
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

διπλωματική εργασία του 
ΜΑΡΙΟΥ ΜΠΟΖΙΝΗ  

 
 
 
 
 
 
 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ACTIVITY BASED 
COSTING ΣΕ ΜΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ 

ΝΕΡΟΧΥΤΩΝ 
 
 
 
 

 
 
Επιβλέπων καθηγητής: ΣΠΥΡΟΣ Κ. ΜΠΑΡΑΛΕΞΗΣ Ph.D. 

 
 
 
 
 
 
 

Θεσσαλονίκη 2005 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
 

διπλωματική εργασία του 
ΜΑΡΙΟΥ ΜΠΟΖΙΝΗ  

 
 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ACTIVITY BASED 
COSTING ΣΕ ΜΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ 

ΝΕΡΟΧΥΤΩΝ 
 
 
Επιβλέπων καθηγητής: ΣΠΥΡΟΣ Κ. ΜΠΑΡΑΛΕΞΗΣ Ph.D. 

 
Σύνοψη 

Η παρούσα εργασία διαπραγματεύεται την εφαρμογή του συστήματος 
κοστολόγησης κατά κέντρο δραστηριότητας (Activity Based Costing) σε 
μια βιομηχανία κατασκευής ανοξείδωτων νεροχυτών. Εξετάζει την 
θεωρητική πλευρά της κοστολόγησης A.B.C. και περιγράφει το υπάρχον 
σύστημα κοστολόγησης της επιχείρησης. Κατόπιν, διατυπώνεται  
πρόταση εφαρμογής της κοστολόγησης A.B.C. για μια συγκεκριμένη 
ομάδα προϊόντων του εργοστασίου. Αναδεικνύονται με αυτόν τον τρόπο 
σε πρακτικό επίπεδο η δυνατότητες της κοστολόγησης A.B.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 A.B.C..  

 
 
 
 
 
 
 
 

Θεσσαλονίκη 2005 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright: ©, 2005, Μποζίνης Μάριος        
                                                                                                                      
Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς 
την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της. Επισημαίνεται 
πάντως, ότι κατά το Ν.2387/1920 (όπως έχει τροποποιηθεί με το 
Ν.2121/1993 και ισχύει σήμερα) απαγορεύεται η αναδημοσίευση και 
γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου, με οποιοδήποτε τρόπο, 
τμηματικά ή περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή σε άλλη 
διασκευή, χωρίς την γραπτή άδεια του συγγραφέα.   
                                                                         
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 
 
Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον επιβλέποντα 
καθηγητή κ. Σπύρο Μπαραλέξη για την πολύτιμη συμβολή του στην 
ολοκλήρωση αυτής της εργασίας. Οι εύστοχες παρατηρήσεις του μου 
έδειξαν τον δρόμο για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που κρύβει η 
μελέτη μιας πραγματικής περίπτωσης, σαν αυτήν που εξέτασα. 
Ταυτόχρονα, μου δίδαξε το πώς πρέπει να γράφεται μια επιστημονική 
εργασία, ενώ δεν μπορώ παρά να εκφράσω τον θαυμασμό μου για τον 
ζήλο και την επιμονή που επέδειξε.  



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
Κεφάλαιο 1 
Εισαγωγή 
 
Εισαγωγή…………………………………………………………………7 
 
Κεφάλαιο 2 
Η κοστολόγηση και η κοστολόγηση κατά κέντρο 
δραστηριότητας (A.B.C.) ειδικότερα 
 
2.1 Η  σπουδαιότητα της κοστολόγησης……………………………..…10 
 
2.2 Τα προ της εμφάνιση του A.B.C. συστήματα (στάδια) κοστολόγησης 
 

2.2.1 Εισαγωγή………………………………………………...…11 
 

2.2.2 Το πρώτο στάδιο κοστολόγησης…………………………...11 
 
2.2.3 Το δεύτερο στάδιο κοστολόγησης…………………………12 
 

2.3 Η κοστολόγηση A.B.C. 
 
