύο άτοµα, οι 

αµοιβές των οποίων καταβάλλονται µηνιαίως. Οι εργαζόµενοι είναι υπεύθυνοι για 

την συντήρηση των µηχανών και την άµεση επισκευή των βλαβών, καθώς επίσης 

είναι υπεύθυνοι για την διαχείριση της αποθήκης ανταλλακτικών του 

µηχανολογικού εξοπλισµού. Το τµήµα υποστηρίζεται από χειρόγραφο σύστηµα, 



 51 

όπου συλλέγονται πληροφορίες για τις εργασίες που πραγµατοποιεί ο κάθε 

εργαζόµενος σε κάθε κέντρο κόστους παραγωγής. 

 

Οι πόροι που αναλώνει το τµήµα κατά τη διάρκεια του τριµήνου είναι: 

 

1. H εργασία των υπαλλήλων του τµήµατος. 

2. Η απόσβεση του χώρου που χρησιµοποιεί το τµήµα. 

3. Τα ανταλλακτικά των µηχανών και τα αναλώσιµα που χρησιµοποιήθηκαν 

κατά τη συντήρηση ή κατά την επισκευή των βλαβών.  

 

Όπως ανέφερα παραπάνω, η εργασία των υπαλλήλων αφορά τη συντήρηση  και 

την επισκευή όλων των µηχανών και η αµοιβή τους, που καταβάλλεται µηνιαία, 

ανέρχεται σε 14.050 ευρώ για το υπό εξέταση τρίµηνο. Οι εργαζόµενοι 

απασχολούνται και στα τέσσερα κέντρα κόστους παραγωγής (ΚΚΠ), ενώ στο 

χειρόγραφο σύστηµα καταγράφονται οι εργασίες που πραγµατοποιούν σε κάθε 

ΚΚΠ, καθώς και η διάρκεια του χρόνου των εργασιών που πραγµατοποιούν. 

 

 Όπως γίνεται φανερό, δε µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε σαν οδηγό κόστους το 

χρόνο απασχόλησης των εργαζοµένων σε κάθε µηχανή, καθώς δε µας παρέχεται η 

αναγκαία πληροφόρηση. Έτσι, θα χρησιµοποιήσουµε τον αµέσως επόµενο 

καταλληλότερο οδηγό κόστους για το µερισµό του πρώτου επιπέδου, που είναι οι 

ώρες απασχόλησης τον εργαζοµένων σε κάθε ΚΚΠ.    

 

Σύµφωνα µε το χειρόγραφο σύστηµα, το 8,5% της συνολικής διάρκειας της 

εργασίας των δυο εργαζοµένων πραγµατοποιήθηκε στο τµήµα παραγωγής 

εξαρτηµάτων έγχυσης. Εποµένως, το κόστος εργασίας του τµήµατος κατασκευών 

που βαρύνει το τµήµα εξαρτηµάτων είναι: 14.050 X 0,085=1194,25 ευρώ. 

 

Ο µερισµός του κόστους αυτού στα αντικείµενα κόστους, δηλαδή τα προϊόντα, 

γίνεται χρησιµοποιώντας το ποσοστό του χρόνου εργασίας σε βλάβες ως οδηγό 
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κόστους δεύτερου επιπέδου (πίνακας 4.7). Ο χρόνος που αφιερώνουν οι 

εργαζόµενοι για επισκευή βλαβών στο τµήµα παραγωγής εξαρτηµάτων µας δίνεται 

στα δεδοµένα παραγωγής του συστήµατος ΜΑΚΙΝΑ. Χρησιµοποίησα το χρόνο 

των επισκευών ως οδηγό κόστους, γιατί, σύµφωνα µε τα λεγόµενα των 

εργαζοµένων ο χρόνος εργασίας για τις επισκευές των βλαβών είναι πολύ 

µεγαλύτερος από το χρόνο που αναλώνεται για τη συντήρηση των µηχανών ή για 

οποιαδήποτε άλλη εργασία προσφέρει το υποστηρικτικό αυτό κέντρο και έτσι έχει 

µεγάλη συσχέτιση µε το κόστος που δηµιουργείται.  

 

Η απόσβεση του κτιρίου όπου στεγάζεται το τµήµα κατασκευών, όπως επίσης και 

της αποθήκης του τµήµατος γίνεται µε  τη σταθερά µέθοδο και µε συντελεστή 3%, 

καθώς σύµφωνα µε τα λεγόµενα των υπευθύνων της επιχείρησης το κτίριο έχει 

ωφέλιµη ζωή 34 ετών, παρότι το λογιστήριο χρησιµοποιεί συντελεστή 8%. Επίσης 

το κόστος κτήσης του κτιρίου και της αποθήκης είναι 6.300 ευρώ. Έτσι, η 

απόσβεση του κτιρίου που αναλογεί στο πρώτο τρίµηνο του 2005 είναι: 

6.300 X 0,03 / 4 = 47,25 ευρώ. 

 

Σαν οδηγός κόστους πρώτου επιπέδου χρησιµοποιείται και εδώ ο χρόνος 

απασχόλησης των εργαζοµένων στο τµήµα εξαρτηµάτων έγχυσης, επειδή ο χρόνος 

απασχόλησης είναι η κύρια αιτία δηµιουργίας του σηµαντικότερου µέρους του 

κόστους του υποστηρικτικού αυτού τµήµατος . Εποµένως: 

47,25 X 0,085 = 4,02 ευρώ.  

 

Για το µερισµό του δεύτερου επιπέδου επιλέγεται ως οδηγός κόστους το ποσοστό 

του χρόνου εργασίας σε βλάβες (το οποίο βρίσκουµε από το σύστηµα ΜΑΚΙΝΑ) 

για τους ίδιους λόγους που χρησιµοποιείται και για το µερισµό του κόστους 

εργασίας. Ο οδηγός αυτός θεωρείται περισσότερο δίκαιος απ’ ό,τι το βάρος των 

παραχθέντων εξαρτηµάτων. Αυτό διότι, ένα σηµαντικό µέρος του συνολικού 

κόστους εργασίας (συντήρησης και επισκευών) οφείλεται στις εργασίες 

επισκευών. Επειδή όµως το κόστος των 4,02 ευρώ είναι εξαιρετικά µικρό, θα το 

προσθέσω στο κόστος της εργασίας που αναλογεί στο τµήµα εξαρτηµάτων 
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έγχυσης. Αυτό δεν δηµιουργεί προβλήµατα στο µερισµό, καθώς και  για τα δυο 

κόστη χρησιµοποιείται η ίδια βάση µερισµού.   

 

Το κόστος των αναλωσίµων που χρησιµοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 

τριµήνου είναι 2.452,67 ευρώ και το κόστος των ανταλλακτικών είναι 1.094 ευρώ, 

αλλά αποσβένεται σε  πέντε έτη. Εποµένως, το τριµηνιαίο κόστος απόσβεσης των 

ανταλλακτικών είναι 1.094 / (5*4)=54,7 ευρώ και το συνολικό κόστος 

ανταλλακτικών και αναλωσίµων που χρησιµοποιήθηκαν είναι:  2.452,67 + 

54,7=2507,37 ευρώ. 

 

   Τόσο για το µερισµό του πρώτου επιπέδου, όσο και του δεύτερου χρησιµοποιώ 

τους ίδιους οδηγούς κόστους που χρησιµοποίησα και παραπάνω. Οι λόγοι που µε 

οδήγησαν σε αυτή την επιλογή είναι οι ίδιοι που ανέφερα και στις δυο 

προηγούµενες περιπτώσεις. Έτσι, το κόστος των αναλωσίµων και των 

ανταλλακτικών που βαραίνουν το τµήµα εξαρτηµάτων είναι 2507,37 X 

0,085=213,1 ευρώ. 

 

Για να βρούµε το µέρος του κόστους του τµήµατος κατασκευών που βαρύνει 

το µοναδιαίο κόστος των εξαρτηµάτων της έρευνας αυτής αθροίζουµε το κόστη 

1,2, & 3 και έπειτα µερίζουµε το άθροισµα µε οδηγό κόστους το ποσοστό του 

χρόνου εργασίας που αντιστοιχεί στις βλάβες. Το κόστος του τµήµατος 

κατασκευών που βαραίνει το τµήµα εξαρτηµάτων είναι:  

 

1.194,25 + 4,02 + 213,10 = 1.411,37 ευρώ. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί βρίσκω το ποσό µε το οποίο επιβαρύνουν το 

µοναδιαίο κόστος των προϊόντων της έρευνας οι δραστηριότητες του τµήµατος 

κατασκευών.   

 

Πίνακας 4.7: κόστος τµήµατος κατασκευών ανά τεµάχιο 



 54 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

Είδος προϊόντος 

1.κόστος 
κατασκευών 
τµηµατος 

εξαρτηµάτων 

2.% ΕΩ 
σε 

βλάβες 

3.κόστος 
κατασκευών 
ανά είδος 

εξάρτηµατος 
(1x2) 

4.παραχθέντα 
τεµάχια 

κόστος 
ανά 

τεµάχιο 
(3/4) 

Γωνία Φ 125/90° (Γκρί) 1.411,37 3,99 56,31366 11.158 0,00505 

Γωνία Φ 125/90° (Λευκό)  1,16 16,37189 3.205 0,00511 

Γωνία Φ 100/45°  2,99 42,19996 16.152 0,00261 

Πλαίσιο Φρεατίου 30x30  2,03 28,65081 3.152 0,00909 

Καπάκι Φρεατίου 30x30  2,59 36,55448 4.095 0,00893 

 

 

4.2.4   4
ο
 Βοηθητικό κέντρο: Τµήµα Ηλεκτρολόγων 

 

Στο τµήµα ηλεκτρολόγων, οι εργαζόµενοι είναι επιφορτισµένοι µε την επισκευή 

των ηλεκτρολογικής φύσης βλαβών που παρουσιάζουν οι µηχανές παραγωγής 

καθώς επίσης και µε την ηλεκτρολογική συντήρηση αυτών.  

 

Στο τµήµα απασχολούνται συνολικά δύο άτοµα, οι αµοιβές των οποίων 

καταβάλλονται µηνιαίως. Όπως και το τµήµα κατασκευών, το ηλεκτρολογικό 

τµήµα υποστηρίζεται από χειρόγραφο σύστηµα, όπου συλλέγονται πληροφορίες 

για τις εργασίες που πραγµατοποιεί ο κάθε εργαζόµενος σε κάθε κέντρο κόστους 

παραγωγής και καταγράφεται η χρονική διάρκεια των εργασιών.  

 

Εποµένως, η επίρριψη του κόστους, όχι µόνο της εργασίας αλλά και όλων των 

υπόλοιπων πόρων που αναλώνονται από τις δραστηριότητες του τέταρτου 

βοηθητικού κέντρου, στο τµήµα παραγωγής εξαρτηµάτων έγχυσης θα γίνει 

ακριβώς όπως και στο τµήµα κατασκευών. Με λίγα λόγια, ο µερισµός πρώτου 

επιπέδου του κόστους του τµήµατος κατασκευών θα γίνει χρησιµοποιώντας τις 

ώρες απασχόλησης των εργαζοµένων στα κέντρα κόστους παραγωγής.  

 

Στο χειρόγραφο σύστηµα που υποστηρίζει το τµήµα καταγράφονται οι εργασίες 

των υπαλλήλων σε επίπεδο Κ.Κ.Π. και όχι αναλυτικά σε επίπεδο µηχανής ή σε 
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επίπεδο παρτίδας και έτσι δεν µπορεί να επιρριφθεί άµεσα το κόστος της εργασίας 

ή των αναλωσίµων στα αντικείµενα του κόστους. Ο οδηγός κόστους που καλύπτει 

καλύτερα το κριτήριο αιτίου-αιτιατόν είναι το ποσοστό του χρόνου που 

αφιερώνουν οι εργαζόµενοι για επισκευή βλαβών κατά τη διάρκεια παραγωγής του 

κάθε προϊόντος και αυτόν θα χρησιµοποιήσω ως βάση µερισµού για το δεύτερο 

επίπεδο. Σύµφωνα µε τα λεγόµενα των εργαζοµένων αυτού του τµήµατος, ο 

χρόνος εργασίας για τις επισκευές των βλαβών είναι πολύ µεγαλύτερος από το 

χρόνο που αναλώνεται για τη συντήρηση των µηχανών για ηλεκτρολογικά 

ζητήµατα και έτσι έχει µεγάλη συσχέτιση µε το κόστος που δηµιουργείται.  

 

Οι πόροι που ανάλωσαν οι δραστηριότητες του τµήµατος κατά τη διάρκεια του 

τριµήνου είναι: 

 

1. H εργασία των υπαλλήλων του τµήµατος. 

2. Η απόσβεση του χώρου που χρησιµοποιεί το τµήµα. 

3. Τα ανταλλακτικά των µηχανών και τα αναλώσιµα που χρησιµοποιήθηκαν 

κατά τη συντήρηση ή κατά την επισκευή των βλαβών.  

4. Οι παροχές προς τρίτους. 

 

Ο σηµαντικότερος πόρος που αναλώνει το εν λόγω τµήµα είναι η εργασία των δύο 

υπαλλήλων που σχετίζεται κυρίως µε την επισκευή και συντήρηση των µηχανών 

του εργοστασίου σε ηλεκτρολογικής φύσεως ζητήµατα. Η αµοιβή των 

εργαζοµένων, που καταβάλλεται µηνιαία, ανέρχεται σε 13.444 ευρώ για το υπό 

εξέταση τρίµηνο. Οι εργαζόµενοι απασχολούνται και στα τέσσερα κέντρα κόστους 

παραγωγής (ΚΚΠ) και σύµφωνα µε τα δεδοµένα του χειρόγραφου συστήµατος, το 

15% του χρόνου εργασίας τους αναλώθηκε στο τµήµα εξαρτηµάτων. Συνεπώς, το 

κόστος εργασίας της ηλεκτρολογικής επισκευής και συντήρησης των µηχανών που 

βαραίνει το τµήµα εξαρτηµάτων είναι: 

13.444 X 0,15 = 2016,60 ευρώ. 
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Η απόσβεση του κτιρίου όπου στεγάζεται το τµήµα ηλεκτρολόγων γίνεται µε  τη 

σταθερά µέθοδο και µε συντελεστή 3%, καθώς σύµφωνα µε τα λεγόµενα των 

υπευθύνων της επιχείρησης το κτίριο έχει ωφέλιµη ζωή 34 ετών, σε αντίθεση µε το 

λογιστήριο που χρησιµοποιεί συντελεστή 8% και για αυτό το κτίριο. Το κόστος 

κτήσης του κτιρίου και της αποθήκης είναι 3.200 ευρώ. Έτσι, η απόσβεση του 

κτιρίου που αναλογεί στο πρώτο τρίµηνο του 2005 είναι: 

4.200 X 0,03 / 4 = 24,00 ευρώ. 

 

Πολλαπλασιάζοντας το ποσό αυτό µε το χρόνο απασχόλησης των εργαζοµένων 

στο τµήµα εξαρτηµάτων έγχυσης βρίσκουµε το ποσό της απόσβεσης του κτιρίου 

των ηλεκτρολόγων που βαραίνει το τµήµα εξαρτηµάτων. 

24,0 X 0,15 = 3,6  ευρώ.  

 

Το κόστος των αναλωσίµων που χρησιµοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 

τριµήνου είναι 1477,74 ευρώ. Ενώ το κόστος των ανταλλακτικών είναι 1.547,68 

ευρώ, αλλά το κόστος αυτό αποσβένεται εντός πέντε ετών. Εποµένως, το 

τριµηνιαίο κόστος αποσβέσης των ανταλλακτικών είναι 1.547,68/5/4=77,4 ευρώ 

και το συνολικό κόστος είναι:  1.477,74 + 77,4=1.555,14 ευρώ. Συνεπώς, το µέρος 

του κόστους των ανταλλακτικών και των αναλωσίµων του τµήµατος 

ηλεκτρολόγων που µεταφέρεται στο κέντρο κόστους εξαρτηµάτων έγχυσης είναι: 

 

1555,14 Χ 0,15 = 233,27 ευρώ. 

Οι παροχές τρίτων αφορούν τα έξοδα για ηλεκτρικό ρεύµα (∆ΕΗ), τηλεφωνικά 

(ΟΤΕ), ύδρευση, ενοίκια και ασφάλιστρα, που ανέρχονται στο ύψος  των 330 

ευρώ.  

 

Το τµήµα του κόστους αυτού που επιβαρύνει το τµήµα εξαρτηµάτων είναι: 

330 Χ 0,15 = 49,5 ευρώ. 

 

         Αθροίζοντας τα κόστη 1,2,3 & 4 βρίσκουµε το συνολικό κόστος που 
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δηµιουργούν οι δραστηριότητες του µηχανουργείου που λαµβάνουν χώρα για την 

παραγωγή των εξαρτηµάτων έγχυσης: 

 

2016,60 + 3,6 + 233,27 + 49,5 = 2302,97 ευρώ. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται το ποσό µε το οποίο επιβαρύνουν το 

µοναδιαίο κόστος των προϊόντων της έρευνας οι δραστηριότητες του τµήµατος 

κατασκευών.   

 

Πίνακας 4.8: κόστος τµήµατος ηλεκτρολόγων ανά τεµάχιο 

ΚΟΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

Είδος προϊόντος 

1.κόστος 
ηλεκτρολόγων 

τµηµατος 
εξαρτηµάτων 

2.% ΕΩ 
σε 

βλάβες 

3.κόστος 
ηλεκτρολόγων 

ανά είδος 
εξάρτηµατος 

(1x2) 
4.παραχθέντα 

τεµάχια 

κόστος 
ανά 

τεµάχιο 

Γωνία Φ 125/90° (Γκρί) 2.302,97 3,99 91,88850 11.158 0,00824 

Γωνία Φ 125/90° (Λευκό)  1,16 26,71445 3.205 0,00834 

Γωνία Φ 100/45°  2,99 68,85880 16.152 0,00426 

Πλαίσιο Φρεατίου 30x30  2,03 46,75029 3.152 0,01483 

Καπάκι Φρεατίου 30x30  2,59 59,64692 4.095 0,01457 

 

 

4.2.5 5
ο
 Βοηθητικό κέντρο: Μηχανουργείο 

 

Στο τµήµα του µηχανουργείου, οι εργαζόµενοι είναι επιφορτισµένοι µε την 

κατασκευή καλουπιών, µητρών και διάφορων εργαλείων παραγωγής και για τα 

τέσσερα κέντρα κόστους παραγωγής του εργοστασίου.  

 

Στο τµήµα απασχολούνται συνολικά τρεις εργαζόµενοι, ο ένας εκ των οποίων 

εκτελεί χρέη προϊσταµένου. Όπως και στα δυο προηγούµενα βοηθητικά τµήµατα,  

το µηχανουργείο υποστηρίζεται από χειρόγραφο σύστηµα, όπου συλλέγονται 

πληροφορίες για τις εργασίες που πραγµατοποιεί ο κάθε εργαζόµενος σε κάθε 

κέντρο κόστους παραγωγής και καταγράφεται η χρονική διάρκεια των εργασιών. 
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Στο χειρόγραφο σύστηµα που υποστηρίζει το τµήµα καταγράφονται οι εργασίες 

των υπαλλήλων σε επίπεδο Κ.Κ.Π. και όχι αναλυτικά σε επίπεδο µηχανής ή σε 

επίπεδο παρτίδας και έτσι δεν µπορεί να επιρριφθεί άµεσα το κόστος της εργασίας,  

των αναλωσίµων ή των αποσβέσεων των µηχανών στα τελικά προϊόντα.  

 

Για το λόγο αυτό ο µερισµός του κόστους γίνεται σε δυο επίπεδα. Ως οδηγό 

κόστους πρώτου επιπέδου προτείνω τις εργατοώρες απασχόλησης του προσωπικού 

του βοηθητικού κέντρου στο τµήµα παραγωγής εξαρτηµάτων και για οδηγό 

κόστους δεύτερου επιπέδου επιλέγω την αναλογία των εργατοωρών που 

αντιστοιχούν στις βλάβες των καλουπιών των συγκεκριµένων εξαρτηµάτων. Αυτό, 

γιατί σύµφωνα µε τα λεγόµενα των εργαζοµένων του τµήµατος, ο χρόνος εργασίας 

για τις επισκευές των καλουπιών και µητρών, καθώς και η κατασκευή διάφορων 

εργαλείων που είναι απαραίτητα για την εύρυθµη λειτουργία των µηχανών και 

σχετίζονται µε την επισκευή τους είναι ίσως το σηµαντικότερο κοµµάτι της 

εργασίας τους. Όπότε, ο χρόνος απασχόλησής τους στις βλάβες σχετίζεται 

σηµαντικά µε το κόστος που δηµιουργούν οι δραστηριότητες του µηχανουργείου 

που  αφορούν το τµήµα εξαρτηµάτων.   