 2.3.1 Ιστορική αναδρομή………………………………...………14 
 
 2.3.2 Ο τρόπος  λειτουργίας του Activity Based Costing………..15 
 

2.3.3 Τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του Activity Based 
Costing…………………………...………………………………19 

 
Κεφάλαιο 3 
Η υπάρχουσα κοστολόγηση της Βήτα Α.Β.Ε. και η ανάγκη 
βελτίωσης της  
 
3.1 Εισαγωγή……………………………………………………………23 
 
3.2 Τα προϊόντα του εργοστασίου νεροχυτών …………………………23 
 
3.3 Οργάνωση της παραγωγής και παραγωγική διαδικασία . .…………24 
 
3.4 Το υπάρχον σύστημα κοστολόγησης  ...…………………………....26 



 
3.5 Η αδυναμίες του υπάρχοντος συστήματος κοστολόγησης………....35 
 
Κεφάλαιο 4  
Πρόταση εφαρμογής του A.B.C. 
 
4.1 Εισαγωγή……………………………………………………………39 
 
4.2 Τα βοηθητικά κέντρα δραστηριότητας………………………….… 41 
 

4.2.1 1ο Βοηθητικό κέντρο: Σχεδιασμός νέων προϊόντων .…… 42 
 

4.2.2 2ο Βοηθητικό κέντρο: Προγραμματισμός παραγωγής ..…44 
 

4.2.3 3ο Βοηθητικό κέντρο: Βιολογικός καθαρισμός ………… 46 
 

4.2.4 4ο  Βοηθητικό κέντρο: Φύλαξη εγκαταστάσεων ……..….48 
 

4.2.5 5ο Βοηθητικό κέντρο: Συντήρηση και επισκευές …………49 
 

4.2.6 6ο  Βοηθητικό κέντρο: Καθαριότητα χώρων παραγωγής. .52 
 

4.2.7 7ο Βοηθητικό κέντρο: Μεταφορές προσωπικού  ………...53 
 

4.2.8 8ο Βοηθητικό κέντρο: Συντονισμού και ελέγχου της 
παραγωγικής διαδικασίας …………………………...…...55 

 
4.3  Τα κύρια κέντρα δραστηριότητας ………………………………….57 
 

4.3.1   1ο   Κέντρο δραστηριότητας: Παραγγελίας υλικών ……...59 
 
4.3.2 2ο  Κέντρο δραστηριότητας : Αποθήκευση υλικών……....60 

 
4.3.3 3o  Κέντρο δραστηριότητας: Set up εκτυλίτριας………....62 

 
4.3.4 4o  Κέντρο δραστηριότητας: Κοπή λαμαρινών…………..63 

 
4.3.5 5o  Κέντρο δραστηριότητας: Μεταφορές υλικών……...…65 

 
4.3.6 6o  Κέντρο δραστηριότητας: Set up πρεσών einzug 1…....67 

 
4.3.7 7o Κέντρο δραστηριότητας: Διαμόρφωσης σχήματος 

νεροχύτη …………………………………………………68 



 
4.3.8 8o  Κέντρο δραστηριότητας: Set up πρεσών einzug 2……71 

 
4.3.9 9ο  Κέντρο δραστηριότητας: Τελική διαμόρφωση σχήματος 

νεροχύτη ………………………………………………....72 
 

4.3.10 10ο  Κέντρο δραστηριότητας: Πλύσιμο νεροχύτη ……….75 
 

4.3.11 11ο  Κέντρο δραστηριότητας: Συσκευασία νεροχύτη …....77 
 
4.4 Το τελικό κόστος του νεροχύτη βάσει της προτεινόμενης 

μεθοδολογίας ……………………………………………………...80 
 
Κεφάλαιο 5 
Τα αναμενόμενα οφέλη και προβλήματα από την υιοθέτηση 
του A.B.C. 
 