 

Οι πόροι που ανάλωσαν οι δραστηριότητες του τµήµατος κατά τη διάρκεια του 

τριµήνου είναι: 

 

1.   H εργασία των υπαλλήλων του τµήµατος. 

2.  Τα ανταλλακτικά των µηχανών και τα αναλώσιµα που χρησιµοποιήθηκαν 

κατά τη συντήρηση ή κατά την επισκευή των βλαβών.  

3.   Η απόσβεση του χώρου που χρησιµοποιεί το τµήµα. 

4. Οι αποσβέσεις των µηχανηµάτων. 

5.   Οι παροχές προς τρίτους (λογαριασµός 62 της γενικής λογιστικής) και 

διάφορα άλλα έξοδα του τµήµατος. 
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Ο σηµαντικότερος πόρος που αναλώνει το εν λόγω τµήµα είναι η εργασία των 

τριών υπαλλήλων που σχετίζεται όπως ανέφερα µε την κατασκευή καλουπιών, 

µητρών και διάφορων εργαλείων παραγωγής. Η αµοιβή τους, που καταβάλλεται 

µηνιαία, ανήλθε στα 19.702,0 ευρώ για το πρώτο τρίµηνο του 2005. Οι 

εργαζόµενοι απασχολούνται και στα τέσσερα κέντρα κόστους παραγωγής (ΚΚΠ) 

και σύµφωνα µε τα δεδοµένα του χειρόγραφου συστήµατος, το 56,7% του 

συνολικού χρόνου εργασίας τους αναλώθηκε στο τµήµα εξαρτηµάτων. Συνεπώς, 

το κόστος εργασίας του µηχανουργείου που επιβαρύνει το τµήµα εξαρτηµάτων 

είναι: 

19.702 X 0,567 = 11.171 ευρώ. 

 

Το κόστος των αναλωσίµων που χρησιµοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 

τριµήνου είναι 9.704,0 ευρώ. Ως αναλώσιµα θεωρούνται τα λάδια, τα στουπιά, οι 

φλάντζες κ.τ.λ.. Το κόστος των ανταλλακτικών των παγίων είναι 1.363,0 ευρώ, 

αλλά το κόστος αυτό αποσβένεται εντός πέντε ετών. Εποµένως, το τριµηνιαίο 

κόστος αποσβέσης των ανταλλακτικών είναι 1.363 / (5*4)=68,15 ευρώ και το 

συνολικό κόστος είναι: 9.704 + 68,15 =9772,15 ευρώ. Συνεπώς, το µέρος του 

κόστους των ανταλλακτικών και των αναλωσίµων του µηχανουργείου που 

µεταφέρεται στο κέντρο κόστους εξαρτηµάτων έγχυσης είναι: 

9772,15 Χ 0,567 = 5540,8 ευρώ. 

 

Η απόσβεση του κτιρίου όπου στεγάζεται το µηχανουργείο γίνεται µε  τη σταθερά 

µέθοδο και µε συντελεστή 3% και όχι µε 8% που χρησιµοποιεί το λογιστήριο και 

για αυτό το κτίριο. Το κόστος κτήσης του κτιρίου είναι 10,500 ευρώ. Έτσι, η 

απόσβεση του κτιρίου που αναλογεί στο πρώτο τρίµηνο του 2005 είναι: 

10.500 X 0,03 / 4 = 78,75 ευρώ. 

 

Πολλαπλασιάζοντας το ποσό αυτό µε το χρόνο απασχόλησης των εργαζοµένων 

στο τµήµα εξαρτηµάτων έγχυσης βρίσκουµε το ποσό της απόσβεσης του εν λόγω 

κτιρίου που βαραίνει το τµήµα εξαρτηµάτων. 

78,75  X 0,567 = 44,65  ευρώ.  
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 Στο κόστος του τµήµατος συµπεριλαµβάνεται και το κόστος της απόσβεσης των 

µηχανών. Το κόστος αυτό ανήλθε σε 9.180,0 ευρώ για το τρίµηνο. Ο οδηγός 

κόστους πρώτου επιπέδου που θα κάλυπτε απόλυτα το κριτήριο αιτίου-αιτιατού 

και έχει µεγάλη συσχέτιση µε το συγκεκριµένο κόστος, είναι οι αναλωθείσες 

µηχανοώρες ανά τµήµα, ενώ ο καλύτερος οδηγός δεύτερου επιπέδου είναι οι 

αναλωθείσες µηχανοώρες των συγκεκριµένων µηχανών, όπου παράχθηκαν τα 

προϊόντα που εξετάζουµε. Το σύστηµα παρακολούθησης των δεδοµένων της 

επιχείρησης όµως, δεν καταγράφει και άρα δε µπορεί να παράσχει τις πληροφορίες 

αυτές. Έτσι προτείνω τους ίδιους οδηγούς κόστους που χρησιµοποίησα και για τα 

υπόλοιπα κόστη του τµήµατος και βρίσκω ότι το ποσό της τριµηνιαίας απόσβεσης 

των µηχανηµάτων που βαραίνει το τµήµα εξαρτηµάτων είναι 6.030 X 0,567 = 

3419,0 ευρώ. 

 

Το κόστος των παροχών προς τρίτους ανήλθε σε 2.706,0 ευρώ και το κόστος των 

διάφορων εξόδων ανήλθε σε 373,0 ευρώ για το εξεταζόµενο τρίµηνο. Εποµένως το 

συνολικό κόστος είναι 3.079,0 ευρώ και το µέρος αυτού του ποσού που επιβαρύνει 

το τµήµα εξαρτηµάτων είναι:  3.079 Χ 0,567 = 1745,8 ευρώ. 

 

Με βάση όλα τα παραπάνω, το σύνολο του κόστους των δραστηριοτήτων του 

Μηχανουργείου που υποστηρίζουν το τµήµα εξαρτηµάτων ανέρχεται για το πρώτο 

τρίµηνο του 2005 σε:  11.171 + 5540,8 +  44,65  + 1745,8 = 18.502,25 ευρώ 

 

Στον πίνακα 4.9 φαίνεται το κόστος των δραστηριοτήτων του τµήµατος 

Μηχανουργείου ανά τεµάχιο εξαρτήµατος. 

 

Πίνακας 4.9: κόστος µηχανουργείου ανά τεµάχιο προϊόντος 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

Είδος προϊόντος 

1.κόστος 
µηχανουργείου 

τµηµατος 
εξαρτηµάτων 

2.% ΕΩ 
σε 

βλάβες 

3.κόστος 
µηχανουργείου 

ανά είδος 
εξάρτηµατος 

(1x2) 
4.παραχθέντα 

τεµάχια 

κόστος 
ανά 

τεµάχιο 
(3/4) 
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Γωνία Φ 125/90° (Γκρί) 18.502,25 3,99 738,2397 11.158 0,06616 

Γωνία Φ 125/90° (Λευκό)  1,16 214,6261 3.205 0,06697 

Γωνία Φ 100/45°  2,99 553,2172 16.152 0,03425 

Πλαίσιο Φρεατίου 30x30  2,03 375,5956 3.152 0,11916 

Καπάκι Φρεατίου 30x30  2,59 479,2082 4.095 0,11702 

 

 

 

4.2.6 6
ο
 Βοηθητικό κέντρο: Καθαριότητα χώρων παραγωγής.  

 

Το επόµενο υποστηρικτικό τµήµα το κόστος του οποίου θα αναλύσω, είναι αυτό 

της καθαριότητας. Στο συγκεκριµένο τµήµα εργάζεται ένα άτοµο που έχει την 

ευθύνη για την καθαριότητα του εργοστασιακού χώρου.  

 

To τµήµα καθαριότητας ουσιαστικά υποστηρίζει τα άλλα τµήµατα και το κόστος 

του θα πρέπει να µεταφερθεί σε αυτά µε τη χρήση των κατάλληλων οδηγών 

κόστους και έπειτα να µεταφέρεται απευθείας στα τελικά προϊόντα βάσει του 

βάρους, όπως είναι και η φιλοσοφία του υφιστάµενου συστήµατος κοστολόγησης. 

Το βάρος των παραγόµενων προϊόντων συνιστά την κατάλληλη βάση µερισµού, 

γιατί όσο µεγαλύτερο είναι το βάρος τόσο περισσότερα είναι και τα απορρίµατα 

που δηµιουργούνται.  

  

Οι πόροι που αναλώνουν οι δραστηριότητες του τµήµατος είναι: 

 

1. η εργασία της καθαρίστριας 

2. τα υλικά καθαριότητας, 

3. οι αµοιβές του δήµου, που έχει την ευθύνη της αποκοµιδής των 

απορριµµάτων από τον χώρο του εργοστασίου και την µεταφορά τους σε 

χώρους υγειονοµικής ταφής.  

 

Η  αµοιβή της υπαλλήλου για την καθαριότητα είναι 3.125,0 ευρώ για το σύνολο 

του τριµήνου (6,2 ευρώ ανά ώρα), ενώ το κόστος των υλικών καθαριότητας 
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ανέρχεται σε 875,35 ευρώ. Συνεπώς, το συνολικό κόστος είναι 4000,35 ευρώ. Τα 

κόστη αυτά θα µερισθούν στο τµήµα εξαρτηµάτων βάση του χρόνου απασχόλησης 

της καθαρίστριας σε κάθε τµήµα, η οποία απασχολείται συγκεκριµένες ώρες σε 

συγκεκριµένα τµήµατα. Από την ανάλυση των στοιχείων εργασίας της 

καθαρίστριας προκύπτει ότι στο τµήµα εξαρτηµάτων απασχολήθηκε το 0,6% του 

χρόνου της. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το µεγαλύτερο µέρος του χρόνου της 

αναλώνεται στον καθαρισµό των γραφείων (93,3%). Συνεπώς το κόστος της 

εργασίας και των υλικών καθαριότητας που αντιστοιχεί στο τµήµα εξαρτηµάτων 

είναι: 

   4000,35 Χ 0,006 = 24 ευρώ. 

 

Το κόστος αυτό θεωρείται και είναι αµελητέο, παρόλα αυτά θα το προσθέσουµε 

στο επόµενο κόστος, αυτό της αποκοµιδής των απορριµµάτων και θα µερίσουµε το 

άθροισµά τους στα προϊόντα.  

 

Οι αµοιβές του δήµου, που έχει την ευθύνη της αποκοµιδής των απορριµµάτων, 

ανέρχονται σε 12.435,9 ευρώ για το πρώτο τρίµηνο του 2005. Για το µερισµό του 

συγκεκριµένου κόστους στα διάφορα τµήµατα, προτείνω τη χρήση του όγκου των 

απορριµµάτων που παράγει το κάθε κέντρο δραστηριότητας ως οδηγό κόστους για 

τους λόγους που προανέφερα. Ο οδηγός αυτός καλύπτει το κριτήριο αιτίου-

αιτιατού, καθώς υπάρχει άµεση συσχέτιση ανάµεσα στο κόστος της καθαριότητας 

και τον όγκο των απορριµµάτων και επιπρόσθετα µας παρέχεται πληροφόρηση για 

τον όγκο των σκουπιδιών του κάθε κέντρου. 

 

Σύµφωνα µε την πληροφόρηση που µας παρέχεται, µόνο το 7,6% του όγκου των 

απορριµµάτων προέρχεται από το τµήµα εξαρτηµάτων έγχυσης, ενώ η µερίδα του 

λέοντος ανήκει στο τµήµα σωλήνων PVC µε 82%. Έτσι, το κόστος της αµοιβής 

του δήµου που αντιστοιχεί στο τµήµα εξαρτηµάτων είναι: 0,076 * 12.435,9 = 

945,13 ευρώ και το συνολικό κόστος του έκτου βοηθητικού κέντρου 

δραστηριότητας είναι: 

945,13 + 24 = 969,13 ευρώ. 
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Το κόστος αυτό θα µερισθεί στα προϊόντα µε οδηγό κόστους το βάρος των 

αναλωθέντων α’ υλών καθώς, όσο µεγαλύτερο είναι το βάρος των αναλωθέντων α’ 

υλών, τόσο µεγαλύτερος είναι και ο όγκος των απορριµµάτων που 

δηµιουργούνται.  Στον πίνακα 4.10 βρίσκουµε το κόστος αποκοµιδής και 

καθαριότητας ανά τεµάχιο προϊόντος. 

Πίνακας 4.10: κόστος αποκοµιδής & καθαριότητας ανά τεµάχιο εξαρτήµατος.  

ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

Είδος προϊόντος 

1.κόστος 
αποκοµιδής& 

καθ/τας τµήµατος 
εξαρτηµάτων 

2.                     
% συµµετοχή 
παραχθέντων 
εξαρτηµάτων 
βάσει βάρους 

3.κόστος 
αποκοµιδής 

ανά 
παραγωγή 

(1x2) 
4.παραχθέντα 

τεµάχια 

κόστος 
αποκοµιδής 
ανά τεµάχιο 

Γωνία Φ 125/90° (Γκρί) 969,13 5,16% 50,0071 11.158 0,00448 

Γωνία Φ 125/90° (Λευκό)  1,50% 14,5369 3.205 0,00454 

Γωνία Φ 100/45°  4,00% 38,7652 16.152 0,00240 

Πλαίσιο Φρεατίου 30x30  2,18% 21,1270 3.152 0,00670 

Καπάκι Φρεατίου 30x30  3,72% 36,0516 4.095 0,00880 

 

4.2.7   7
ο
 Βοηθητικό κέντρο: Ασφάλεια και υγιεινή εργασίας 

 

Στο συγκεκριµένο τµήµα απασχολείται ένας εργαζόµενος µερικής 

απασχόλησης. Ο εργαζόµενος αυτός είναι ο Τεχνικός Ασφαλείας και είναι υπεύθυνος 

για τις εργασίες του τµήµατος. Ο σκοπός του συγκεκριµένου τµήµατος είναι η 

ασφάλεια και η υγιεινή στο χώρο του εργοστασίου. Παρότι ο σκοπός αυτός είναι 

παρεµφερής µε το σκοπό του βοηθητικού κέντρου της καθαριότητας, επέλεξα να 

δηµιουργήσω ένα ξεχωριστό κέντρο, καθώς τα κόστη που συνεπάγονται οι 

δραστηριότητες των δυο τµηµάτων τα µερίζω χρησιµοποιώντας διαφορετικούς 

οδηγούς κόστους.  

 

Οι πόροι που ανάλωσαν οι δραστηριότητες του τµήµατος για το τρίµηνο είναι: 

 

1. η εργασία του Τεχνικού Ασφαλείας, 

2. τα υλικά ασφάλειας εργασίας. 
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Η αµοιβή για την εργασία του τεχνικού ασφαλείας, που καταβάλλεται µηνιαία, 

ανέρχεται σε 2.269,2 ευρώ για το εξεταζόµενο τρίµηνο, ενώ για τα υλικά ασφάλειας 

εργασίας δαπανήθηκαν 1.053,2 ευρώ. Άρα το συνολικό κόστος του τµήµατος είναι 

3322,4 ευρώ. Το κόστος αυτό µερίζεται στο τµήµα παραγωγής εξαρτηµάτων έγχυσης 

µε οδηγό κόστους το ποσοστό των εργαζοµένων στο τµήµα αυτό σε σχέση µε το 

σύνολο των εργαζοµένων που κάνουν χρήση των υπηρεσιών ασφάλειας και υγιεινής 

σε όλα τα τµήµατα παραγωγής. 

 

Στα τέσσερα κύρια κέντρα παραγωγής του εργοστασίου απασχολούνται 

συνολικά 56 εργαζόµενοι, ενώ στο τµήµα παραγωγής εξαρτηµάτων εργάζονται 12 

άτοµα. Εποµένως το ποσοστό των εργαζοµένων του τµήµατος εξαρτηµάτων που 

κάνουν χρήση των υπηρεσιών ασφάλειας και υγιεινής είναι 13.5 %. Έτσι, το κόστος 

του συγκεκριµένου βοηθητικού κέντρου που βαρύνει το τµήµα εξαρτηµάτων είναι: 

3322,4 Χ 0,135 = 448.52 ευρώ. 

 

Για το µερισµό του δεύτερου επιπέδου προτείνω ως οδηγό κόστους το ποσοστό  

των εργατοωρών που αναλώθηκαν για την παραγωγή των εξαρτηµάτων που 

εξετάζουµε, σε σχέση µε το συνολικό αριθµό εργατοωρών που δαπανήθηκαν στο 

τµήµα εξαρτηµάτων για την  παραγωγή όλων των προϊόντων κατά τη διάρκεια του 

τριµήνου. Οι συνολικές εργατοώρες για το πρώτο τρίµηνο του 2005 ανέρχονται σε 

5.384 και έτσι, µε βάση τις εργατοώρες που αναλώθηκαν για κάθε προϊόν βρίσκουµε 

το κόστος του 7
ου

 βοηθητικού κέντρου που βαρύνει το µοναδιαίο κόστος των 

εξεταζόµενων προϊόντων όπως µας δείχνει και ο πίνακας 4.11. 

 

Πίνακας 4.11: κόστος ασφαλείας ανά τεµάχιο προϊόντος 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

Είδος προϊόντος 

1.ποσοστό 
ΕΩ 

παραγωγής 

2.κόστος 
ασφάλειας 
τµήµατος 
εξ/των 

3.κόστος 
ασφάλειας ανά 
είδος προϊόντος 

(1x2) 
4.παραχθέντα 

τεµάχια 

µοναδιαίο 
κόστος 
(3/4) 

Γωνία Φ 125/90° (Γκρί) 2,452% 448,52 10,998 11.158 0,0010 

Γωνία Φ 125/90° (Λευκό) 0,771%  3,458 3.205 0,0011 

Γωνία Φ 100/45° 2,740%  12,289 16.152 0,0008 

Πλαίσιο Φρεατίου 30x30 3,364%  15,088 3.152 0,0048 

Καπάκι Φρεατίου 30x30 4,870%  21,843 4.095 0,0053 
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4.2.8   8
ο
 Βοηθητικό κέντρο: Mεταφοράς προσωπικού 

 

Το τµήµα µεταφορών προσωπικού είναι υπεύθυνο για την µεταφορά των 

εργαζοµένων από και προς το εργοστάσιο. Στο τµήµα απασχολείται συνολικά ένας 

οδηγός και ένα λεωφορείο, ενώ πραγµατοποιείται καθηµερινά ένα δροµολόγιο 

συνολικού µήκους 70 χιλιοµέτρων. 

 

Για το σωστό υπολογισµό του κόστους του συγκεκριµένου κέντρου 

δραστηριότητας, επιβάλλεται πρώτα να αντιµετωπίσουµε ορισµένα προβλήµατα που 

προκύπτουν. Επιλύοντας τα προβλήµατα αυτά θα καταλήξουµε στην ορθή επιλογή 

των οδηγών κόστους.  

 

Το πρώτο πρόβληµα σχετίζεται µε το µέρος του κόστους που πρέπει να βαρύνει 

την παραγωγή εξαρτηµάτων, καθώς το λεωφορείο εξυπηρετεί εργαζοµένους όλων 

των διευθύνσεων. Η λύση του προβλήµατος είναι σχετικά εύκολη, καθώς γνωρίζουµε 

ότι από το σύνολο των εργαζοµένων στο εργοστάσιο, το 15% απασχολείται στο 

τµήµα παραγωγής εξαρτηµάτων έγχυσης και προφανώς το 15% του κόστους του 

τµήµατος µεταφοράς θα βαρύνει το συγκεκριµένο τµήµα. Ως οδηγός κόστους πρώτου 

επιπέδου λοιπόν, θα χρησιµοποιηθεί το ποσοστό των υπαλλήλων του τµήµατος που 

εξυπηρετείται από το βοηθητικό αυτό κέντρο. 

 

Το δεύτερο πρόβληµα έχει να κάνει µε τον µερισµό του κόστους του τµήµατος 

παραγωγής εξαρτηµάτων στα αντικείµενα του κόστους, δηλαδή τα τελικά προϊόντα. 

Για την επίλυση του δεύτερου προβλήµατος, προτείνω ως οδηγό κόστους, το 

ποσοστό  των εργατοωρών που αναλώθηκαν για την παραγωγή των εξαρτηµάτων που 

εξετάζουµε, σε σχέση µε το συνολικό αριθµό εργατοωρών που δαπανήθηκαν στο 

τµήµα εξαρτηµάτων για την  παραγωγή όλων των προϊόντων κατά τη διάρκεια του 

τριµήνου. Από τα δεδοµένα του συστήµατος παραγωγής γνωρίζουµε τις συνολικές 

ΕΩ που αναλώθηκαν στο διάστηµα του 1
ου

 τριµήνου του 2005. Γνωρίζουµε επίσης 

τις ΕΩ που αναλώθηκαν για κάθε παραγωγή εξαρτηµάτων ξεχωριστά. Έτσι µπορούµε 

να βρούµε το ποσοστό του κόστους µεταφοράς που αντιστοιχεί σε κάθε παραγωγή 

και συνεπώς σε κάθε τεµάχιο, ξεχωριστά.    

 

Οι πόροι που ανάλωσε αυτό το κέντρο δραστηριότητας για το τρίµηνο είναι: 
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1. η εργασία του οδηγού, 

2. τα έξοδα κινήσεως του λεωφορείου, 

3. η συντήρηση και οι επισκευές οχήµατος 

4. η ασφάλεια του λεωφορείου 

5. οι αποσβέσεις του οχήµατος, που όµως θεωρούνται αµελητέες γιατί 

αγοράστηκε µεταχειρισµένο σε εξαιρετικά χαµηλή τιµή. 

 

Με βάση τα στοιχεία του λογιστηρίου µπορούµε να υπολογίσουµε τους 

συνολικούς πόρους που ανάλωσε το συγκεκριµένο κέντρο δραστηριότητας. Ο οδηγός 

στοίχισε 771,43 ευρώ, τα έξοδα κινήσεως (καύσιµα) 2.600,0 ευρώ, η συντήρηση και 

οι επισκευές 517,0 ευρώ, ενώ η ασφάλεια του οχήµατος ανέρχεται σε 200,0 ευρώ. 

Εποµένως το συνολικό κόστος του κέντρου δραστηριότητας είναι 4.088,43 ευρώ και 

το µέρος του κόστους αυτού που βαρύνει το τµήµα παραγωγής εξαρτηµάτων είναι: 

4.088,43 X 0,15 =  613,26 ευρώ.  

 

Πολλαπλασιάζοντας το ποσό αυτό µε το ποσοστό εργατοωρών που 

αναλώθηκαν για την παραγωγή του κάθε προϊόντος, βρίσκουµε το µοναδιαίο κόστος 

των εξαρτηµάτων που προκαλείται από τις δραστηριότητες του βοηθητικού κέντρου 

µεταφοράς, όπως φαίνεται στον πίνακα 4.12. 

 

Πίνακας 4.12: κόστος µεταφοράς προσωπικού ανά τεµάχιο 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

Είδος προϊόντος 
1.% ΕΩ 

παραγωγής 

2.κόστος 
µεταφοράς 
προσωπικού 
τµήµατος 

εξαρτηµάτων 
3.παραχθέντα 

τεµάχια 

κόστος ανά 
τεµάχιο 
((1x2)/3) 

Γωνία Φ 125/90° (Γκρί) 2,50% 613,26 11.158 0,05496 

Γωνία Φ 125/90° (Λευκό) 0,80%  3.205 0,19134 

Γωνία Φ 100/45° 2,30%  16.152 0,03797 

Πλαίσιο Φρεατίου 30x30 3,40%  3.152 0,19456 

Καπάκι Φρεατίου 30x30 4,90%  4.095 0,14976 

 

 

9
ο
 Βοηθητικό κέντρο: Προµηθειών και Τεχνικής ∆ιεύθυνσης 
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Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος (∆.Σ.) της εταιρείας προσφέρει υπηρεσίες διευθυντή 

προµηθειών και τεχνικού διευθυντή. Ένα από τα καθήκοντά του είναι ο συντονισµός 

και ο έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας. 

 

Οι πόροι που αναλώνονται από το συγκεκριµένο τµήµα είναι: 

 

1. η εργασία του ∆.Σ., 

2. οι αποσβέσεις του χώρου εργασίας της διοίκησης, 

3. η φύλαξη του χώρου 

 

Το κόστος της εργασίας του ∆.Σ. για το εξεταζόµενο τρίµηνο ανήλθε σε 9.250 

ευρώ. Η εργασία που επιτελεί ο ∆.Σ. δε µπορεί να συσχετιστεί εύκολα µε 

συγκεκριµένα προϊόντα καθότι δεν είναι µια επαναλαµβανόµενη και µετρήσιµη 

διαδικασία, που έχει ως σκοπό να εξυπηρετήσει κάθε φορά συγκεκριµένα προϊόντα ή 

τµήµατα. Επιπλέον, οι αρµοδιότητες του συµπεριλαµβάνουν θέµατα ανώτατης 

διοίκησης και επιχειρησιακής στρατηγικής, έτσι είναι δύσκολη η εύρεση του χρόνου 

απασχόλησής του µε τα ζητήµατα του τµήµατος προµηθειών και τεχνικής 

διεύθυνσης.  

 

Επειδή όµως είναι γνωστό ότι το µεγαλύτερο µέρος του χρόνου του ∆.Σ. 

αναλώνεται σε θέµατα τεχνικής διεύθυνσης, προτείνω ως οδηγό κόστους πρώτου 

επιπέδου το ποσοστό του χρόνου ενασχόλησης του στα διάφορα τµήµατα. Σύµφωνα 

µε την άποψη του ∆.Σ., το 65% περίπου του συνολικού χρόνου εργασίας του,  

αναλώνεται σε τεχνικά θέµατα που αφορούν την παραγωγή των προϊόντων του 

εργοστασίου. Ενώ, το 45% περίπου του χρόνου ενασχόλησής του µε τεχνικά θέµατα, 

αφορά το τµήµα παραγωγής εξαρτηµάτων έγχυσης.  Εποµένως, το ποσό µε το οποίο 

επιβαρύνεται το τµήµα εξαρτηµάτων από την εργασία του ∆.Σ. είναι: 

9.250,0 Χ 0.65 Χ 0.45 = 2.705,62 ευρώ.  

 

Ο χώρος εργασίας που καταλαµβάνει το τµήµα αντιστοιχεί στο 10% του 

συνολικού εµβαδού του κτιρίου διοίκησης. Εποµένως, το κόστος της απόσβεσης του 

χώρου εργασίας του τµήµατος για το τρίµηνο, θα αντιστοιχεί στο 10% της συνολικής 

απόσβεσης του κτιρίου διοίκησης για πρώτο τρίµηνο του 2005. Η συνολική 
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απόσβεση του κτιρίου ανέρχεται σε 4.250,0 ευρώ για το τρίµηνο, άρα το κόστος της 

απόσβεσης του εξεταζόµενου χώρου είναι 425,0 ευρώ.  

 

Ο µερισµός του κόστους στο τµήµα εξαρτηµάτων γίνεται και σε αυτή τη 

περίπτωση, όπως και στην επόµενη, µε βάση το ποσοστό του χρόνου ενασχόλησης 

του ∆.Σ.  στο τµήµα παραγωγής εξαρτηµάτων. Έτσι, το κόστος των αποσβέσεων το 

χώρου που επιβαρύνει το τµήµα εξαρτηµάτων είναι: 

425 X 0.65 Χ 0.45 = 124.3 ευρώ. 

 

Το κόστος της φύλαξης του εργοστασίου για το πρώτο τρίµηνο του 2005 

ανέρχεται σε 7.425,0 ευρώ. Συνολικά, ο χώρος του εργοστασίου που φυλάσσεται έχει 

εµβαδό 12.300 τετραγωνικά µέτρα, ενώ ο χώρος που  αντιστοιχεί στο τµήµα 

προµηθειών και τεχνικής διεύθυνσης αντιστοιχεί σε 80 µόλις τετραγωνικά µέτρα. 

Συνεπώς, το κόστος φύλαξης που αντιστοιχεί στο 9
ο
 βοηθητικό κέντρο είναι 7.425 Χ 

0,0065 = 48,26 ευρώ. Από το κόστος αυτό, το τµήµα εξαρτηµάτων επιβαρύνεται µε 

48,26 Χ 0.65 Χ 0.45 = 14,12 ευρώ.  

 

Συνολικά, το κόστος του βοηθητικού κέντρου προµηθειών και τεχνικής 

διεύθυνσης που αντιστοιχεί στο τµήµα εξαρτηµάτων είναι 2.705,62 + 124,3 + 14,12 = 

2.844,04 ευρώ. 

 

Όπως ανέφερα και παραπάνω, οι δραστηριότητες του συγκεκριµένου 

βοηθητικού κέντρου, όπως αντικατοπτρίζονται από τις αρµοδιότητες του ∆.Σ., δε 

γίνεται να συσχετιστούν εύκολα µε συγκεκριµένα προϊόντα καθότι δεν αποτελούν µια 

επαναλαµβανόµενη και µετρίσιµη διαδικασία. Εποµένως, είναι δύσκολη η εύρεση 

οδηγού κόστους για να πραγµατοποιηθεί ο µερισµός στα τελικά προϊόντα, καθώς δεν 

υπάρχει σαφής σχέση αιτίου-αιτιατού. Παρόλη τη δυσκολία όµως, είναι δυνατόν να 

βρεθεί µια βάση µερισµού λιγότερο άδικη από το βάρος των προϊόντων, που 

χρησιµοποιεί το υφιστάµενο σύστηµα κοστολόγησης. 

 

Ο καλύτερος οδηγός κόστους, κατά την άποψή µου, για το µερισµό του 

δευτέρου επιπέδου, είναι το ποσοστό (%) του χρόνου εργασίας σε βλάβες. Ο οδηγός 

αυτός ικανοποιεί το κριτήριο αιτίου-αιτιατού, καθώς η ενασχόληση του ∆.Σ. στο 

τµήµα εξαρτηµάτων αφορά σχεδόν αποκλειστικά την επίλυση προβληµάτων 
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παραγωγής, την κατασκευή νέων καλουπιών και την καθοδήγηση των εργαζοµένων 

στο µηχανουργείο και στο τµήµα κατασκευών. Έτσι, στον πίνακα 4.17 βρίσκουµε το 

συνολικό κόστος των δραστηριοτήτων του κέντρου Προµηθειών και Τεχνικής 

∆ιεύθυνσης που βαρύνει το κάθε τεµάχιο προϊόντος που παράχθηκε από το τµήµα 

εξαρτηµάτων.  

 

Πίνακας 4.13: ολικό κόστος Προµηθειών και Τεχνικής ∆ιεύθυνσης 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

Είδος προϊόντος 

1.κόστος προµηθειών 
& τεχν. δ/σης 
τµηµατος 

εξαρτηµάτων 
2.% ΕΩ σε 
βλάβες 

3.κόστος 
προµηθειών 
& τεχν. δ/σης 
ανά προϊόν 

(1x2) 
4.παραχθέντα 
τεµάχια 

κόστος 
προµηθειών & 
τεχν. δ/σης ανά 

τεµάχιο 
(3/4) 

Γωνία Φ 125/90° (Γκρί) 2.844,04 3,99 113,48 11.158 0,01017 

Γωνία Φ 125/90° (Λευκό)  1,16 32,99 3.205 0,01029 

Γωνία Φ 100/45°  2,99 85,04 16.152 0,00526 

Πλαίσιο Φρεατίου 30x30  2,03 57,73 3.152 0,01832 

Καπάκι Φρεατίου 30x30  2,59 73,66 4.095 0,01799 

 

4.2.9 10
ο
 Βοηθητικό κέντρο: Παραλαβής και αποθήκευσης πρώτων υλών. 

 

Η παραλαβή και αποθήκευση των υλικών αποτελεί το δέκατο βοηθητικό κέντρο 

που προτείνει η παρούσα εργασία. Οι πόροι που είναι αναγκαίοι για να επιτελεστούν 

οι δραστηριότητες του τµήµατος είναι: 

 

1. Η εργασία του οδηγού του περονοφόρου οχήµατος, του αποθηκάριου και 

ενός υπαλλήλου από το λογιστήριο για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας 

παραλαβής, 

2. Τα καύσιµα των περονοφόρων οχηµάτων (κλαρκ), 

3. Τα ασφάλιστρα, η απόσβεση και  συντήρηση των περονοφόρων οχηµάτων, 

4.   Η απόσβεση του κόστους κτήσεως της αποθήκης. 

 

Η εργασία που επιτελείται στο συγκεκριµένο βοηθητικό κέντρο είναι εργασία 

µερικής απασχόλησης. Για το µερισµό του κόστους εργασίας του κέντρου παραλαβής 

και αποθήκευσης, δε θα ακολουθήσω τη µέθοδο του µερισµού σε δυο επίπεδα, καθώς 

είναι εύκολο να µεριστεί απευθείας στα προϊόντα µε βάση τον αριθµό των παλετών, 
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αφού πρώτα συγκεντρωθεί σε µια ξεχωριστή λεκάνη κόστους. Για να υπολογιστεί το 

κόστος της εργασίας, πρέπει πρώτα να βρεθεί ο χρόνος που απαιτείται για τη 

διεκπεραίωση µιας παραλαβής και αποθήκευσης των πρώτων υλών.   

 

Όπως ανέφερα, οι πρώτες ύλες µεταφέρονται στο εργοστάσιο µε φορτηγά, σε 

παλέτες βάρους 1.250 κιλών. Κάθε φορτηγό µεταφέρει 20 παλέτες PVC, που 

αποτελεί το βασικότερο συστατικό της συνταγής για την παραγωγή του µείγµατος 

από το οποίο και θα προκύψουν τα τελικά προϊόντα (το 95% της συνταγής). Η  

εκφόρτωση ενός φορτηγού απαιτεί 30 λεπτά περίπου, ενώ η τοποθέτηση των παλετών 

στην αποθήκη υλικών απαιτεί 40 λεπτά περίπου. 

 

 Μετά την εκφόρτωση και την αποθήκευση, ο αποθηκάριος µαζί µε έναν 

υπάλληλο του λογιστηρίου ασχολούνται µε τη λογιστική διεκπεραίωση της 

διαδικασίας αποθήκευσης πρώτων υλών. Η διαδικασία αυτή διαρκεί µισή ώρα 

περίπου. Εποµένως, απαιτούνται συνολικά 40 + 30 + 30 = 100 λεπτά για την 

παραλαβή, καταγραφή και αποθήκευση 20 παλετών. Αυτό µεταφράζεται σε 5 λεπτά 

ανά παλέτα ή σε 0,083 εργατοώρες ανά παλέτα. Επειδή το κόστος της εργασίας και 

των τριών υπαλλήλων είναι σχεδόν το ίδιο, προχωρώ στην εύρεση του κόστους 

παραλαβής και αποθήκευσης των υλικών, µε το µέσο όρο των αµοιβών των τριών 

εργαζοµένων. Ο µέσος όρος είναι 7,57 ευρώ ανά εργατοώρα (€/ΕΩ).  

 

Έτσι, ο πίνακας 4.14 δείχνει το µοναδιαίο κόστος των προϊόντων που 

εξετάζουµε που αντιστοιχεί στο κόστος εργασίας παραλαβής και αποθήκευσης 

πρώτων υλών.  

 

Πίνακας 4.14: κόστος εργασίας παραλαβής α’ υλών ανά τεµάχιο 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Α' ΥΛΩΝ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

Είδος προϊόντος 

1.ποσότητα 
παραχθέντων 
µιγµάτων 
(κιλά) 

2.αριθµός 
παλετών 

3.ΕΩ /  
παλέτα 

4.ΕΩ 
παραλαβής 
α' υλών 
(2x3) 

5.κόστος ανά 
ΕΩ 

παραλαβής 

6.κόστος 
άνα είδος 
προϊόντος 

(4x5) 
7.παραχθέντα 

τεµάχια 

κόστος 
ανά 

τεµάχιο 
(6/7) 

Γωνία Φ 125/90° (Γκρί) 5.700 4,560 0,0833 0,380 7,570 2,87545 11.158 0,00026 

Γωνία Φ 125/90° (Λευκό) 1.658 1,326 0,0833 0,110 7,570 0,83640 3.205 0,00026 

Γωνία Φ 100/45° 4.254 3,403 0,0833 0,283 7,570 2,14599 16.152 0,00013 

Πλαίσιο Φρεατίου 30x30 2.403 1,922 0,0833 0,160 7,570 1,21223 3.152 0,00038 

Καπάκι Φρεατίου 30x30 4.108 3,286 0,0833 0,274 7,570 2,07234 4.095 0,00051 
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Όπως προκύπτει από την προηγούµενη ανάλυση, τα περονοφόρα οχήµατα 

απασχολούνται περίπου 70 λεπτά για την παραλαβή και αποθήκευση του φορτίου των 

20 παλετών PVC που µεταφέρει το κάθε φορτηγό, δηλαδή 0,058 ώρες ανά παλέτα. 

Επιπλέον, σύµφωνα µε τα υπάρχοντα στοιχεία, η κατανάλωσή τους είναι 45 λίτρα 

πετρελαίου για 30 ώρες λειτουργίας, ήτοι 1,5 λίτρο ανά ώρα λειτουργίας. Συνεπώς, 

για τη διεκπεραίωση µιας παλέτας, το κλαρκ καταναλώνει 1,5 X 0,058 = 0,087 λίτρα. 

Γνωρίζοντας ότι κάθε παλέτα περιέχει 1.250 κιλά πρώτης ύλης, βρίσκουµε την 

κατανάλωση ανά κιλό πρώτης ύλης που είναι 0,087 / 1.250 = 0,0000696 λίτρα ανά 

κιλό.  

 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, και µε δεδοµένο το γεγονός ότι γνωρίζουµε την τιµή 

του πετρελαίου κίνησης (0,47 ευρώ ανά λίτρο) και την ποσότητα των πρώτων υλών 

που αναλώθηκε για την παραγωγή των προϊόντων, µπορούµε να υπολογίσουµε το 

κόστος των καυσίµων που αναλογεί στο κάθε τεµάχιο των προϊόντων που εξετάζουµε 

όπως φαίνεται στον πίνακα  4.15. 

 

Πίνακας 4.15: κόστος καυσίµων παραλαβής και αποθήκευσης α’ υλών 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Α' ΥΛΩΝ 

Είδος προϊόντος 

1.ποσότητα 
παραχθέντων 
µιγµάτων 
(κιλά) 

2.κατανάλωση 
πετρελαίου 
ανά κιλό α' 

ύλης 

3.κατανάλωση 
πετρελαίου 
ανά είδος 
εξ/τος(1x2) 

4.κόστος 
πετρελαίου 
(ευρώ/λίτρα) 

5.κόστος 
πετρελαίου 

ανά 
προϊόν(3x4) 

6.παραχθέντα 
τεµάχια 

κόστος 
καυσίµων 

ανά 
τεµάχιο 
(5/6) 

Γωνία Φ 125/90° (Γκρί) 5.700 0,0000696 0,3967200 0,47 0,18646 11.158 0,00002 

Γωνία Φ 125/90° (Λευκό) 1.658  0,1153968  0,05424 3.205 0,00002 

Γωνία Φ 100/45° 4.254  0,2960784  0,13916 16.152 0,00001 

Πλαίσιο Φρεατίου 30x30 2.403  0,1672488  0,07861 3.152 0,00002 

Καπάκι Φρεατίου 30x30 4.108  0,2859168  0,13438 4.095 0,00003 

 

 

Στο συγκεκριµένο βοηθητικό κέντρο απασχολούνται συνολικά εννέα κλαρκ, η 

συνολική αξία των οποίων ανέρχεται σε 87.212,50 ευρώ σύµφωνα µε το λογιστήριο. 

Οι αποσβέσεις των οχηµάτων υπολογίζονται µε  σταθερά µέθοδο και συντελεστή 

10% ανά έτος, καθώς εκτιµάται ότι η διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους είναι 10 έτη. 
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Οι αποσβέσεις λοιπόν που αντιστοιχούν στο τρίµηνο που εξετάζει η εργασία είναι 

87.212,50 Χ 0,1 / 4 =2.180,31 ευρώ.  

 

Το ετήσιο κόστος ασφάλισης και συντήρησης για τα εννέα οχήµατα είναι 1.500 

και 3.802 ευρώ αντίστοιχα, άρα στο τρίµηνο είναι ((1.500 + 3.802) / 4) = 1.325,5 

ευρώ. Εποµένως, το συνολικό κόστος απόσβεσης, ασφάλειας και συντήρησης των 

οχηµάτων είναι 3.505,8 ευρώ ανά τρίµηνο.    