5.1 Εισαγωγή ………………………………………………………...…85 
 
5.2 Σύγκριση των αποτελεσμάτων των δύο τρόπων κοστολόγησης .…..85 
 
5.3 Τα οφέλη από την υιοθέτηση της κοστολόγησης A.B.C..………….88 
 
5.4 Τα προβλήματα από την εφαρμογή της κοστολόγησης A.B.C..…....92 
 
Κεφάλαιο 6 
Σύνοψη – προτάσεις   
 
Σύνοψη – προτάσεις  …………………………………………………...94 
 
Βιβλιογραφία 
 
Βιβλιογραφία …………………………………………………………...97 
 
 
 
 



Εισαγωγή 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 

Η Κοστολόγηση κατά Κέντρο Δραστηριότητας (Activity Based 
Costing) αποτελεί την τελευταία εξέλιξη στην κοστολογική επιστήμη. Οι 
Johnson & Kaplan (1987) με το «Relevance lost: The rise and fall of 
management accounting» αποτέλεσαν τους εισηγητές αυτού του νέου 
συστήματος κοστολόγησης. Διαπίστωσαν, ότι η αυξανόμενη 
πολυπλοκότητα στην παραγωγική διαδικασία και η μεγάλη συμμετοχή 
των Γ.Β.Ε. στο συνολικό κόστος του προϊόντος απαιτούσαν μια νέα 
προσέγγιση στην διαδικασία της κοστολόγησης. Η Κοστολόγηση κατά 
Κέντρο Δραστηριότητας (A.B.C. στο εξής) αντιμετωπίζει την νέα 
πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί, καθώς επιτυγχάνεται ουσιαστικά 
η μετατροπή του εμμέσου κόστους σε άμεσο και συνεπώς η ακριβέστερη 
κοστολόγηση των προϊόντων ή υπηρεσιών.  

 
Ένας από τους κλάδους όπου ενδείκνυται η εφαρμογή του A.B.C. 

είναι και αυτός της παραγωγής ανοξείδωτων νεροχυτών, όπου τα 
τελευταία έτη έχουν σημειωθεί μεγάλες αλλαγές. Υπήρξαν συγχωνεύσεις 
εταιριών και δημιουργία μεγάλων ομίλων, αλλά και εισαγωγή νέων 
επιχειρήσεων στην αγορά από χώρες με χαμηλό βιομηχανικό κόστος. 
Αποτέλεσμα αυτών των ανακατατάξεων ήταν η όξυνση του 
ανταγωνισμού και η συμπίεση των τιμών. Όλες οι εταιρίες πλέον 
βρίσκονται μπροστά στην ανάγκη να γνωρίζουν το κόστος παραγωγής 
των προϊόντων τους με μεγαλύτερη  ακρίβεια απ΄ ότι στο παρελθόν. Ως 
εκ τούτου, πολλές επιχειρήσεις στο εξωτερικό εφαρμόζουν το νέο 
σύστημα κοστολόγησης, το  A.B.C. και υπάρχει αρκετή βιβλιογραφία ως 
προς τον τρόπο εφαρμογής του και τα οφέλη που προκύπτουν από την 
υιοθέτηση του. 

 
Στην Ελλάδα, δυστυχώς, δεν υπάρχουν δημοσιευμένες εργασίες ως 

προς την εφαρμογή του A.B.C. σε πραγματικές περιπτώσεις και τα οφέλη 
που αυτό παρέχει. Μάλιστα, όσες εργασίες έχουν δημοσιευθεί (π.χ. 
Μπαραλέξης & Στεργίου 2003) κάνουν λόγο για πολύ μικρή έκταση 
εφαρμογής του  A.B.C. στην χώρα μας, λόγω έλλειψης know-how και 
μεγάλου κόστους. Όμως, η όλο και αυξανόμενη παγκοσμιοποίηση και η 
συμπίεση των τιμών λόγω ανταγωνισμού, από το ένα μέρος, και η 
πλούσια πλέον βιβλιογραφία γύρω από την λειτουργία του A.B.C.απ΄ την 
άλλη καθιστούν αφενός επιτακτική και αφετέρου σχετικά μάλλον εύκολη 
την εφαρμογή του A.B.C. και στην Ελλάδα. 
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Εισαγωγή 