 

Σύµφωνα µε τα υπάρχοντα στοιχεία τα κλαρκ απασχολούνται 30 ώρες την 

εβδοµάδα κατά µέσο όρο. Με δεδοµένο ότι κάθε µήνας έχει 4 εβδοµάδες, τα εννέα 

κλαρκ στο τρίµηνο λειτουργούν 30 Χ 4 Χ 3 Χ 9 = 3.240 ώρες. Βρίσκουµε έτσι ότι το 

κόστος απόσβεσης, ασφάλειας και συντήρησης των οχηµάτων είναι 3.505,8 / 3.240 = 

1,08 ευρώ ανά ώρα. Χρησιµοποιώντας τις ώρες απασχόλησης ως βάση µερισµού, 

µερίζουµε το κόστος στα τελικά προϊόντα όπως φαίνεται και στον πίνακα 4.16. 

 

 

 

Πίνακας 4.16: κόστος αποσβέσεων, ασφάλισης & συντήρησης κλαρκ ανά τεµάχιο 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ, ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΑΡΚ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

Είδος προϊόντος 

1.ποσότητα 
παραχθέντων 
µιγµάτων (κιλά) 

2.ΜΩ 
απασχόλησης 
κλαρκ ανά κιλό 

PVC 

3.MΩ 
απασχόλησης 

κλαρκ 
(1x2) 

4.κόστος 
ανά ΜΩ 

5.κόστος 
(αποσβ.,ασφ.&συντ.) 

κλαρκ  
(3x4) 

6.παραχθέντα 
τεµάχιο 

κόστος 
ανά 

τεµάχιο 

Γωνία Φ 125/90° (Γκρί) 5.700 0,000052 0,29640 1,08 0,32011 11.158 0,00003 

Γωνία Φ 125/90° (Λευκό) 1.658 0,000052 0,08622  0,09311 3.205 0,00003 

Γωνία Φ 100/45° 4.254 0,000052 0,22121  0,23890 16.152 0,00000 

Πλαίσιο Φρεατίου 30x30 2.403 0,000052 0,12496  0,13495 3.152 0,00004 

Καπάκι Φρεατίου 30x30 4.108 0,000052 0,21362  0,23071 4.095 0,00006 

 

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, το κόστος αυτό είναι αµελητέο.  

 

Ως οδηγός κόστους πρώτου επιπέδου για το µερισµό του κόστους κτήσεως της 

αποθήκης πρώτων υλών, προτείνεται το εµβαδόν που καταλαµβάνει η αποθήκη στο 

σύνολο των καλυµµένων χώρων.  Το συνολικό κόστος κτήσεως της αποθήκης 
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πρώτων υλών ανέρχεται σε 334.556,13 ευρώ. Το 1/12 περίπου του συνολικού χώρου 

ανήκουν στην αποθήκη εξαρτηµάτων, άρα το κόστος κτήσεως αυτής ανέρχεται στα 

27.879,68 €. Λαµβάνοντας υπ’ όψιν ως ωφέλιµο χρόνο ζωής του κτηρίου τα 34 έτη, 

το συνολικό κόστος απόσβεσης της αποθήκης εξαρτηµάτων για το πρώτο τρίµηνο 

του 2005 ανέρχεται σε: 

27.879,68 / (34*4) = 204,99 ευρώ 

Για το πρώτο τρίµηνο του 2005 το κόστος της φύλαξης ανέρχεται σε 7.425 

ευρώ, και το ποσοστό που αντιστοιχεί στο χώρο της αποθήκης εξαρτηµάτων σε 

σχέση µε τη συνολικό εµβαδό που φυλάσσεται είναι 5%.  Εποµένως, το κόστος που 

αναλογεί στο χώρο αυτό είναι : 

7.425 * 0.05 = 371,25 ευρώ.  

Αν στο παραπάνω κόστος αθροίσουµε και το κόστος απόσβεσης του κτηρίου 

της αποθήκης, βρίσκουµε το συνολικό κόστος αποσβέσεων και φύλαξης της 

αποθήκης εξαρτηµάτων για το πρώτο τρίµηνο του 2005 που ανέρχεται σε: 

 204,99 + 371,25  = 576,24 ευρώ. 

Για το µερισµό των 576,24 ευρώ στα προϊόντα της έρευνας, ο ιδανικότερος 

οδηγός θα ήταν ο όγκος που καταλαµβάνουν τα παραχθέντα εξαρτήµατα. Μια τέτοια 

ανάλυση όµως είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη και χορονοβόρα και δεν αξίζει να 

εφαρµοστεί, ειδικά για ένα κόστος του οποίου το ποσοστό συµµετοχής στο συνολικό 

κόστος είναι αµελητέο, όπως θα δείξουµε παρακάτω.  

 

Για τον λόγο αυτό, ο µερισµός το κόστους φύλαξης και απόσβεσης της 

αποθήκης εξαρτηµάτων θα γίνει µε οδηγό κόστους το βάρος των συνολικώς 

παραχθέντων εξαρτηµάτων του τριµήνου, όπως φαίνεται και στον πίνακα 4.17 που 

µας δείχνει το µοναδιαίο κόστος φύλαξης & απόσβεσης για κάθε ένα από τα προϊόντα 

της εργασίας µας.  

 

Πίνακας  4.17:  κόστος φύλαξης και απόσβεσης αποθήκης για παραλαβή α’ 

υλών ανά τεµάχιο 

ΚΟΣΤΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Α’ ΥΛΩΝ. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 
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Είδος προϊόντος 
1.παραχθέντα 

τεµάχια 

2.κόστος 
αποσβ.&φύλαξης 
αποθήκης α υλών 

3.                   
% συµµετοχή 
παραχθέντων 
εξαρτηµάτων 
βάσει βάρους 

4.συνολικό κόστος 
αποσβ.&φύλαξης 
αποθήκης ανά 

είδος εξαρτηµάτων 
(2x3) 

κόστος 
αποσβ.&φύλαξης 
αποθήκης ανά 
τεµάχιο εξαρτ. 

Γωνία Φ 125/90° (Γκρί) 11.158 576,24 5,16% 29,73 0,00266 

Γωνία Φ 125/90° (Λευκό) 3.205  1,50% 8,64 0,00270 

Γωνία Φ 100/45° 16.152  4,00% 23,05 0,00143 

Πλαίσιο Φρεατίου 30x30 3.152  2,18% 12,56 0,00399 

Καπάκι Φρεατίου 30x30 4.095  3,72% 21,44 0,00523 

 

Τέλος, το µοναδιαίο κόστος όλων των δραστηριοτήτων του δέκατου 

βοηθητικού κέντρου φαίνεται στον Πίνακα 4.18: 

 

 Πίνακας 4.18: συνολικό κόστος παραλαβής και αποθήκευσης α υλών 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Α ΥΛΩΝ 

Είδος προϊόντος 

κόστος 
εργασίας 

παραλαβής 
ανά τεµάχιο  

κόστος αποσβ.& 
φύλαξης κλαρκ ανά 

τεµάχιο εξαρτ. 

κόστος 
καυσίµων 
παραλαβής 
ανά τεµάχιο  

κόστος 
αποσβ.&φύλαξης 
αποθήκης ανά 
τεµάχιο εξαρτ. 

ολικό κόστος 
παραλ. & 

αποθήκης ανά 
τεµάχιο εξαρτ. 

Γωνία Φ 125/90° (Γκρί) 0,00026 0,00003 0,00002 0,00266 0,00297 

Γωνία Φ 125/90° (Λευκό) 0,00026 0,00003 0,00002 0,00270 0,00301 

Γωνία Φ 100/45° 0,00013 0,00000 0,00001 0,00143 0,00157 

Πλαίσιο Φρεατίου 30x30 0,00038 0,00004 0,00002 0,00399 0,00443 

Καπάκι Φρεατίου 30x30 0,00051 0,00006 0,00003 0,00523 0,00583 

 

4.2.10   11
ο
 Βοηθητικό κέντρο: Φύλαξη των εγκαταστάσεων 

 

H φύλαξη των εγκαταστάσεων αποτελεί ένα σηµαντικό κόστος για την 

επιχείρηση και έτσι είναι επιτακτικός ο µερισµός του στα παραγόµενα προϊόντα, 

παρόλο που το συγκεκριµένο κόστος είναι επιπέδου εργοστασίου. Η διοίκηση του 

εργοστασίου αποφάσισε ότι η λύση της υπεργολαβίας είναι πιο συµφέρουσα από το 

να απασχολεί υπαλλήλους για τη φύλαξη του εργοστασίου και την ανέθεσε σε 

ιδιωτική εταιρία.  

 

Το κόστος της φύλαξης είναι εξαιρετικά δύσκολο να συσχετιστεί µε τα τελικά 

προϊόντα. Θα µπορούσε όµως να υποστηριχθεί ότι µπορεί να υπάρξει µια σύνδεση µε 

τα κέντρα δραστηριοτήτων βάσει του εµβαδού που καταλαµβάνει το καθένα από 



 75 

αυτά. Συνεπώς, ως καταλληλότερο οδηγό κόστους προτείνω  τα τετραγωνικά µέτρα 

που καταλαµβάνει κάθε δραστηριότητα. 

 

Η φύλαξη του εργοστασίου από την ιδιωτική εταιρία κόστισε 7.425 ευρώ για το 

πρώτο τρίµηνο του 2005, ενώ  το συνολικό εµβαδό των εγκαταστάσεων του 

εργοστασίου που φυλάσσονται είναι 12.300 µέτρα. Εποµένως το κόστος φύλαξης που 

αναλογεί σε κάθε τετραγωνικό µέτρο είναι 7.425 / 12.300 = 0,603 ευρώ.  

 

Εφόσον γνωρίζουµε το κόστος ανά τετραγωνικό µέτρο είναι εύκολο να βρούµε 

το µέρους του συνολικού κόστους φύλαξης που αναλογεί στο τµήµα παραγωγής 

εξαρτηµάτων έγχυσης, από τη στιγµή που γνωρίζουµε ότι ο χώρος του 

συγκεκριµένου τµήµατος καταλαµβάνει 1.500 τετραγωνικά µέτρα  Εποµένως το 

κόστος που αναλογεί στο εν λόγω τµήµα είναι 0,603 Χ 1500 = 904,50 ευρώ. 

 

Για το µερισµό του δεύτερου επιπέδου προτείνω και πάλι τη χρήση του βάρους 

των συνολικώς παραχθέντων προϊόντων ως οδηγό κόστους, γιατί συνάδει µε το 

κριτήριο αιτίου-αιτιατόν καθώς ο όγκος που καταλαµβάνει ένα τελικό εξάρτηµα 

εξαρτάται από το βάρος του στην εξεταζόµενη περίπτωση. Το συνολικό κόστος ανά 

τεµάχιο για τα εξεταζόµενα προϊόντα φαίνεται στον πίνακα 4.19. 

 

 

Πίνακας 4.19: κόστος φύλαξης κτηρίου παραγωγής ανά τεµάχιο 

ΚΟΣΤΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

Είδος προϊόντος 
1.παραχθέντα 

τεµάχια 

2.κόστος φύλαξης 
κτηρίου 

εξαρτηµάτων 

3.% συµµετοχή 
παραχθέντων 
εξαρτηµάτων 
βάσει βάρους 

4.κόστος 
φύλαξης 

κτηρίου ανά 
προϊόν(2x3) 

κόστος φύλαξης 
κτηρίου ανά 

τεµάχιο προϊόντος 
(4/1) 

Γωνία Φ 125/90° (Γκρί) 11.158 904,5 5,16% 46,6722 0,00418 

Γωνία Φ 125/90° (Λευκό) 3.205 904,5 1,50% 13,5675 0,00423 

Γωνία Φ 100/45° 16.152 904,5 4,00% 36,18 0,00224 

Πλαίσιο Φρεατίου 30x30 3.152 904,5 2,18% 19,7181 0,00626 

Καπάκι Φρεατίου 30x30 4.095 904,5 3,72% 33,6474 0,00822 

 

 

4.3  Τα κύρια κέντρα δραστηριότητας 
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Έχοντας ολοκληρώσει την περιγραφή και επίρριψη του κόστους των 

βοηθητικών κέντρων δραστηριότητας στα υπό εξέταση προϊόντα, σε αυτή την 

ενότητα θα γίνει λόγος για τα κύρια κέντρα δραστηριότητας, για τις δραστηριότητας 

που λαµβάνουν χώρα για την παραγωγή των υπό εξέταση προϊόντων. Όπως 

αναφέρθηκε στην αρχή του τέταρτου κεφαλαίου, διακρίνονται 7 κύριες  

δραστηριότητες. Για κάθε µια από τις δραστηριότητες αυτές, που συνιστούν κέντρα 

δραστηριοτήτων, θα γίνει λόγος αµέσως παρακάτω.  

 

4.3.1. 1
ο
 Κέντρο δραστηριότητας: ανάµειξη πρώτων υλών και µεταφορά 

µιγµάτων στις µηχανές.  

 

Οι βασικοί πόροι που χρησιµοποιούνται στα πλαίσια αυτού του κέντρου 

δραστηριότητας είναι οι παρακάτω: 

 

 

1. το κόστος των πρώτων υλών που απαιτούνται για την παραγωγή των 

εξαρτηµάτων έγχυσης. 

2.  η εργασία που απαιτείται για την ανάµειξη των πρώτων υλών. 

3. η εργασία που απαιτείται για τη µεταφορά των µιγµάτων στις µηχανές. 

4. η απόσβεση του εξοπλισµού ανάµειξης και ψύξης του υλικού. 

5. η ενέργεια που καταναλώνεται για την ανάµειξη και την ψύξη του 

υλικού.  

 

Το κόστος των πρώτων υλών είναι κοινό για κάθε εξάρτηµα, καθώς,  κατά την 

παραγωγή των µιγµάτων που απαιτούνται για την παραγωγή των εξαρτηµάτων 

χρησιµοποιούνται ίδιες αναλογίες των πρώτων υλών. Έτσι, η ποσότητα των πρώτων 

υλών που αναλώθηκαν για την παραγωγή των προϊόντων υπολογίζεται σε συνάρτηση 

µε την ποσότητα των παραχθέντων προϊόντων. Για τα εξαρτήµατα που εξετάζουµε, 

το κόστος των πρώτων υλών φαίνεται στον πίνακα 4.20.  Το κόστος ανά κιλό 

µίγµατος ανέρχεται σε 0,9456 ευρώ καθώς η αναλογία είναι 100 κιλά PVC µε 0,85 

ευρώ ανά κιλό και 7,9 κιλά σταθεροποιητή προς 2,15 ευρώ ανά κιλό.  

 

 

            Πίνακας 4.20: Κόστος πρώτων υλών ανά τεµάχιο προϊόντος 
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ΚΟΣΤΟΣ Α' ΥΛΩΝ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

Είδος προϊόντος 1.Βάρος(κιλά)/τεµάχιο 
2.κόστος 
ανά κιλό 

κόστος ανά 
τεµάχιο 
(1x2) 

Γωνία Φ 125/90° (Γκρί) 0,502 0,9456 0,47469 

Γωνία Φ 125/90° (Λευκό) 0,502  0,47469 

Γωνία Φ 100/45° 0,263  0,24869 

Πλαίσιο Φρεατίου 30x30 0,759  0,71771 

Καπάκι Φρεατίου 30x30 0,994  0,93993 

 

 

Για το µερισµό του κόστους της εργασίας, λαµβάνονται ως οδηγός κόστους τα 

αναλωθέντα κιλά του µίγµατος που χρησιµοποιήθηκαν για την παραγωγή του κάθε 

εξαρτήµατος. Αυτό διότι η εργασία που απαιτείται για την παραγωγή ενός κιλού 

µίγµατος είναι σταθερή και ίση µε 6,86 κιλά ανά λεπτό. Έτσι, γνωρίζοντας το σύνολο 

του βάρους των αναλωθέντων πρώτων υλών, για την παραγωγή του κάθε 

εξαρτήµατος, γνωρίζουµε ταυτόχρονα και τον συνολικό χρόνο εργασίας που 

απαιτήθηκε από τον χειριστή του αναµικτηρίου για την παραγωγή των αντίστοιχων 

µιγµάτων. Επιπρόσθετα γνωρίζουµε και το κόστος της εργασίας ανάµειξης, µε 

δεδοµένο ότι το ωροµίσθιο του χειριστού ανάµειξης είναι 5,05 ευρώ. Στον πίνακα 

που ακολουθεί φαίνεται αναλυτικά το κόστος ανάµειξης ανά τεµάχιο προϊόντος. Στην 

στήλη 4 του πίνακα βρίσκω την ποσότητα των παραχθέντων µιγµάτων που προκύπτει 

από τη σχέση των στηλών: (1)Χ(3) + (1)Χ(2). Στην έκτη στήλη βρίσκω τον χρόνο 

ανάµειξης των υλικών για την παραγωγή του κάθε εξαρτήµατος που προκύπτει από 

την σχέση: (4)X(5). Τέλος, το κόστος της εργασίας ανάµειξης ανά τεµάχιο βρίσκεται 

στην στήλη 9 και προκύπτει από την σχέση: (6)X(7)/ ((1)-(8)). 

 

Πίνακας 4.21: Κόστος εργασίας ανάµειξης πρώτων υλών 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ Α' ΥΛΩΝ 

Είδος προϊόντος 

1. 
παραχθέντα 

τεµάχια 

2.                    
βάρος 

µπουκαδούρας 
ανά τεµάχιο 

3.             
βάρος 
ανά 

τεµάχιο 
(kgr/τεµ) 

4.             
ποσότητα 

παραχθέντων 
µίγµατων 

(kgr) 

5.            
ρυθµός 

ανάµειξης 
(kgr/min) 

6.                                
εργατοώρες 
ανάµειξης 

7.                 
κόστος 
χειριστού 

ανάµειξης ανά 
ΕΩ 

8.            
ποσότητα 

ελλατωµατικών 
εξαρτηµάτων 

9.       
κόστος 
ανά 

τεµάχιο 

Γωνία Φ 125/90° (Γκρί) 11354 0,0170 0,502 5.893 6,8571 14,32 5,05 196 0,00648 

Γωνία Φ 125/90° (Λευκό) 3302 0,0170 0,502 1.714  4,17  97 0,00656 

Γωνία Φ 100/45° 16174 0,0105 0,263 4.424  10,75  22 0,00336 

Πλαίσιο Φρεατίου 30x30 3166 0,0170 0,759 2.457  5,97  14 0,00957 

Καπάκι Φρεατίου 30x30 4133 0,0170 0,994 4.178  10,16  38 0,01252 
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Η µεταφορά των µιγµάτων στις µηχανές παραγωγής γίνεται χειροκίνητα από 

εργαζοµένους µε κάδους των 18 κιλών. Ο χρόνος πλήρωσης (γεµίσµατος) των 

µηχανών είναι, κατά µέσο όρο, 1,5 λεπτό ανά 18 κιλά µίγµατος. Με άλλα λόγια 12 

κιλά ανά λεπτό ή 720 κιλά ανά ώρα. Από το ρυθµό πλήρωσης των µηχανών και την 

συνολική ποσότητα των µιγµάτων που αναλώθηκαν κατά τη διάρκεια της παραγωγής, 

προκύπτει ο χρόνος που  ο εργαζόµενος ανάλωσε για την µεταφορά των µιγµάτων 

στις µηχανές. Με βάση το χρόνο αυτό και µε δεδοµένο ότι η αµοιβή των 

εργαζοµένων είναι 4,822 ευρώ ανά ώρα, βρίσκουµε το κόστος της εργασίας 

µεταφοράς των µιγµάτων. Στον πίνακα 4.22 φαίνεται αναλυτικά το κόστος 

µεταφοράς ανά τεµάχιο προϊόντος.  

 

Πίνακας 4.22: Κόστος εργασίας µεταφοράς µιγµάτων στις µηχανές.  

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

Είδος προϊόντος 

1.ποσότητα 
παραχθέντων 
µιγµάτων (kgr) 

2.κιλά 
ανά 
ώρα 

3.ΕΩ 
µεταφοράς 
µιγµάτων 

(1/2) 
4.κόστος 
ανά ΕΩ  

5.κόστος 
µεταφοράς 
µιγµάτων 
(4x5) 

6.παραχθέντα 
τεµάχια 

κόστος 
ανά 

τεµάχιο 
(5/6) 

Γωνία Φ 125/90° (Γκρί) 5.700 720 7,917 4,822 38,174 11.158 0,0034 

Γωνία Φ 125/90° (Λευκό) 1.658  2,303  11,104 3.205 0,0035 

Γωνία Φ 100/45° 4.254  5,908  28,490 16.152 0,0018 

Πλαίσιο Φρεατίου 30x30 2.403  3,338  16,093 3.152 0,0051 

Καπάκι Φρεατίου 30x30 4.108  5,706  27,512 4.095 0,0067 

Το κόστος των αποσβέσεων του εξοπλισµού ανάµειξης και ψύξης ανέρχεται σε 

3.179,26 ευρώ για το πρώτο τρίµηνο του 2005. Για το µερισµό του συγκεκριµένου 

κόστους προτείνω ως οδηγό κόστους το βάρος των υλικών προς ανάµειξη. Ο οδηγός 

αυτός ικανοποιεί το κριτήριο αιτίου-αιτιατού, καθώς υπάρχει άµεση σχέση µεταξύ 

του χρόνου εργασίας των ψυκτικών µηχανηµάτων µε το βάρος των πρώτων υλών. Με 

βάση τον συγκεκριµένο οδηγό κόστους βρίσκω το κόστος απόσβεσης του εξοπλισµού 

ανάµειξης και ψύξης για κάθε τεµάχιο των προϊόντων που εξετάζω, όπως φαίνεται 

και στον πίνακα 4.23. 

    Πίνακας 4.23: Κόστος απόσβεσης εξοπλισµού ανάµειξης και ψύξης. 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΜ. ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

Είδος προϊόντος 

1.ποσοστό(%)  
παραχθέντων 
εξαρτηµάτων 
βάσει βάρους 

2.κόστος απόσβ. 
ανάµειξης % ψύξης  

3.κόστος ανά 
παραγωγή 

4.παραχθέντα 
τεµάχια 

κόστος ανά 
τεµάχιο 

Γωνία Φ 125/90° (Γκρί) 5,16% 3.179,26 164,0498 11.158 0,01470 

Γωνία Φ 125/90° (Λευκό) 1,50% 3.179,26 47,6889 3.205 0,01488 
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Γωνία Φ 100/45° 4,00% 3.179,26 127,1704 16.152 0,00787 

Πλαίσιο Φρεατίου 30x30 2,18% 3.179,26 69,3079 3.152 0,02199 

Καπάκι Φρεατίου 30x30 3,72% 3.179,26 118,2685 4.095 0,02888 

 

Το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας υπολογίζεται µε βάση τα κιλοβάτ της 

µηχανής ανάµειξης, η οποία έχει ισχύ 20 κιλοβάτ. Οι ώρες λειτουργίας προκύπτουν 

από το σύνολο των προς ανάµειξη πρώτων υλών και τον ρυθµό παραγωγής των 

µιγµάτων, που είναι 6,86 κιλά ανά λεπτό ή 411,43 κιλά ανά ώρα, όπως 

προαναφέρθηκε. Με δεδοµένο ότι το κόστος της κιλοβατώρας έχει υπολογισθεί σε 

0,060 ευρώ (από υπευθύνους της επιχείρησης) βρίσκουµε το κόστος ενέργειας 

ανάµειξης ανά τεµάχιο, όπως φαίνεται και στον πίνακα 4.24. 

                 Πίνακας 4.24   Κόστος ενέργειας ανάµειξης πρώτων υλών.  

ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ Α' ΥΛΩΝ 

Είδος προϊόντος 

1.ποσότητα 
παραχθέντων 
µιγµάτων 

(kgr) 

2.ρυθµός 
ανάµειξης 
(kgr/hr) 

3.µηχανοώρες 
ανάµειξης  

(1/2) 

4.kw 
συστήµατος 
ανάµειξης 

5.KWH 
παραγωγής 

(3x4) 

6.κόστος 
KWH 
(ευρώ) 

7.κόστος ηλ. 
ενέργειας 

ανά 
παραγωγή 

(5x6) 
8.παραχθέντα 

τεµάχια 

κόστος 
ηλ. 

Ενέργειας 
ανά 

τεµάχιο 

Γωνία Φ 125/90° (Γκρί) 5.700 411,42858 13,85417 20 277,0833 0,06 16,6250 11.158 0,001490 

Γωνία Φ 125/90° (Λευκό) 1.658  4,02986  80,5972  4,8358 3.205 0,001509 

Γωνία Φ 100/45° 4.254  10,33958  206,7917  12,4075 16.152 0,000768 

Πλαίσιο Φρεατίου 30x30 2.403  5,84062  116,8125  7,0087 3.152 0,002224 

Καπάκι Φρεατίου 30x30 4.108  9,98472  199,6944  11,9817 4.095 0,002926 

Στον πίνακα 4.25 συγκεντρώνεται το κόστος της δραστηριότητας ανάµειξης των 

πρώτων υλών (εξαιρουµένου του κόστους της πρώτης ύλης). 

 

Πίνακας 4.25 : συνολικό κόστος δραστηριότητας ανάµειξης Α υλών 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

Είδος προϊόντος 

κόστος 
εργασίας 
ανάµειξης 

κόστος εργασίας 
µεταφοράς 
µιγµάτων 

κόστος αποσβ. 
εξοπλισµού 
ανάµειξης 

κόστος ηλ. 
ενέργειας 
ανάµειξης 

συνολικό 
κόστος 

ανάµειξης 

Γωνία Φ 125/90° (Γκρί) 0,00648 0,0034 0,01470 0,001490 0,02607 

Γωνία Φ 125/90° (Λευκό) 0,00656 0,0035 0,01488 0,001509 0,02645 

Γωνία Φ 100/45° 0,00336 0,0018 0,00787 0,000768 0,01380 

Πλαίσιο Φρεατίου 30x30 0,00957 0,0051 0,02199 0,002224 0,03888 

Καπάκι Φρεατίου 30x30 0,01252 0,0067 0,02888 0,002926 0,05103 

 

 

4.3.2. 2
ο
 Κέντρο δραστηριότητας: προετοιµασία καλουπιού 
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Μετά την ανάµειξη των πρώτων υλών και την µεταφορά των µιγµάτων στις 

µηχανές, το επόµενο κέντρο δραστηριότητας αποτελείται από την προετοιµασία του 

καλουπιού. Η συγκεκριµένη δραστηριότητα αποτελεί αυτοτελές κέντρο 

δραστηριότητας, γιατί ο χρόνος που απαιτείται για την εγκατάσταση του κάθε 

καλουπιού, καθώς και ο αριθµός των καλουπιών, διαφέρουν από προϊόν σε προϊόν.  

 

Κατά τη φάση αυτή, ο µόνος πόρος που αναλώνεται είναι η εργασία του 

Υπευθύνου Βάρδιας και του βοηθού του, οι οποίοι και εκτελούν την προετοιµασία 

του καλουπιού. Το εργατικό κόστος προετοιµασίας καλουπιού, µε βάση την 

υφιστάµενη κατάσταση, µερίζεται και πάλι (λανθασµένα) µε βάση τα κιλά του 

παραχθέντος προϊόντος. Τελικά, µετά από διερεύνηση, δεν βρέθηκε σχέση µεταξύ 

των ΕΩ προετοιµασίας τού καλουπιού µε το βάρος των προϊόντων που παράγονται 

ανά κύκλο εργασίας. 

 

Ο οδηγός κόστους που ικανοποιεί καλύτερα το κριτήριο αιτίου-αιτιατού, την 

χρήση του οποίου και προτείνω για το µερισµό του συγκεκριµένου κόστους είναι ο 

αριθµός των set-up. Από τα δεδοµένα του συστήµατος ΜΑΚΙΝΑ γνωρίζουµε το 

χρόνο που απαιτείται για την εγκατάσταση και απεγκατάσταση του κάθε καλουπιού, 

καθώς και τη συνολική παραγωγή του κάθε εξαρτήµατος σε τεµάχια. Συνεπώς, 

χρησιµοποιώντας τον προτεινόµενο οδηγό κόστους µπορούµε να υπολογίσουµε το 

κόστος της συγκεκριµένης δραστηριότητας ανά εξάρτηµα, όπως φαίνεται και στον 

πίνακα 4.26. 

 

Πίνακας 4.26: Συνολικό κόστος προετοιµασίας καλουπιών 

ΚΟΣΤΟΣ SET-UP 

Είδος προϊόντος 
1.ΕΩ 

προετοιµασίας 
2.κόστος 
ανά ΕΩ 

3.κόστος 
προετοιµασίας 

(1x2) 
4.παραχθέντα 

τεµάχια 

κόστος ανά 
τεµάχιο 
(3/4) 

Γωνία Φ 125/90° (Γκρί) 5,60 7,258 40,6448 11.158 0,00364 

Γωνία Φ 125/90° (Λευκό) 4,33  31,4271 3.205 0,00981 

Γωνία Φ 100/45° 1,00  7,2580 16.152 0,00045 

Πλαίσιο Φρεατίου 30x30 7,62  55,3059 3.152 0,01755 

Καπάκι Φρεατίου 30x30 10,67  77,4429 4.095 0,01891 
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4.3.3. 3
ο
 Κέντρο δραστηριότητας: Προθέρµανση παραγωγής 

 

Την φάση της προετοιµασίας του καλουπιού ακολουθεί η φάση της 

προθέρµανσης της µηχανής. Το είδος των παραγόµενων προϊόντων δε επηρεάζει το 

χρόνο προθέρµανσης της µηχανής, ο οποίος είναι σταθερός και η διάρκειά του 

υπολογίζεται σε 30 λεπτά κατά µέσο όρο για κάθε εκκίνηση παραγωγής. Κατά την 

προθέρµανση δεν απαιτείται η παρουσία εργαζοµένου και ο µόνος πόρος που 

αναλώνει η συγκεκριµένη δραστηριότητα είναι η ηλεκτρική ενέργεια, η οποία 

θεωρείται αµελητέα.  

 

4.3.4. 4
ο
 Κέντρο δραστηριότητας: Εκκίνηση παραγωγής 

 

Το επόµενο κέντρο δραστηριότητας αποτελείται από τη φάση της εκκίνησης της 

παραγωγής. Το είδος των προς παραγωγή προϊόντων δε επηρεάζει το χρόνο 

εκκίνησης της µηχανής, ο οποίος είναι σταθερός. Η φάση της εκκίνησης αποτελείται 

από δύο στάδια: 

 

Κατά το πρώτο στάδιο, καθαρίζεται η µηχανή από το καµένο υλικό (Κ) που 

δηµιουργείται από την επανεκκίνηση της µηχανής. Η διάρκεια του σταδίου αυτού 

είναι πέντε λεπτά περίπου, ενώ το υλικό Κ οδηγείται σε σκουπιδότοπο. 

 

Κατά το   δεύτερο στάδιο, που διαρκεί περίπου πέντε κύκλους παραγωγής, 

επιτυγχάνεται η διαστατική σταθερότητα των παραγόµενων εξαρτηµάτων. Ένας 

κύκλος παραγωγής είναι ο χρόνος που απαιτείται για να παραχθεί ένα εξάρτηµα από 

τη µηχανή παραγωγής. Ο χρόνος αυτός σχετίζεται µε την πρότυπη παραγωγικότητα 

της µηχανής και διαφοροποιείται ανάλογα µε το είδος του εξαρτήµατος. Κατά το 

δεύτερο αυτό στάδιο παράγονται δύο υποπροϊόντα: 

 

- το Α1, το οποίο είναι ένα ατελές εξάρτηµα µε βάρος περίπου 80% 

του συνολικού βάρους του τελικού προϊόντος και  

- το Α2 ή η λεγόµενη και µπουκαδούρα, το οποίο αποτελεί τη φύρα 

της παραγωγής και έχει σταθερό βάρος για κάθε είδος προϊόντος.  
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  Οι βασικοί πόροι που χρησιµοποιούνται στα πλαίσια αυτού του κέντρου 

δραστηριότητας είναι οι παρακάτω: 

 

1. η εργασία που απαιτείται για την εκκίνηση (ένας εργαζόµενος). 

2. πρώτες ύλες (Κ, Α1,Α2) 

3. ηλεκτρική ενέργεια, που όµως τη θεωρούµε αµελητέα, καθώς σε σχέση µε 

την ενέργεια που καταναλώνεται στον συνολικό χρόνο της παραγωγής είναι 

ελάχιστη.  

 

Ο συνολικός χρόνος της εργασίας που δαπανάται κατά τη φάση της εκκίνησης 

εξαρτάται από τον αριθµό των εκκινήσεων. Γι’ αυτό και ο αριθµός αυτός των 

εκκινήσεων  λαµβάνεται ως οδηγός κόστους. Η χρονική διάρκεια µιας εκκίνησης για 

κάθε µηχανή παραγωγής είναι ίση µε  

 

5 λεπτά + 4 κύκλους παραγωγής  

 

Με δεδοµένο ότι το µέσο κόστος της εργασία είναι 9,884 ευρώ ανά εργατοώρα 

βρίσκουµε το κόστος εργασίας εκκίνησης παραγωγής για το εξεταζόµενα 

εξαρτήµατα, που φαίνεται στον πίνακα 4.27. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο χρόνος του 

πρώτου σταδίου για κάθε προϊόν προκύπτει πολλαπλασιάζοντας τον αριθµό των 

εκκινήσεων µε 0,083 (5/60). Ενώ ο χρόνος του δεύτερου σταδίου προκύπτει 

τετραπλασιάζοντας τον χρόνο κύκλου παραγωγής του κάθε προϊόντος. 

 

Πίνακας 4.27: κόστος εργασία εκκίνησης παραγωγής. 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 

Είδος προϊόντος 

1.      
αριθµός 

εκκινήσεων 
παραγωγής 

2.               
χρόνος 
πρώτου 
σταδίου 
εκκίνησης 

(ΕΩ) 

3.   
χρόνος 
κύκλου 

σε 
λεπτά 

4.                
χρόνος 
δευτέρου 
σταδίου 
εκκίνησης 

(ΕΩ) 

5.        
συνολικός 
χρόνος 

εκκίνησης σε 
ΕΩ (2+4)  

6. 
κόστος/ΕΩ 

7.               
συνολικό 
κόστος 

εκκίνησης ανά 
παραγωγή 

8. 
παραχθέντα 

τεµάχια 

9.              
κόστος 
εργασίας 
εκκιν. ανά 
τεµάχιο  

Γωνία Φ 125/90° (Γκρί) 7 0,583 1,267 0,084 0,668 9,884 6,60054 11.158 0,00059 

Γωνία Φ 125/90° (Λευκό) 3 0,250 1,267 0,084 0,334  3,30587 3.205 0,00103 

Γωνία Φ 100/45° 3 0,250 1,050 0,070 0,320  3,16288 16.152 0,00020 

Πλαίσιο Φρεατίου 30x30 2 0,167 2,000 0,133 0,300  2,96520 3.152 0,00094 

Καπάκι Φρεατίου 30x30 4 0,333 3,333 0,222 0,556  5,49089 4.095 0,00134 
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Όπως αναφέρθηκε, κατά τη διάρκεια του σταδίου της εκκίνησης παραγωγής 

παράγονται τριών ειδών  «προϊόντα».  Η ποσότητα των Α1 και Α2 που παράγεται 

είναι σταθερή για κάθε είδος εξαρτήµατος και εξαρτάται από το είδος του 

εξαρτήµατος που παράγεται, ενώ η ποσότητα του καµένου υλικού Κ που παράγεται 

είναι σταθερή για κάθε µηχανή παραγωγής 

 

Το υλικό Κ καταλήγει σε σκουπιδότοπο, εποµένως το κόστος του υλικού θα 

πρέπει να επιβαρύνει το σύνολο των παραχθέντων εξαρτηµάτων. Τα υπόλοιπα δυο 

«προϊόντα» του συγκεκριµένου σταδίου (Α1, Α2) είναι υλικά που οδηγούνται προς 

ανακύκλωση και κατόπιν χρησιµοποιούνται για την παραγωγή συγκεκριµένων 

προϊόντων.  Κατά συνέπεια, δεν επιβαρύνουν τα παραχθέντα προϊόντα µε το κόστος 

της πρώτης ύλης όπως το Κ.  

 

Στον πίνακα 4.28 βρίσκουµε το κόστος των α’ υλών που αναλίσκονται κατά τη 

φάση της δραστηριότητας εκκίνησης και στον επόµενο πίνακα (4.29) φαίνεται το 

συνολικό κόστος της δραστηριότητας εκκίνησης παραγωγής.  

 

 

                Πίνακας 4.28: κόστος υλικών δραστηριότητας εκκίνησης 

ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΙΚΟΥ Σ 

ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

Είδος προϊόντος 

1.αριθµός 
εκκινήσεων 
παραγωγής 

2.βάρος 
υλικού Σ ανά 
εκκίνηση 

(kg) 

3.συνολικό 
βάρος υλικού 

Σ (kg) 
(1x2) 

4.κόστος/kg 
Σ 

5.συνολικό 
κόστος υλικού Σ 
ανά παραγωγή  

(3x4) 
6.παραχθέντα 

τεµάχια 

κόστος 
υλικού Σ 
εκκιν. ανά 
τεµάχιο  

Γωνία Φ 125/90° (Γκρί) 7 1,75 12,25 0,933 11,429 11.158 0,00102 

Γωνία Φ 125/90° (Λευκό) 3 1,75 5,25  4,898 3.205 0,00153 

Γωνία Φ 100/45° 3 2,00 6  5,598 16.152 0,00035 

Πλαίσιο Φρεατίου 30x30 2 1,00 2  1,866 3.152 0,00059 

Καπάκι Φρεατίου 30x30 4 1,50 6  5,598 4.095 0,00137 
 

      Πίνακας 4.29: συνολικό κόστος εκκίνησης παραγωγής ανά τεµάχιο 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 

Είδος προϊόντος 
κόστος εργασίας 
εκκιν ανά τεµ. 

κόστος υλικού Σ εκκιν. 
ανά τεµάχιο  

συνολικό κόστος  
εκκιν. ανά τεµάχιο  

Γωνία Φ 125/90° (Γκρί) 0,00059 0,00102 0,00162 
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Γωνία Φ 125/90° (Λευκό) 0,00103 0,00153 0,00256 

Γωνία Φ 100/45° 0,00020 0,00035 0,00054 

Πλαίσιο Φρεατίου 30x30 0,00094 0,00059 0,00153 

Καπάκι Φρεατίου 30x30 0,00134 0,00137 0,00271 

 

 

4.3.5.  5
ο
 Κέντρο δραστηριότητας: Παραγωγή εξαρτηµάτων 

 

H δραστηριότητα της παραγωγής εξαρτηµάτων έπεται της δραστηριότητας της 

εκκίνησης. Το κέντρο δραστηριότητας της παραγωγής αποτελεί ένα από τα 

σηµαντικότερα κέντρα δραστηριότητας.  

 

 Στα πλαίσια αυτού του κέντρου δραστηριότητας αναλίσκονται οι παρακάτω 

πόροι: 

 

1. η εργασία των εργαζοµένων στην παραγωγή 

2. η ηλεκτρική ενέργεια που απαιτείται για την παραγωγή και ψύξη των 

µηχανηµάτων.  

3. η απόσβεση των καλουπιών 

4. η απόσβεση των µηχανών παραγωγής 

 

Η εργασία που απαιτείται για την παραγωγή των εξαρτηµάτων εξαρτάται από 

το είδος του καλουπιού. Όπως έχω αναφέρει σε προηγούµενο κεφάλαιο, εάν το 

καλούπι είναι αυτόµατο, τότε δεν είναι αναγκαία η συνεχής παρουσία του 

εργαζοµένου κατά τη διάρκεια της παραγωγής. Στην περίπτωση όµως που το καλούπι 

δεν είναι αυτόµατο αλλά χειροκίνητο, τότε απαιτείται η συνεχής παρουσία ενός 

εργαζοµένου σε όλη τη διάρκεια της παραγωγής του εξαρτήµατος. Στα προϊόντα που 

παράγονται µε αυτόµατο καλούπι ο εργαζόµενος απασχολείται µόνο µε την 

συσκευασία των παραχθέντων προϊόντων. 

 

Από τα δεδοµένα του συστήµατος παρακολούθησης της παραγωγής (ΜΑΚΙΝΑ) 

βρίσκουµε τις συνολικές ΕΩ παραγωγής που αναλώθηκαν για την παραγωγή του 

κάθε εξαρτήµατος που εξετάζουµε. Με βάση τις συνολικές ΕΩ και µε δεδοµένο ότι 

το κόστος της εργατοώρας είναι 4,822 ευρώ µπορεί να βρεθεί το κόστος της εργασίας 



 85 

που απαιτείται για την παραγωγή του κάθε τεµαχίου των εξαρτηµάτων, όπως 

φαίνεται στον πίνακα 4.30 που ακολουθεί.  