 
Σκοπός, λοιπόν, της παρούσας εργασίας είναι να δείξει, ότι όχι 

μόνο ενδείκνυται, αλλά μάλλον επιβάλλεται η εφαρμογή του A.B.C. στον 
βιομηχανικό κλάδο των ανοξείδωτων νεροχυτών, καθώς και σε όσους 
άλλους κλάδους έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά γνωρίσματα, καθόσον 
τα οφέλη που προκύπτουν από την υιοθέτηση του υπερκαλύπτουν τα 
κόστη εφαρμογή του. Προς τούτο και δεδομένου των στενών χρονικών 
ορίων μέσα στα οποία πρέπει να γραφτεί μια διπλωματική εργασία, 
επιλέγεται μια βιομηχανική επιχείρηση κατασκευής ανοξείδωτων 
νεροχυτών, επιχείρηση «Βήτα» (το πραγματικό της όνομα δεν 
αποκαλύπτεται για προφανείς λόγους). Αναλύεται το υπάρχον σύστημα 
κοστολόγησης της, αναδεικνύονται οι αδυναμίες του και στοιχειοθετείται 
η ανάγκη αντικατάστασής του με το A.B.C..  

 
Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής καταδεικνύουν, ότι το 

ακολουθούμενο σύστημα κοστολόγησης από την εταιρία «Βήτα» 
παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα. Το μοναδιαίο κόστος επί 
παραδείγματι ενός εκ των νεροχυτών τεχνολογίας monoblock που 
εξετάσαμε παρουσιάζεται αυξημένο κατά 24,56% έναντι του κόστους 
που προκύπτει από την Κοστολόγηση κατά Κέντρο Δραστηριότητας 
(A.B.C.). Οι διαφορές προέρχονται κύρια από το γεγονός, ότι η 
υπάρχουσα κοστολόγηση χρησιμοποιεί μόνο μία βάση μερισμού, το 
βάρος της α΄ ύλης. Η παραπάνω βάση, σε ελάχιστες περιπτώσεις 
καλύπτει την απαίτηση που υπάρχει για κάθε βάση μερισμού, αυτή 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. Η 
συγκεκριμένη πρακτική διογκώνει τα κόστη που πρέπει να μεριστούν και 
τα οποία αγγίζουν το 47,01% του μοναδιαίου κόστους. 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 στα παραγόμενα προϊόντα 
που επιτυγχάνει το A.B.C. οδηγεί στην ακριβέστερη κοστολόγηση των 
προϊόντων. 

 
Τα ευρήματα αυτά είναι πολύ σημαντικά, ιδιαίτερα για την 

ελληνική βιβλιογραφία. Και τούτο, γιατί για πρώτη φορά στην χώρα μας 
βλέπει το φως της δημοσιότητας μια μελέτη πραγματικής  εφαρμογής του 
A.B.C. (case study). Καταδεικνύεται, ότι η εφαρμογή του A.B.C. δεν 
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Εισαγωγή 

είναι τόσο δύσκολη όσο πιστεύεται από τον επιχειρηματικό και λογιστικό 
κόσμο της Ελλάδος. Και το σπουδαιότερο τα οφέλη από την εφαρμογή 
του A.B.C. είναι τόσα πολλά (π.χ. ακριβέστερη κοστολόγηση, 
αποτελεσματικότερη τιμολόγηση προϊόντων ή παραγγελιών πελατών), 
ώστε να υπερκαλύπτουν κατά πολύ τα συνεπαγόμενα κόστη εφαρμογής 
του.  