 

                 Πίνακας 4.30: κόστος εργασία παραγωγής ανά τεµάχιο 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

Είδος προϊόντος 
1.παραχθέντα 

τεµάχια 

2.συνολικές 
ΕΩ 

παραγωγής 
3.κόστος 
ΕΩ (€) 

4.συνολικό 
κόστος εργασίας 

παραγωγής 
(2x3) 

κόστος 
παραγωγής 
ανά τεµάχιο 

(4/1) 

Γωνία Φ 125/90° (Γκρί) 11.158 24,796 4,822 119,566 0,011 

Γωνία Φ 125/90° (Λευκό) 3.205 7,122  34,342 0,011 

Γωνία Φ 100/45° 16.152 29,163  140,624 0,009 

Πλαίσιο Φρεατίου 30x30 3.152 126,8  611,43 0,194 

Καπάκι Φρεατίου 30x30 4.095 161,75  779,959 0,190 

 

Κατά τη διάρκεια του τριµήνου, το εργοστάσιο συνολικά ανάλωσε 1.412.982 

κιλοβατώρες, οι οποίες στοίχισαν 85.148,60 ευρώ. Εποµένως, το κόστος της κάθε 

κιλοβατώρας ανήλθε σε 0,060 ευρώ. Καθώς γνωρίζουµε την ισχύ της κάθε µηχανής 

και τις µηχανοώρες λειτουργίας, µπορούµε να βρούµε, κατά προσέγγιση, πόσο 

στοίχισε η ηλεκτρική ενέργεια που δαπανήθηκε για την παραγωγή του κάθε 

εξαρτήµατος που εξετάζουµε. Στον πίνακα 4.31 που ακολουθεί υπολογίζουµε το 

κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας ανά τεµάχιο προϊόντος.  

 

Πίνακας 4.31: κόστος ενέργειας παραγωγής ανά τεµάχιο. 

ΚΟΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ EΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

Είδος προϊόντος 
1.µηχανή 

παραγωγής 2.KW 

3.ΜΩ 
λειτουργίας 

ανά 
παραγωγή 

4.KWH 
παραγωγής 

(2x3) 

5.κόστος 
KWH 
(ευρώ) 

6.κόστος 
ηλ. Εν. ανά 
παραγωγή 

(4x5) 
7.παραχθέντα 

τεµάχια 

κόστος ηλ. 
Ενέργειας 
παραγωγής 
ανά τεµάχιο 

(6/7) 

Γωνία Φ 125/90° (Γκρί) 9 67,5 248,99 16806,83 0,06 1008,409 11.158 0,09038 

Γωνία Φ 125/90° (Λευκό) 9 67,5 72,50 4893,75  293,625 3.205 0,09161 

Γωνία Φ 100/45° 9 67,5 186,63 12597,53  755,851 16.152 0,04680 

Πλαίσιο Φρεατίου 30x30 6 67,5 126,08 8510,40  510,624 3.152 0,16200 

Καπάκι Φρεατίου 30x30 6 67,5 161,75 10918,13  655,087 4.095 0,15997 

 

Η αξία των µηχανών παραγωγής ανέρχεται σε 739.733,3 ευρώ, ενώ η τεχνική 

διεύθυνση του εργοστασίου εκτιµά ότι οι µηχανές θα λειτουργήσουν απρόσκοπτα για 

περίπου 115.000 ώρες. Με βάση την ωφέλιµη ζωή των µηχανών υπολογίζουµε την 

απόσβεση που αναλογεί σε κάθε µηχανοώρα και  η οποία είναι: 



 86 

 

739.733,3 / 115.000 = 6,432 ευρώ ανά µηχανοώρα.   

 

      Πίνακας 4.32: κόστος αποσβέσεων µηχανών παραγωγής ανά τεµάχιο 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

Είδος προϊόντος 
1.παραχθέντα           

τεµάχια 

2.κόστος 
αποσβέσεων 
µηχανών 
ευρώ/ΜΩ 

3.ΜΩ 
λειτουργίας ανά 

παραγωγή 

4.κόστος 
αποσβέσεων 
µηχανών ανά 

παραγωγή ευρώ/ΜΩ 
(2X3) 

κόστος 
αποσβέσεων 
µηχανών ανά 
παραγωγή 

(4/1) 

Γωνία Φ 125/90° (Γκρί) 11.158 6,432 248,99 1601,504 0,14353 

Γωνία Φ 125/90° (Λευκό) 3.205  72,50 466,320 0,14550 

Γωνία Φ 100/45° 16.152  186,63 1200,404 0,07432 

Πλαίσιο Φρεατίου 30x30 3.152  126,08 810,947 0,25728 

Καπάκι Φρεατίου 30x30 4.095  161,75 1040,376 0,25406 

 

Ο µέσος όρος ζωής των καλουπιών είναι περίπου ένα εκατοµµύριο (1.000.000) 

κύκλοι παραγωγής. Ως προς την αξία  τους όµως, δεν υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία 

στην εταιρία για το κόστος απόκτησής τους. Έτσι, η εκτίµηση της αξίας των 

καλουπιών που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή των εξαρτηµάτων που 

εξετάζουµε, έγινε µε βάση την προσφορά που έκανε στην εταιρία ο κύριος 

προµηθευτής καλουπιών. Με λίγα λόγια, ελλείψει άλλων στοιχείων θεωρήσαµε ως 

κόστος κτήσης των καλουπιών την αγοραία τιµή τους.  

 

 

Με βάση τον συνολικό αριθµό τεµαχίων που διαµορφώνει το κάθε καλούπι 

κατά τη διάρκεια της ζωής του, µπορούµε να υπολογίσουµε το κόστος αποσβέσεων 

των καλουπιών ανά τεµάχιο, όπως φαίνεται στον πίνακα 4.33. Στο σηµείο αυτό 

πρέπει να σηµειωθεί ότι το κόστος αποσβέσεων καλουπιών ανά παραγωγή (στήλη 5) 

προκύπτει από την εξίσωση: (Στήλη 1 / (Στήλη 3*Στήλη 4)) * Στήλη 2 = Στήλη 5. 

 

     Πίνακας 4.33: κόστος αποσβέσεων καλουπιών παραγωγής ανά τεµάχιο. 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

Είδος προϊόντος 
1.παραχθέντα 

τεµάχια 
2.κόστος 
κτήσεως 

3.µέγιστος 
χρόνος ζωής 
καλουπιού 
(κύκλοι) 

4.κοιλότητες 
ανά 

καλούπι 

5.κόστος 
αποσβέσεων 
καλουπιών ανά 

παραγωγή (ευρώ) 

6.κόστος 
αποσβέσεων 
καλουπιών ανά 

τεµάχιο 

Γωνία Φ 125/90° (Γκρί) 11.158 16000 1.000.000 1 178,53 0,0160 

Γωνία Φ 125/90° (Λευκό) 3.205 16000  1 51,28 0,0160 

Γωνία Φ 100/45° 16.152 13000  2 104,99 0,0065 
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Πλαίσιο Φρεατίου 30x30 3.152 20000  1 63,04 0,0200 

Καπάκι Φρεατίου 30x30 4.095 18000  1 73,71 0,0180 

 

Το κόστος αποκατάστασης βλαβών το υπολογίσαµε σε 8,999 ευρώ ανά 

εργατοώρα συντήρησης και από την στιγµή που από το πρόγραµµα παρακολούθησης 

της παραγωγής µπορούµε να βρούµε τις ΕΩ συντήρησης, καταστρώνουµε τον 

παρακάτω πίνακα 4.34 για την εύρεση του κόστους αποκατάστασης βλαβών. 

 

                       4.34 : κόστος βλαβών παραγωγής ανά τεµάχιο 

ΚΟΣΤΟΣ ΒΛΑΒΗΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

Είδος προϊόντος 
1.παραχθέντα 

τεµάχια 2.ΕΩ βλαβών 

3.κόστος 
ΕΩ 

βλάβης 

4.κόστος 
βλάβης ανά 

παραγωγή (€) 
(2X3) 

κόστος βλαβών 
παραγωγής 
ανά τεµάχιο 

(4/1) 

Γωνία Φ 125/90° (Γκρί) 11.158 33,444 8,999 300,963 0,02697 

Γωνία Φ 125/90° (Λευκό) 3.205 9,739  87,641 0,02735 

Γωνία Φ 100/45° 16.152 27,070  243,603 0,01508 

Πλαίσιο Φρεατίου 30x30 3.152 17,034  153,289 0,04863 

Καπάκι Φρεατίου 30x30 4.095 21,727  195,521 0,04775 

 

Στον πίνακα 4.35 που ακολουθεί βρίσκουµε το συνολικό κόστος της 

δραστηριότητας παραγωγής εξαρτηµάτων.  

  

 

       Πίνακας 4.35. : κόστος δραστηριότητας παραγωγής ανά τεµάχιο 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

Είδος προϊόντος 
κόστος 
εργασίας 

κόστος 
ενέργειας 

παραγωγής 
κόστος 

συσκευασίας 

κόστος 
αποσβέσεων 
µηχανών 

κόστος αποσβέσεων 
καλουπιών παραγωγής 

ανά τεµάχιο 

κόστος βλαβών 
παραγωγής ανά 

τεµάχιο 

συνολικό κόστος 
δραστ. 

Παραγωγής ανά 
τεµ. 

Γωνία Φ 125/90° (Γκρί) 0,011 0,09038 0,00000 0,14353 0,01600 0,02697 0,28788 

Γωνία Φ 125/90° (Λευκό) 0,011 0,09161 0,00000 0,14550 0,01600 0,02735 0,29146 

Γωνία Φ 100/45° 0,009 0,04680 0,01250 0,07432 0,00650 0,01508 0,16420 

Πλαίσιο Φρεατίου 30x30 0,194 0,16200 0,05140 0,25728 0,02000 0,04863 0,73331 

Καπάκι Φρεατίου 30x30 0,190 0,15997 0,04000 0,25406 0,01800 0,04775 0,70978 
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4.3.6. 6
ο
 Κέντρο δραστηριότητας: περιτύλιξη και παλετοποίηση 

εξαρτηµάτων 

 

Κατά τη διάρκεια του  έκτου κέντρου δραστηριότητας γίνεται η περιτύλιξη των 

εξαρτηµάτων σε φιλµ και η περαιτέρω συσκευασία του σε παλέτες. Για τη 

διεκπεραίωση των συγκεκριµένων εργασιών απαιτούνται οι παρακάτω πόροι:  

 

1. η εργασία ενός εργαζοµένου 

2. η απόσβεση της µηχανής θερµοσυρρίκνωσης 

3. το κόστος της σήµανσης 

4. το κόστος του φιλµ θερµοσυρρίκνωσης 

5. το κόστος του φιλµ περιτύλιξης της παλέτας 

 

Η αµοιβή του εργαζοµένου είναι 6,299 ευρώ ανά εργατοώρα, ενώ από το 

σύστηµα παρακολούθησης της παραγωγής ΜΑΚΙΝΑ βρίσκουµε τις εργαοτοώρες που 

αναλώθηκαν για την περιτύλιξη και παλετοποίηση για τη συνολική παραγωγή 

καθενός από τα προϊόντα που εξετάζουµε. Με βάση αυτά τα δεδοµένα βρίσκουµε 

στον πίνακα που ακολουθεί το κόστος εργασία για περιτύλιξη και παλετοποίηση ανά 

τεµάχιο εξαρτήµατος. 

 

 

 

        Πίνακας 4.36: κόστος εργασία περιτύλιξης και παλετοποίησης 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΕΡΙΤΥΞΗΣ-ΠΑΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

Είδος προϊόντος 
1.παραχθέντα 

τεµάχια 

2.ΕΩ 
παλετ/σης-
περιτύλιξης 

3.κόστος ΕΩ 
περιτύλιξης 

4.κόστος 
εργασίας ανά 
παραγωγής(€) 

(2X3) 

κόστος 
εργασίας περ.-
παλετ. ανά 
τεµάχιο 
(4/1) 

Γωνία Φ 125/90° (Γκρί) 11.158 27,90 6,299 175,742 0,01575 

Γωνία Φ 125/90° (Λευκό) 3.205 8,01  50,455 0,01574 

Γωνία Φ 100/45° 16.152 35,90  226,134 0,01400 

Πλαίσιο Φρεατίου 30x30 3.152 8,31  52,345 0,01661 

Καπάκι Φρεατίου 30x30 4.095 10,81  68,092 0,01663 
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Σύµφωνα µε τα δεδοµένα του λογιστηρίου, η αξία κτήσεως της µηχανής είναι 

21.81,58 ευρω, ενώ έχει ωφέλιµο χρόνο ζωής 12 έτη. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η  

διάρκεια των 12 ετών αντιστοιχεί σε 23.040 µηχανοώρες (ΜΩ), καθώς το µηχάνηµα 

λειτουργεί 8 ώρες το 24ωρο για 240 ηµέρες το χρόνο. 

 

 Εποµένως η αξία απόσβεσης του µηχανήµατος για το πρώτο τρίµηνο του 2005 

είναι 21.816,58 / 12 * 4 = 909,02 ευρώ, ενώ το κόστος της απόσβεσης ανά 

µηχανοώρα είναι 21.816,58 /23.040 = 0,947 ευρώ ανά µηχανοώρα. 

 

Όπως ακριβώς και στις προηγούµενες δραστηριότητες που συναντήσαµε και 

αφορούσαν το µερισµό του κόστους των αποσβέσεων των διάφορων µηχανών, έτσι 

και εδώ θα χρησιµοποιήσουµε ως οδηγό κόστους τις µηχανοώρες. 

 

Πίνακας 4.37: κόστος απόσβεσης συρρικνωτικού µηχανήµατος ανά τεµάχιο 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΣΥΡΡΙΚΩΝΤΙΚΟΥ ΜΗΧ/ΤΟΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

Είδος προϊόντος 
1.παραχθέντα 

τεµάχια 

2.ΜΩ 
παλετ/σης-
περιτύλιξης 

3.κόστος 
αποσβ/ΜΩ 

συρρικνωτικού 

4.κόστος 
απόσβεσης 

συρρικνωτικού ανά 
παραγωγή(€) 

(2X3)  

κόστος 
απόσβεσης 

συρρικνωτικού 
ανά τεµάχιο 

(4/1)  

Γωνία Φ 125/90° (Γκρί) 11.158 27,90 0,947 26,4213 0,00237 

Γωνία Φ 125/90° (Λευκό) 3.205 8,01  7,58547 0,00237 

Γωνία Φ 100/45° 16.152 35,90  33,9973 0,00210 

Πλαίσιο Φρεατίου 30x30 3.152 8,31  7,86957 0,00250 

Καπάκι Φρεατίου 30x30 4.095 10,81  10,23707 0,00250 

 

Όσον αφορά το κόστος της σήµανσης, γνωρίζουµε ότι σε κάθε συσκευασία 

δέµατος επικολλάται ένα καρτελάκι που το καθένα έχει κόστος 0,0032 ευρώ. Όπως 

είναι λογικό, ως οδηγό κόστους προτείνω το συνολικό αριθµό των συσκευασιών για 

κάθε εξάρτηµα του παραδείγµατος. Στον πίνακα που ακολουθεί υπολογίζεται το 

κόστος της σήµανσης ανά τεµάχιο παραχθέντος εξαρτήµατος.  

 

                    Πίνακας 4.38: κόστος σήµανσης ανά τεµάχιο 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

Είδος προϊόντος 
1.παραχθέντα 

τεµάχια 
2.τεµάχια ανά 
συσκευασία 

3.σύνολο 
συσκευασιών 

(1/2) 
4.κόστος 
καρτέλλας 

5.κόστος 
συσκευασίας 
παραγωγής 

(3X4) 

κόστος 
συσκευασίας 
ανά τεµάχιο 

(5/1) 

Γωνία Φ 125/90° (Γκρί) 11.158 10 1115,8 0,0032 3,57 0,00032 
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Γωνία Φ 125/90° (Λευκό) 3.205 10 320,5  1,03 0,00032 

Γωνία Φ 100/45° 16.152 10 1615,2  5,17 0,00032 

Πλαίσιο Φρεατίου 30x30 3.152 5 630,4  2,02 0,00064 

Καπάκι Φρεατίου 30x30 4.095 5 819  2,62 0,00064 

 

 

Το κόστος του φιλµ θερµοσυρρίκωνσης ανέρχεται σε 1,5 ευρώ ανά κιλό, ενώ το 

βάρος του φιλµ που απαιτείται για την κάλυψη των συσκευασιών είναι διαφορετικό 

για κάθε εξάρτηµα. Όπως και στην προηγούµενη περίπτωση, ως οδηγός κόστους θα 

χρησιµοποιηθεί ο αριθµός των συσκευασιών για κάθε εξάρτηµα στο  τρίµηνο που 

εξετάζουµε και µε βάση αυτόν βρίσκουµε το κόστος του φιλµ ανά τεµάχιο στον 

πίνακα 4.39. 

 

                Πίνακας 4.39: κόστος φιλµ θερµοσυρρίκνωσης ανά τεµάχιο 

ΚΟΣΤΟΣ ΦΙΛΜ ΘΕΡΜΟΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

Είδος προϊόντος 
1.βάρος φιλµ ανά 
συσκευασία (kgr) 

2.κόστος 
φιλµ 

(ευρώ/κιλά) 

3.κόστος φιλµ 
ανά συσκευασία  

(1X2) 

4.τεµάχια 
ανά 

συσκευασία 

κόστος φιλµ 
θερµ/σης 

ανά τεµάχιο 
(3/4) 

Γωνία Φ 125/90° (Γκρί) 0,042 1,5 0,063 10 0,0063 

Γωνία Φ 125/90° (Λευκό) 0,042  0,063 10 0,0063 

Γωνία Φ 100/45° 0,042  0,063 10 0,0063 

Πλαίσιο Φρεατίου 30x30 0,022  0,033 5 0,0066 

Καπάκι Φρεατίου 30x30 0,022  0,033 5 0,0066 

 

 

Το εκτακτό φιλµ χρησιµοποιείται για την περιτύλιξη της παλέτας που περιέχει 

τις συσκευασίες των εξαρτηµάτων. Το κόστος του συγκεκριµένου φιλµ ανέρχεται και 

αυτό σε 1,5 ευρώ ανά κιλό και παραµένει σταθερό για κάθε είδος εξαρτήµατος, 

καθώς το µέγεθος των παλετών είναι το ίδιο.  

  

Το κόστος του φιλµ παλετοποίησης θα βρεθεί µε οδηγό κόστους τον αριθµό των 

παλετών που χρειάστηκαν για την παραγωγή του κάθε εξαρτήµατος. Με αυτόν τον 

τρόπο βρίσκουµε το κόστος του εκτακτού φιλµ για κάθε τεµάχιο εξαρτήµατος, όπως 

φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα.  

 

Πίνακας 4.40: κόστος εκτακτού φιλµ ανά τεµάχιο 
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ΚΟΣΤΟΣ ΦΙΛΜ ΠΑΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

Είδος προϊόντος 
1.παραχθέντα 

τεµάχια 
2.τεµάχια ανά 
συσκευασία 

3.σύνολο 
συσκευασιών 
ανά παλέτα 

4.σύνολο 
παλετών 
((2X3)/1) 

5.βάρος 
φιλµ ανά 
παλέτα 

6.κόστος 
φιλµ 

(ευρώ/κιλά) 

7.κόστος 
φιλµ 

παλ/σης ανά 
παραγωγή 
(4X5X6) 

κόστος 
φιλµ 

παλ/σης 
ανά 

τεµάχιο 

Γωνία Φ 125/90° (Γκρί) 11.158 10 40 27,90 0,27 1,5 11,297 0,00101 

Γωνία Φ 125/90° (Λευκό) 3.205 10 40 8,01   3,245 0,00101 

Γωνία Φ 100/45° 16.152 10 130 12,42   5,032 0,00031 

Πλαίσιο Φρεατίου 30x30 3.152 5 90 7,00   2,837 0,00090 

Καπάκι Φρεατίου 30x30 4.095 5 90 9,10   3,686 0,00090 

 

 

Στον πίνακα 4.41. φαίνεται το συνολικό κόστος παλετοποίησης και 

συρρίκνωσης ανά τεµάχιο. 

 

Πίνακας 4.41: συνολικός κόστος περιτύλιξης και παλετοποίησης ανά τεµάχιο 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

Είδος προϊόντος 
κόστος 
εργασίας 

κόστος 
αποσβεσεων 
συρρικ/κού 

κόστος 
σήµανσης 

κόστος φιλµ 
συρρικν. 
(ευρώ) 

κόστος φιλµ 
παλετ/σης 
(ευρώ/κιλά) 

συνολικό 
κόστος 
δραστ. 