 
Στην συνέχεια γίνεται συντομότατη περιγραφή των κεφαλαίων που 

ακολουθούν. Έτσι στο κεφάλαιο 2 γίνεται λόγος για την σπουδαιότητα 
της κοστολόγησης, για τα προ της εμφάνισης του A.B.C. συστήματα 
κοστολόγησης και περιγράφεται ο τρόπος λειτουργίας του A.B.C., 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 θα μας αποκαλύψει τις αδυναμίες του, που 
επιβάλουν την αλλαγή του. Ενώ, η περιγραφή της παραγωγικής 
διαδικασίας θα μας δώσει μαζί την θεωρία του δευτέρου κεφαλαίου την 
δυνατότητα για πρόταση ενός νέου συστήματος κοστολόγησης 
βασισμένου στην θεωρία και προσαρμοσμένου στις ανάγκες τις 
επιχείρησης. 

 
 Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται η πρόταση του νέου συστήματος 

κοστολόγησης, του A.B.C., το οποίο θα αντιμετωπίζει όλες τις αδυναμίες 
του υπάρχοντος συστήματος κοστολόγησης και θα παρέχει αξιόπιστα 
αποτελέσματα. 

 
 Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται ένας σχολιασμός των διαφορών 

ανάμεσα στα δύο συστήματα και παράθεση των αναμενόμενων 
ωφελειών, όπως και των πιθανών αδυναμιών της νέας κοστολόγησης. 

 
 Τέλος στο έκτο διατυπώνονται τα τελικά συμπεράσματα της 

εργασίας, αλλά και κάποιες προτάσεις για περαιτέρω έρευνα.  
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Η κοστολόγηση και η κοστολόγηση κατά κέντρο δραστηριότητας (A.B.C.) 
ειδικότερα 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 
Η ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ Η ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ 
ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (A.B.C.) ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ  

 
2.1 Η  σπουδαιότητα της κοστολόγησης 
 

Η κοστολόγηση είναι γνωστό ότι αποτελεί κλάδο της λογιστικής  
και επομένως εξυπηρετεί τους ίδιους σκοπούς , όπως και η λογιστική, 
αλλά σε ποιο εξειδικευμένη μορφή.  

 
Για το τι ακριβώς εξυπηρετεί η λογιστική έχουν δοθεί ποικίλοι 

ορισμοί στην διάρκεια της εξέλιξης της. Ένας χαρακτηριστικός ορισμός 
είναι αυτός που δίνει ο Θ. Καραγιώργος (Πανεπιστημιακές παραδόσεις 
1999, σελ.1), σύμφωνα με τον οποίο, «λογιστική είναι ο επιστημονικός 
κλάδος, ο οποίος ασχολείται με τις δραστηριότητες των οικονομικών 
μονάδων, όπως η συγκέντρωση, ο υπολογισμός, η καταχώρηση και η 
μετάδοση οικονομικών πληροφοριών, οι οποίες πρόκειται να βοηθήσουν 
τους ενδιαφερόμενους να πάρουν καλύτερες οικονομικές αποφάσεις». 

 
Είναι σαφές από τον παραπάνω ορισμό, ότι η λογιστική είναι ένα 

από τα σημαντικότερα σύστημα πληροφόρησης της διοίκησης κάθε 
οικονομικής μονάδας, το οποίο μέσα από την αναγνώριση, μέτρηση, 
συστηματική καταχώρηση, συσχέτιση και παρουσίαση οικονομικών 
πληροφοριών, όπως το ύψος των πωλήσεων, το ύψος των υπολοίπων των 
πελατών , των κερδών κλπ, παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για την 
λήψη αποφάσεων. 