Παραγωγής 

Γωνία Φ 125/90° (Γκρί) 0,01575 0,00237 0,00032 0,0063 0,00101 0,02575 

Γωνία Φ 125/90° (Λευκό) 0,01575 0,0027 0,00032 0,0063 0,00101 0,02608 

Γωνία Φ 100/45° 0,01400 0,0021 0,00032 0,0063 0,00031 0,02303 

Πλαίσιο Φρεατίου 30x30 0,01661 0,0025 0,00064 0,0066 0,00090 0,02725 

Καπάκι Φρεατίου 30x30 0,01663 0,0025 0,00064 0,0066 0,00090 0,02727 

 

3.3.7. 7
ο
 Κέντρο δραστηριότητας: µεταφορά και αποθήκευση 

εξαρτηµάτων 

 

Το τελευταίο κέντρο δραστηριότητας που προτείνεται από της συγκεκριµένη 

εργασία είναι η µεταφορά και αποθήκευση των εξαρτηµάτων. Οι πόροι που 

αναλίσκονται προκειµένου να επιτελεστεί η συγκεκριµένη δραστηριότητα είναι οι 

ακόλουθοι:  

 

1. η εργασία των οδηγών των περονοφόρων οχηµάτων 

2. τα καύσιµα των περονοφόρων οχηµάτων, που κρίνεται εξαιρετικά αµελητέο 

για να προχωρήσουµε στην περαιτέρω ανάλυσή του. 
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3. η εργασία των αποθηκάριων 

4. η απόσβεση του κτηρίου 

5. η φύλαξη του χώρου  

 

Οι παλέτες µεταφέρονται από το χώρο συσκευασίας στον χώρο της αποθήκης 

µε τη χρήση περονοφόρων οχηµάτων, τα λεγόµενα και κλαρκ. Η διάρκεια του χρόνου 

µεταφοράς έχει υπολογιστεί σε 4 λεπτά για κάθε παλέτα. Εφόσον γνωρίζουµε τον 

αριθµό των εξαρτηµάτων που παράχθηκαν και εποµένως τον αριθµό των παλετών, 

είναι δυνατό να υπολογιστεί ο συνολικός χρόνος που απασχολήθηκαν οι οδηγοί των 

κλαρκ. Με δεδοµένο ότι η αµοιβή των οδηγών είναι 6,79 ευρώ ανά εργατοώρα, 

υπολογίζουµε στον πίνακα 4.42 το κόστος της εργασίας τους ανά τεµάχιο. 

 

Πίνακας 4.42: κόστος εργασίας µεταφοράς στην αποθήκη ανά τεµάχιο 

εξαρτήµατος 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

Είδος προϊόντος 
1.παραχθέντα 

τεµάχια 

2.αριθµός 
τεµαχίων 

ανά παλέτα 

3.αριθµός 
παλετών 
(1/2)   

4.χρόνος 
µεταφοράς 

παλέτας στην 
αποθήκη (ΕΩ) 

5.κόστος 
ΕΩ 

οδηγού 

6.κόστος 
εργασίας 
µεταφοράς 

εξαρτηµάτων 
(3X4X5) 

κόστος ανά 
τεµάχιο 

Γωνία Φ 125/90° (Γκρί) 11.158 400 27,90 0,067 6,79 12,69027 0,00114 

Γωνία Φ 125/90° (Λευκό) 3.205 400 8,01   3,64513 0,00114 

Γωνία Φ 100/45° 16.152 1300 12,42   5,65233 0,00035 

Πλαίσιο Φρεατίου 30x30 3.152 270 11,67   5,31089 0,00168 

Καπάκι Φρεατίου 30x30 4.095 270 15,17   6,89977 0,00168 

 

 

Μετά τη µεταφορά τους στην αποθήκη, οι παλέτες παραλαµβάνονται από τους 

εργαζόµενους στην αποθήκη και µεταφέρονται σε ειδικό χώρο αποθήκευσης. Ο 

χρόνος της µεταφοράς αυτής έχει υπολογιστεί σε 10 λεπτά ανά παλέτα. Εφόσον 

γνωρίζουµε τον αριθµό των εξαρτηµάτων που παράχθηκαν, είναι δυνατό να 

υπολογιστεί ο συνολικός χρόνος απασχόλησης των αποθηκάριων και µε δεδοµένο ότι 

η αµοιβή τους ανέρχεται σε 8,17 ευρώ ανά εργατοώρα, µπορούµε τελικά να βρούµε  

το κόστος της εργασίας τους ανά τεµάχιο. 

 

Πίνακας 4.43: κόστος εργασίας αποθηκάριων ανά τεµάχιο εξαρτήµατος 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΞΑΡΤ. ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 
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Είδος προϊόντος 
1.παραχθέντα 

τεµάχια 

2.αριθµός 
τεµαχίων 

ανά 
παλέτα 

3.αριθµός 
παλετών 

4.χρόνος 
αποθήκευσης 
παλέτας (ΕΩ) 

5.κόστος ΕΩ 
αποθηκάριου 

6.κόστος 
εργασίας 

αποθήκευσης 
εξ/των 
(3X4X5) 

κόστος 
ανά 

τεµάχιο 

Γωνία Φ 125/90° (Γκρί) 11.158 400 27,90 0,167 8,17 38,06 0,00341 

Γωνία Φ 125/90° (Λευκό) 3.205 400 8,01   10,93 0,00341 

Γωνία Φ 100/45° 16.152 1300 12,42   16,95 0,00105 

Πλαίσιο Φρεατίου 30x30 3.152 270 11,67   15,93 0,00505 

Καπάκι Φρεατίου 30x30 4.095 270 15,17   20,69 0,00505 

 

 

4&5) Για το µερισµό πρώτου επιπέδου του κόστους απόσβεσης και φύλαξης 

του κτηρίου της αποθήκης, θα χρησιµοποιήσουµε ως οδηγό κόστους το εµβαδόν που 

καταλαµβάνει το εν λόγω κτήριο, σε σχέση µε το συνολικό εµβαδό των καλυµµένων 

χώρων.  

 

Το κόστος κτήσεως του κτηρίου αποθήκης εξαρτηµάτων ανέρχεται σε 

200.733,68 ευρώ. Ως ωφέλιµο χρόνο ζωής λαµβάνουµε τα 34 έτη, έτσι το συνολικό 

κόστος απόσβεσης της αποθήκης εξαρτηµάτων για το πρώτο τρίµηνο του 2005 

ανέρχεται σε 200.733,68 / (34*4) = 1475,98 ευρώ.  

 

Σε αυτό το κόστος, θα προσθέσουµε και το κόστος φύλαξης της αποθήκης που 

αντιστοιχεί στο υπό εξέταση τρίµηνο. Το συνολικό κόστος φύλαξης για την περίοδο 

αυτή ανήλθε σε 7.425 ευρώ, ενώ το ποσοστό του συνολικού εµβαδού που αντιστοιχεί 

στο χώρο της αποθήκης είναι 24,4% (3000/12.300). Εποµένως, το κόστος που 

αναλογεί στο χώρο αυτό είναι : 7.425 * 0,244 = 1.811,7 ευρώ. 

 

Αθροίζοντας τα δυο παραπάνω κόστη βρίσκουµε το συνολικό κόστος 

αποσβέσεων και φύλαξης της αποθήκης εξαρτηµάτων που είναι: 

1.475,98 + 1811,7 = 3.287,68 ευρώ. 

 

Για το µερισµό των 3.287,68 ευρώ στα προϊόντα της έρευνας, ο ιδανικότερος 

οδηγός θα ήταν ο όγκος που καταλαµβάνουν τα παραχθέντα εξαρτήµατα. Μια τέτοια 

ανάλυση όµως είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη και δεν αξίζει να εφαρµοστεί, ειδικά για 

ένα κόστος του οποίου το ποσοστό συµµετοχής στο συνολικό κόστος είναι αµελητέο, 

όπως θα δείξουµε παρακάτω.  
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Όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο, ένα από τα µειονεκτήµατα του 

συστήµατος κοστολόγησης ABC είναι ότι είναι ιδιαίτερα περίπλοκο στην εφαρµογή 

και στη χρήση. Αυτή η πολυπλοκότητα, κοστίζει στην επιχείρηση σε χρόνο και χρήµα 

( π.χ. για την περαιτέρω εκπαίδευση των υπαλλήλων που θα χρησιµοποιούν το 

σύστηµα). 

 

 Ένα πετυχηµένο σύστηµα κοστολόγησης  ABC, δεν είναι µόνο αυτό που 

παρέχει ακριβείς πληροφορίες για το κόστος των προϊόντων, αλλά παράλληλα είναι  

χρηστικό και όσο πιο απλό γίνεται. Έτσι, δεν αξίζει το σύστηµα να γίνεται 

πολύπλοκο για ένα κόστος, η συµµετοχή του οποίου στο συνολικό κόστος του 

προϊόντος είναι εξαιρετικά µικρή.  

 

Για τον λόγο αυτό, ο µερισµός το κόστους φύλαξης και απόσβεσης της 

αποθήκης εξαρτηµάτων θα γίνει µε οδηγό κόστους το βάρος των συνολικώς 

παραχθέντων εξαρτηµάτων του τριµήνου, όπως φαίνεται και στον πίνακα 4.44 που 

µας δείχνει το µοναδιαίο κόστος φύλαξης απόσβεσης για κάθε ένα από τα προϊόντα 

της εργασίας µας.  

 

 

 

 

Πίνακας 4.44: κόστος φύλαξης και απόσβεσης αποθήκης εξαρτηµάτων ανά τεµ.  

ΚΟΣΤΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

Είδος προϊόντος 
1.παραχθέντα 

τεµάχια 

2.κόστος αποσβ.& 
φύλαξης αποθήκης 

εξ/των 

3.% συµµετοχή 
παραχθέντων 
εξαρτηµάτων 
βάσει βάρους 

4.κόστος 
αποσβ.& φύλαξης 
αποθήκης εξ/των 
ανά είδος εξ/των 

(2X3) 

κόστος αποσβ.& 
φύλαξης αποθήκης  

ανά τεµάχιο  

Γωνία Φ 125/90° (Γκρί) 11.158 3.288 5,16% 169,66 0,01521 

Γωνία Φ 125/90° (Λευκό) 3.205  1,50% 49,32 0,01539 

Γωνία Φ 100/45° 16.152  4,00% 131,52 0,00814 

Πλαίσιο Φρεατίου 30x30 3.152  2,18% 71,68 0,02274 

Καπάκι Φρεατίου 30x30 4.095  3,72% 122,31 0,02987 
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Στον πίνακα 4.45. φαίνεται το συνολικό κόστος µεταφοράς και αποθήκευσης 

εξαρτηµάτων ανά τεµάχιο. 

 

Πίνακας 4.45: συνoλικό κόστος µεταφοράς και αποθήκευσης εξαρτ. ανά τεµ. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  ΑΠΟΘ/ΣΗΣ ΕΞ/ΤΩΝ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

Είδος προϊόντος 

κόστος εργασίας 
µεταφοράς 

εξαρτηµάτων ανά τεµ. 

κόστος εργασίας 
αποθήκης εξ/των 

ανά τεµ. 

κόστος 
αποσβ.&φύλαξης 
αποθήκης ανά 
τεµάχιο εξ/των 

συνολικό κόστος 
µεταφ. & 

αποθήκευσης 
εξ/των ανά τεµ. 

Γωνία Φ 125/90° (Γκρί) 0,00114 0,00341 0,01521 0,01976 

Γωνία Φ 125/90° (Λευκό) 0,00114 0,00341 0,01539 0,01994 

Γωνία Φ 100/45° 0,00035 0,00105 0,00814 0,00954 

Πλαίσιο Φρεατίου 30x30 0,00168 0,00505 0,02274 0,02947 

Καπάκι Φρεατίου 30x30 0,00168 0,00505 0,02987 0,03660 

 

 

 

4.4 Τελικό κόστος προϊόντων µε βάση την κοστολόγηση κατά 

δραστηριότητες 

 

Στο στάδιο αυτό συγκεντρώνονται όλα τα επί µέρους κόστη των 

δραστηριοτήτων, για κάθε προϊόν ξεχωριστά, και ακολουθεί σύγκριση του κόστους 

αυτού µε το κόστος που βρέθηκε από την υφιστάµενη κατάσταση.  

 

Στον πίνακα 4.46 φαίνεται το κόστος του εξαρτήµατος Γωνία Φ 125/90° (Γκρί). 

 

Πίνακας 4.46 : κόστος εξαρτήµατος Γωνία Φ 125/90° (Γκρί). 

ΚΕΝΤΡΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 

TEMAXIO 

% ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΑΝΑ ΚΥΡΙΑ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ή 
κέντρο κόστους) 

  ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 0,449 45,95% 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 0,00522 0,53% 

2ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 0,00096 0,10% 

3ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΜΗΧΑΝ/ΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 0,00505 0,52% 

4ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 0,00824 0,84% 

5ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ 0,06616 6,77% 

6ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  0,00448 0,46% 

7ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ 0,00100 0,10% 

8ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0,05496 5,62% 
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9ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 0,01017 1,04% 

10ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Α ΥΛΩΝ 0,00297 0,30% 

11ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 0,00418 0,43% 

  ΣΥΝΟΛΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 16,72% 

      

ΚΥΡΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1ο ΚΥΡΙΟ ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 0,02607 2,67% 

2ο ΚΥΡΙΟ SET-UP ΚΑΛΟΥΠΙΟΥ 0,00364 0,37% 

3ο ΚΥΡΙΟ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ  0,00% 

4ο ΚΥΡΙΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ 0,00162 0,17% 

5ο ΚΥΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 0,28788 29,46% 

6ο ΚΥΡΙΟ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗ 0,02575 2,64% 

7ο ΚΥΡΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 0,01976 2,02% 

  ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ  37,33% 

  
ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΓΩΝΙΑ 125/90 (ΓΚΡΙ) 0,977 100,00% 

 

κόστος τεµ. 
βάσει της 

υφισταµένης 
κατάστασης 

κόστος τεµ. βάσει της 
προτεινοµένης κατάστασης % διαφορά 

1,181 € 0,977 € 17,02% 

 

Στην περίπτωση της Γωνίας Φ125/90° παρατηρούµε ότι το κόστος που 

υπολογίζει η υφισταµένη κοστολόγηση είναι κατά 17,02% µεγαλύτερο αυτού της 

προτεινοµένης κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων. ∆ιεξοδική ανάλυση για τις 

διαφορές µεταξύ του κόστους των δύο συστηµάτων κοστολόγησης γίνεται στο 

κεφάλαιο 5. 

 

Στον πίνακα 4.47 φαίνεται το κόστος του εξαρτήµατος Γωνία Φ 125/90° 

(Λευκό). 

           Πίνακας 4.47: κόστος του εξαρτήµατος Γωνία Φ 125/90° (Λευκό). 

ΚΕΝΤΡΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΑ 
TEMAXIO 

% ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑ ΚΥΡΙΑ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ή 
κέντρο κόστους) 

  ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 0,449 39,80% 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 0,00717 0,64% 

2ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 0,00111 0,10% 

3ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΜΗΧΑΝ/ΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 0,00511 0,45% 

4ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 0,00834 0,74% 

5ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ 0,06697 5,94% 
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6ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  0,00454 0,40% 

7ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ 0,00110 0,10% 

8ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0,19134 16,96% 

9ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 0,01029 0,91% 

10ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Α ΥΛΩΝ 0,00301 0,27% 

11ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 0,00423 0,37% 

  ΣΥΝΟΛΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ  26,88% 

      

ΚΥΡΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1ο ΚΥΡΙΟ ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 0,02607 2,31% 

2ο ΚΥΡΙΟ SET-UP ΚΑΛΟΥΠΙΟΥ 0,00981 0,87% 

3ο ΚΥΡΙΟ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ  0,00% 

4ο ΚΥΡΙΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ 0,00256 0,23% 

5ο ΚΥΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 0,29146 25,84% 

6ο ΚΥΡΙΟ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗ 0,02608 2,31% 

7ο ΚΥΡΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 0,01994 1,77% 

  ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ  33,32% 

  

ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΓΩΝΙΑ 125/90 (ΛΕΥΚΟ) 1,128 100,00% 

 

 

κόστος τεµ. 
βάσει της 

υφισταµένης 
κοστολόγησης 

κόστος τεµ. βάσει της 
προτεινοµένης 
κοστολόγησης % διαφορά 

1,181 € 1,128 € 4.9% 

 

Στην περίπτωση της Γωνίας Φ 125/90° (Λευκό) παρατηρούµε ότι το κόστος που 

υπολογίζει η υφισταµένη κατάσταση είναι κατά 4,9% µεγαλύτερο αυτού της 

προτεινοµένης µεθόδου βάσει δραστηριοτήτων. Παρατηρούµε δηλαδή ότι δεν 

παρατηρείται αξιόλογη διαφορά.  

 

Στον πίνακα 4.48 φαίνεται το κόστος του εξαρτήµατος Γωνία 100/45 

          

                   Πίνακας 4.48:κόστος του εξαρτήµατος Γωνία  100/45° 

ΚΕΝΤΡΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 

TEMAXIO 

% ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑ ΚΥΡΙΑ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ή 
κέντρο κόστους) 

  ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 0,235 42,66% 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 0,00257 0,47% 

2ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 0,00079 0,14% 

3ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΜΗΧΑΝ/ΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 0,00261 0,47% 
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4ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 0,00426 0,77% 

5ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ 0,03425 6,22% 

6ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  0,00240 0,44% 

7ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ 0,00080 0,15% 

8ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0,03797 6,89% 

9ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 0,00256 0,46% 

10ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Α ΥΛΩΝ 0,00157 0,29% 

11ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 0,00224 0,41% 

  ΣΥΝΟΛΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ  16,71% 

      

ΚΥΡΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1ο ΚΥΡΙΟ ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 0,02607 4,73% 

2ο ΚΥΡΙΟ SET-UP ΚΑΛΟΥΠΙΟΥ 0,00045 0,08% 

3ο ΚΥΡΙΟ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ  0,00% 

4ο ΚΥΡΙΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ 0,00054 0,10% 

5ο ΚΥΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 0,1642 29,81% 

6ο ΚΥΡΙΟ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗ 0,02303 4,18% 

7ο ΚΥΡΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 0,00954 1,73% 

  ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ  40,63% 

  
ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΓΩΝΙΑ 100/45 0,551 100,00% 

 

 

κόστος τεµ. 
βάσει της 

υφισταµένης 
κατάστασης 

κόστος τεµ. βάσει της προτεινοµένης 
κατάστασης % διαφορά 

0,619 € 0,551 € 10.99% 

 

Στην περίπτωση της Γωνίας 100/45 παρατηρούµε ότι το κόστος που υπολογίζει 

η υφισταµένη κατάσταση είναι κατά 10,99% µεγαλύτερο αυτού της προτεινοµένης 

µεθόδου βάσει δραστηριοτήτων. Η διαφορά αυτή οφείλεται κυρίως στην παραγωγή 

µε χειροκίνητο καλούπι και στο γεγονός ότι τα κύρια κέντρα δραστηριοτήτων 

απορροφούν σηµαντικό ποσοστό του συνολικού κόστους προϊόντος.. ∆ιεξοδική 

ανάλυση για τις διαφορές µεταξύ του κόστους των δύο συστηµάτων κοστολόγησης 

γίνεται στο κεφάλαιο 5. 

 

Στον πίνακα 4.49 φαίνεται το κόστος του εξαρτήµατος Πλαίσιο φρεατίου 30x30               

                 Πίνακας 4.49: κόστος του εξαρτήµατος Πλαίσιο φρεατίου 30x30               

ΚΕΝΤΡΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 

TEMAXIO 

% ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑ ΚΥΡΙΑ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ή 

κέντρο κόστους 
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  ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 0,679 35,72% 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 0,00709 0,37% 

2ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 0,00136 0,07% 

3ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΜΗΧΑΝ/ΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 0,00909 0,48% 

4ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 0,01483 0,78% 

5ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ 0,11916 6,27% 

6ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  0,00670 0,35% 

7ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ 0,00480 0,25% 

8ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0,19456 10,24% 

9ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 0,01832 0,96% 

10ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Α ΥΛΩΝ 0,00443 0,23% 

11ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 0,00626 0,33% 

  ΣΥΝΟΛΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ  20,34% 

      

ΚΥΡΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1ο ΚΥΡΙΟ ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 0,02607 1,37% 

2ο ΚΥΡΙΟ SET-UP ΚΑΛΟΥΠΙΟΥ 0,01755 0,92% 

3ο ΚΥΡΙΟ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ  0,00% 

4ο ΚΥΡΙΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ 0,00153 0,08% 

5ο ΚΥΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 0,73331 38,58% 

6ο ΚΥΡΙΟ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗ 0,02725 1,43% 

7ο ΚΥΡΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 0,02947 1,55% 

  ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ  43,94% 

  

ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΡΕΑΤΙΟΥ 30x30 1,901 100,00% 

 

 

κόστος τεµ. βάσει 
της υφισταµένης 
κοστολόγησης 

κόστος τεµ. βάσει της 
προτεινοµένης 
κοστολόγησης % διαφορά 

1,785 € 1,901 € -9,3% 

 

Στην περίπτωση του εξαρτήµατος Πλαίσιο φρεατίου παρατηρούµε ότι το 

κόστος που υπολογίζει η υφισταµένη κοστολόγηση είναι κατά περίπου 9,3% 

µικρότερο αυτού της προτεινοµένης µεθόδου βάσει δραστηριοτήτων.  

 

 

Στον πίνακα 4.50 φαίνεται το κόστος του εξαρτήµατος Καπάκι φρεατίου 30x30               

 

                 Πίνακας 4.50: κόστος του εξαρτήµατος Καπάκι φρεατίου 30x30               

ΚΕΝΤΡΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ % ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
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 TEMAXIO ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑ 
ΚΥΡΙΑ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
(ή κέντρο κόστους 

  ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 0,889 43,22% 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 0,00875 0,43% 

2ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 0,00157 0,08% 

3ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΜΗΧΑΝ/ΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 0,00893 0,43% 

4ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 0,01457 0,71% 

5ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ 0,11702 5,69% 

6ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  0,00880 0,43% 

7ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ 0,00530 0,26% 

8ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0,14976 7,28% 

9ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 0,01799 0,87% 

10ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Α ΥΛΩΝ 0,00583 0,28% 

11ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 0,00822 0,40% 

  ΣΥΝΟΛΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ  16,86% 

      

ΚΥΡΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1ο ΚΥΡΙΟ ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 0,02607 1,27% 

2ο ΚΥΡΙΟ SET-UP ΚΑΛΟΥΠΙΟΥ 0,01891 0,92% 

3ο ΚΥΡΙΟ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ  0,00% 

4ο ΚΥΡΙΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ 0,00271 0,13% 

5ο ΚΥΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 0,70978 34,50% 

6ο ΚΥΡΙΟ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗ 0,02727 1,33% 

7ο ΚΥΡΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 0,0366 1,78% 

  ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ  39,93% 

  

ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΑΠΑΚΙ ΦΡΕΑΤΙΟΥ 30x30 2,057 100,00% 

 

κόστος τεµ. βάσει 
της υφισταµένης 

κατάστασης 

κόστος τεµ. βάσει της 
προτεινοµένης 
κατάστασης % διαφορά 

2,338 € 2,057 € 9,7% 
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Στην περίπτωση του εξαρτήµατος Καπάκι φρεατίου 30x30 παρατηρούµε ότι το 

κόστος που υπολογίζει η υφισταµένη κοστολόγηση είναι κατά περίπου 9,7% 

µεγαλύτερο αυτού της προτεινοµένης µεθόδου βάσει δραστηριοτήτων. Η διαφορά 

αυτή οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι το συγκεκριµένο εξάρτηµα παράγεται µε 

αυτόµατο καλούπι, καθώς τα κύρια κέντρα δραστηριοτήτων απορροφούν µικρότερο 

ποσοστό του συνολικού κόστους προϊόντος, σε σχέση µε τα εξαρτήµατα που 

παράγονται µε χειροκίνητα καλούπια. ∆ιεξοδική ανάλυση για τις διαφορές µεταξύ 

του κόστους των δύο συστηµάτων κοστολόγησης γίνεται στο κεφάλαιο 5. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

ΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ A.B.C. 

 

 

5.1 Εισαγωγή 

 

Μετά την παρουσίαση του υπάρχοντος κοστολογικού συστήµατος και την 

παράθεση της πρότασης εφαρµογής του A.B.C., µπορούµε να προχωρήσουµε σε µια 

σύγκριση των δύο τρόπων κοστολόγησης και να εξάγουµε κάποια συµπεράσµατα 

γύρω από τα οφέλη που θα προκύψουν από την νέα κοστολόγηση. 

 

Το υπάρχον σύστηµα, κρίνοντας το από θεωρητική άποψη, µπορούµε να πούµε 

ότι βρίσκεται ανάµεσα στο πρώτο και το δεύτερο στάδιο των παραδοσιακών 

συστηµάτων κοστολόγησης, έτσι όπως τα περιέγραψα στο δεύτερο κεφάλαιο. 

Οδηγούµαστε στο παραπάνω συµπέρασµα καθότι, στο υπάρχον σύστηµα έχει 

υιοθετηθεί η έννοια των κέντρων κόστους και η αντιστοίχηση τους µε τα τµήµατα της 

παραγωγής (χαρακτηριστικό του δευτέρου σταδίου) και ταυτόχρονα χρησιµοποιείται 

µία κυρίως βάση µερισµού, όπως στο πρώτο στάδιο. Βέβαια δεν χρησιµοποιείται η 

άµεση εργασία, όπως έκαναν τα κοστολογικά συστήµατα του πρώτου σταδίου, αλλά 

αντίθετα το βάρος. 

 

Όσον αφορά, το σύστηµα κοστολόγησης που προτείνω, αυτό έχει όλα τα 

χαρακτηριστικά ενός συστήµατος A.B.C., µε δύο επίπεδα κατανοµής του κόστους και 

την δηµιουργία πολλών κέντρων δραστηριοτήτων, ανάλογα µε τις ανάγκες. Φυσικά 

γίνεται  χρήση πολλών οδηγών κόστους, βάσει της σχέσης αιτίου αιτιατού για κάθε 

µια δραστηριότητα χωριστά.  

 

Παρακάτω επιλέγονται δύο προϊόντα για περαιτέρω ανάλυση, από τα πέντε 

συνολικά που χρησιµοποιήθηκαν στην εργασία, στα οποία γίνονται εµφανείς οι 

διαφορές των δυο συστηµάτων κοστολόγησης.  Ειδικότερα, επιλέγεται η γωνία Φ 

125/90
°
 (γκρι) λόγω του µεγάλου βάρους ανά τεµάχιο και της  σπουδαιότητας του 

συγκεκριµένου προϊόντος λόγω της µεγάλης ζήτησης και η γωνία Φ 100/45 επειδή η 

παραγωγή της γίνεται µε τη χρήση χειροκίνητου καλουπιού.   
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5.2 Σύγκριση των αποτελεσµάτων των δύο συστηµάτων κοστολόγησης 

 

Συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα ως προς το κόστος ανά τεµάχιο που µας δίνουν 

τα δύο συστήµατα, παρατηρούµε ότι υπάρχει µεγάλη απόκλιση ανάµεσα στα δύο. Το 

µοναδιαίο κόστος που µας δίνει η υπάρχουσα κοστολόγηση για την γωνία  Φ 125/90° 

(Γκρι) είναι ίσο µε 1,181 ευρώ, όταν η κοστολόγηση A.B.C. µας δίνει κόστος 0,98 

ευρώ. Υπάρχει δηλαδή, µια διαφορά ανάµεσα στα δύο συστήµατα της τάξης των 

0,201 ευρώ, ή εκφρασµένη σε ποσοστό, ίση µε 17,02%, όπως φαίνεται και στον 

πίνακα 5.1 που ακολουθεί.  

 

Πίνακας 5.1: Σύγκριση του κόστους των δύο συστηµάτων για την γωνία Φ 

125/90° (Γκρι) µε βάση το υπάρχον σύστηµα 

Γωνία Φ 125/90° (Γκρι) 

 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ABC % ∆ΙΑΦΟΡΑ 

ΥΛΙΚΑ 0,571 € 0,484 € 15,27% 

ΑΜΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 0,302 € 0,068 € 77,47% 

ΥΚΚ 0,082 € 0,161 € -96,65% 

ΓΒΕ 0,226 € 0,290 € -28,66% 

ΣΥΝΟΛΟ 1,181 € 0,997 € 17,02% 
 

 

Από την περαιτέρω ανάλυση του κόστους προϊόντος προκύπτει ότι η 

υπάρχουσα κοστολόγηση µάς δίνει κατά 77,47% µεγαλύτερο κόστος άµεσης 

εργασίας σε σχέση µε την ABC. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το κόστος άµεσης 

εργασίας στο υφιστάµενο σύστηµα βασίζεται στον µερισµό τού κόστους των 

εργαζοµένων του τµήµατος µε βάση το βάρος των παραχθέντων εξαρτηµάτων και όχι 

την πραγµατική ανάλωση εργατοωρών για την ίδια ποσότητα παραγωγής, όπως 

γίνεται στο σύστηµα ABC. 

 

Στην περίπτωση δε του κόστους των Υποστηρικτικών Κέντρων Κόστους 

(ΥΚΚ) η διαφορά στα αποτελέσµατα µεταξύ των δύο συστηµάτων κοστολόγησης 

είναι ίση µε -96,65% και στην περίπτωση των Γ.Β.Ε., η διαφορά ανέρχεται στο 

-28,66%. Παρατηρούµε ότι οι ποσοστιαίες αποκλίσεις των αποτελεσµάτων είναι 

µεγάλες και εποµένως σηµαντικές.                         
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Η εξήγηση που µπορεί να δοθεί για αυτές τις αποκλίσεις είναι η λανθασµένη 

χρήση τού βάρους ως της µοναδικής βάσης µερισµού από το υπάρχον σύστηµα 

κοστολόγησης για τον µερισµό των Γ.Β.Ε., της άµεσης εργασίας αλλά και των ΥΚΚ.  

 

Τέλος, το υφιστάµενο σύστηµα κοστολόγησης µάς δίνει κατά 15,27% 

µεγαλύτερο κόστος υλικών (πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας) σε σχέση µε την 

ABC. Αυτό οφείλεται στο ότι το υπάρχον σύστηµα υπολογίζει στο κόστος υλικών και 

τις αναλωθείσες πρώτες ύλες από τις οποίες παράγονται ελαττωµατικά προϊόντα. Τα 

τελευταία όµως ανακυκλώνονται (για παραγωγή άλλων προϊόντων) και συνεπώς 

πρέπει να επιβαρύνουν τα προϊόντα για τα οποία προορίζονται να παραχθούν και όχι 

τα προϊόντα από τα οποία προήλθαν (όσον αφορά το κόστος της πρώτης ύλης, ενώ το 

κόστος εργασίας ανακύκλωσης πρέπει να βαρύνει τα αρχικά προϊόντα). 

 

Στον πίνακα 5.2. παρουσιάζονται τα συγκριτικά στοιχεία κόστους των δύο 

υπό εξέταση συστηµάτων κοστολόγησης για την γωνία συστολή Αµερικής 40Χ32 .  

Γωνία Φ 100/45  

 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ABC % ∆ΙΑΦΟΡΑ 

ΥΛΙΚΑ 0,299 € 0,256 € 14,39% 

ΑΜΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 0,158 € 0,056 € 64,31% 

ΥΚΚ 0,043 € 0,092 € -113,79% 

ΓΒΕ 0,118 € 0,150 € -26,92% 

ΣΥΝΟΛΟ 0,619 € 0,551 € 10,99% 

 

Αναλύοντας το κόστος της Γωνίας Φ 100/45 παρατηρούµε ότι η υπάρχουσα 

κοστολόγηση µάς δίνει κατά 64,31% µεγαλύτερο κόστος άµεσης εργασίας σε σχέση 

µε την ABC.  Στην περίπτωση των Υποστηρικτικών Κέντρων Κόστους η διαφορά 

στα αποτελέσµατα µεταξύ των δύο συστηµάτων κοστολόγησης είναι ίση µε                 

-113,79%, στην περίπτωση των Γ.Β.Ε. η διαφορά ανέρχεται στο -26,92%. και τέλος, 

το υφιστάµενο σύστηµα κοστολόγησης µάς δίνει κατά 14,39% µεγαλύτερο κόστος 

υλικών (πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας) σε σχέση µε την ABC. 

 

Οι παραπάνω αποκλίσεις οφείλονται στους ίδιους λόγους στους οποίους 

οφείλονται και οι αποκλίσεις µεταξύ των στοιχείων κόστους της γωνίας Φ 125/90 
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(Γκρι), διότι µε µια πιο προσεκτική παρατήρηση στις δυο προηγούµενες αναλύσεις 

κόστους, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι  οι αποκλίσεις των αποτελεσµάτων για το 

κάθε στοιχείο κόστους είναι ίδιες περίπου ανάµεσα στα δυο προϊόντα.  

 

 

5.3 Τα οφέλη από την υιοθέτηση της κοστολόγησης A.B.C. 

 

Τα οφέλη από την υιοθέτηση της νέας κοστολόγησης αναµένεται να είναι πολύ 

σηµαντικά. Ο προσδιορισµός του ακριβούς κόστους των προϊόντων επιτρέπει την 

αποκάλυψη των προϊόντων ή των πελατών που αποφέρουν κέρδη ή ζηµίες στην 

επιχείρηση. Μέχρι σήµερα υπήρχε η υποψία ότι κάποια προϊόντα ή πελάτες δεν ήταν 

κερδοφόροι, χωρίς όµως να υπάρχουν τα αξιόπιστα δεδοµένα που να πιστοποιούν 

κάτι τέτοιο. Τώρα οι διοίκηση θα έχει τα µέσα να κρίνει µε ασφάλεια τα 

αποτελέσµατα κάθε προϊόντος ή και να λαµβάνει όλες τις αναγκαίες διορθωτικές 

αποφάσεις. 

 

Ένα είδος αποφάσεων που θα βοηθηθούν από τη νέα κοστολόγηση σίγουρα, 

είναι οι αποφάσεις που σχετίζονται µε την τιµολογιακή πολιτική της επιχείρησης. Η 

διοίκηση κάθε επιχείρησης, προκειµένου να αποφασίσει τις τιµές των προϊόντων της, 

εξετάζει κυρίως τις τιµές που επικρατούν στην αγορά και το κόστος παραγωγής.  

 

Στην περίπτωση που η διοίκηση δε γνωρίζει το ακριβές κόστος παραγωγής, το 

γεγονός αυτό µπορεί να οδηγήσει στην παραγωγή ζηµιογόνων προϊόντων, αν οι τιµή 

τους ορίζεται σε χαµηλά επίπεδα. Επιπρόσθετα, µπορεί να υπάρξει και απώλεια 

κερδών, σε περιπτώσεις που η διοίκηση της επιχείρησης αποφασίσει να πάψει την 

παραγωγή προϊόντων, το κόστος των οποίων µε βάση την υπάρχουσα (παραδοσιακή) 

κοστολόγηση υπολογίζεται λανθασµένα πολύ υψηλό, ενώ στην πραγµατικότητα τα 

προϊόντα αυτά είναι κερδοφόρα.  

 

Ένα άλλο όφελος που µπορεί να προκύψει είναι η ευελιξία της τιµολογιακής 

πολιτικής. Η τιµολόγηση µπορεί πλέον µε τη βοήθεια του συστήµατος Α.Β.C. να 

λαµβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κάθε πελάτη ή της αγοράς. Πιο συγκεκριµένα, 

µε την κοστολόγηση A.B.C.. είναι δυνατό να γνωρίζουµε ακριβώς τα κόστη επιπέδου 

παραγγελίας-παρτίδας. Έτσι, σε περίπτωση που κάποιος πελάτης κάνει µια 
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παραγγελία για ένα νέο προϊόν, θα µπορεί η επιχείρηση να τιµολογεί µε βάση το 

µέγεθος της παραγγελίας και να αξιολογεί αν τη συµφέρει να παράγει ή όχι.   

 

Όφελος επίσης µπορεί να προκύψει στις αποφάσεις που σχετίζονται µε την 

εκχώρηση εργασιών σε τρίτους, το γνωστό outsourcing. Η διοίκηση της επιχείρησης, 

γνωρίζοντας το ακριβές κόστος  της κάθε δραστηριότητας µπορεί να εκτιµήσει µε 

ασφάλεια προτάσεις για outsourcing και να πετύχει µείωση του κόστους. Η µείωση 

του κόστους µπορεί να επιτευχθεί από την ανάθεση εργασιών της επιχείρησης σε 

τρίτους, µε κόστος χαµηλότερο από αυτό που βαρύνει την εταιρεία όταν τις 

πραγµατοποιεί µόνη της.  

 

Το σηµαντικότερο ίσως όµως όφελος που µπορεί να προκύψει µε την υιοθέτηση 

της κοστολόγησης A.B.C. αφορά την προσπάθεια µείωσης του κόστους παραγωγής. 

Είναι πλέον εφικτή η γνώση του κόστους κάθε δραστηριότητας µε ακρίβεια και άρα 

µπορούν να αναληφθούν συγκεκριµένες προσπάθειες µείωσης του, διότι τώρα θα 

είναι γνωστή η πηγή προέλευσής του. Ιδιαίτερα, όπως αναφέρθηκε και στο δεύτερο 

κεφάλαιο, είναι δυνατό να εξευρεθούν οι δραστηριότητες που προσθέτουν αξία στο 

προϊόν και αυτές που δεν προσθέτουν, µε τα αντίστοιχα κόστη του και έτσι να γίνει 

προσπάθεια εξάλειψης των τελευταίων ή µείωσης του κόστους που δηµιουργούν. 

 

5.4 Τα προβλήµατα από την υιοθέτηση της κοστολόγησης A.B.C. 

 

Η εφαρµογή ενός νέου συστήµατος δεν είναι δυνατόν όµως να συνεπάγεται 

µόνο οφέλη και πλεονεκτήµατα για µια επιχείρηση. Σίγουρα, θα υπάρχουν δυσκολίες 

ή και προβλήµατα στην εφαρµογή ενός νέου συστήµατος.  

 

Η πρώτη αδυναµία που συνεπάγεται η εφαρµογή της νέας κοστολόγησης 

προέρχεται από την ανάγκη διατήρησης δύο κοστολογικών συστηµάτων. Είναι σαφές 

ότι το υπάρχον σύστηµα θα πρέπει να διατηρηθεί (τουλάχιστον εν µέρει) γιατί 

καλύπτει τις απαιτήσεις του θεσµικού περιβάλλοντος (φορολογική νοµοθεσία, Γενικό 

Λογιστικό Σχέδιο κ.λ.π.). Έτσι, η επιχείρηση για να έχει σωστή πληροφόρηση θα 

εφαρµόζει την κοστολόγηση A.B.C., ενώ θα διατηρεί και το υπάρχον σύστηµα. 

Συνεπώς, γίνεται εύκολα κατανοητό ότι θα προκύψει ένα επιπλέον κόστος τήρησης 

και των δύο συστηµάτων, καθώς είναι φυσιολογικό να απαιτείται περισσότερος 



 107 

χρόνος εργασίας από τους υπαλλήλους του λογιστηρίου, άρα και κόστος για την 

επιχείρηση.  

 

Ένα πρόβληµα που είναι πιθανό να παρουσιαστεί, όπως µας δείχνει και η 

διεθνής βιβλιογραφία (Ness & Cucuzza, 1995, σελ. 130) έχει να κάνει µε την 

υιοθέτηση του νέου συστήµατος από τους εµπλεκόµενους στην διαδικασία της 

κοστολόγησης. Είναι λογικό στην αρχή να υπάρξει µια αντίσταση στην αποδοχή του 

συστήµατος από τους εργαζοµένους, ακριβώς όπως συµβαίνει µε κάθε τι νέο. Στην 

περίπτωση µάλιστα που η διοίκηση της επιχείρησης δεν υποστηρίξει ένθερµα και µε 

πράξεις το νέο σύστηµα, τότε το πρόβληµα που ανέφερα θα είναι µεγαλύτερο.  

 

Μια τελευταία δυσκολία που θα πρέπει να αντιµετωπιστεί αφορά το κόστος της 

πρώτης εφαρµογής του νέου συστήµατος. Σίγουρα η εφαρµογή του συστήµατος 

A.B.C. απαιτεί τροποποιήσεις στο υπάρχον µηχανογραφικό σύστηµα. Πρέπει να 

αναβαθµιστεί το πρόγραµµα για να µπορεί να χρησιµοποιεί τους επιπλέον οδηγούς 

κόστους που προτείνει η παρούσα εργασία, όπως επίσης πρέπει να εκπαιδευτεί 

επιπλέον το προσωπικό που θα χρησιµοποιεί και θα «τρέχει» το πρόγραµµα.  Αυτά 

απαιτούν µια επιπλέον δαπάνη, όπως άποψή µου είναι ότι το κόστος αυτό είναι µικρό 

σε σχέση µε τα πλεονεκτήµατα που συνεπάγεται το νέο σύστηµα στην επιχείρηση.  
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