 
Η κοστολόγηση, ως κλάδος της λογιστικής εξυπηρετεί και αυτή 

τον βασικό σκοπό της λογιστικής, δηλαδή την πληροφόρηση της 
διοίκησης με οικονομικά στοιχεία. Όμως, η πληροφόρηση που παρέχει 
είναι πιο εξειδικευμένη και σχετίζεται σχεδόν αποκλειστικά με το 
κόστος. Ως κόστος ορίζεται, όπως αναφέρει ο Γρηγοράκος (1998, 
σελ.607), «η διάθεση ή επένδυση αγοραστικής δύναμης για την 
απόκτηση υλικών και άυλων αγαθών και υπηρεσιών, με σκοπό τη 
χρησιμοποίηση τους για την πραγματοποίηση εσόδων από πωλήσεις ή 
την κάλυψη κοινωνικών αναγκών».  

 
Η κοστολόγηση, σύμφωνα με το Βαρβάκη (2003, σελ.45) είναι «η 

διαδικασία που οδηγεί στον προσδιορισμό του κόστους μιας λειτουργίας, 
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μιας δραστηριότητας, ενός προϊόντος ή υπηρεσίας κλπ» και μας επιτρέπει 
να παράσχουμε την απαιτούμενη πληροφόρηση προς την διοίκηση κάθε 
οικονομικής μονάδος. Ειδικότερα, η κοστολόγηση παρέχει την αναγκαία 
πληροφόρηση για τον ορθό προγραμματισμό των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, όπως την άσκηση ορθής τιμολογιακής πολιτικής, την 
παροχή εκπτώσεων, τον έλεγχο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 
Ακόμη επιτρέπει στην διοίκηση να γνωρίζει το κατά πόσο είναι 
συμφέρουσα η παραγωγή ενός προϊόντος ή θα πρέπει να γίνει ανάθεση 
εργασιών σε τρίτους (φασόν). Σε τελική ανάλυση η κοστολόγηση μας 
επιτρέπει να προσδιορίσουμε με ακρίβεια τα αποτελέσματα που πέτυχε η 
επιχείρηση και να προσδιορίσουμε τα αίτια που οδηγούν σε χαμηλή 
απόδοση, συνεπώς να λάβουμε αποφάσεις που θα βελτιώσουν την 
αποδοτικότητα κάθε επιχείρησης. Επομένως, η σπουδαιότητα της 
κοστολόγησης για την επιχείρηση είναι πολύ μεγάλη. Δια μέσου των 
ετών η κοστολόγηση έχει περάσει από διάφορα στάδια, για τα οποία 
γίνεται λόγος αμέσως παρακάτω. 
 
2.2 Τα προ της εμφάνιση του A.B.C. συστήματα (στάδια) 
κοστολόγησης 
 
2.2.1 Εισαγωγή 
  

Η προσπάθεια για κοστολόγηση των παραγόμενων προϊόντων 
κατά τρόπο συστηματικό είναι σχεδόν ταυτόχρονη με την εκδήλωση της 
βιομηχανικής επανάστασης. Όπως είναι λογικό, με την πάροδο των ετών   
η τεχνολογική πρόοδος επέφερε αλλαγές στην παραγωγική διαδικασία, 
αλλαγές που ανάγκαζαν και την κοστολόγηση να προσαρμόζεται στα νέα 
δεδομένα που προέκυπταν κάθε φορά. Έτσι προ της εμφανίσεως της 
κοστολόγησης βάσει των δραστηριοτήτων, που αποτελεί και την 
τελευταία εξέλιξη, προϋπήρξαν δύο είδη-στάδια κοστολόγησης. Το 
πρώτο στάδιο χαρακτηρίζεται από την χρήση μιας μοναδικής βάσης 
μερισμού των Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων, ενώ στο δεύτερο στάδιο 
εισάγεται η έννοια του κέντρου κόστους καθώς και η χρήση πολλών 
βάσεων μερισμού. 
 
2.2.2 Το πρώτο στάδιο κοστολόγησης 
 

Η βιομηχανική παραγωγή κατά το τέλος του 19ου αιώνα και τις 
αρχές του 20ου χαρακτηρίζονταν από το γεγονός ότι ήταν εντάσεως 
εργασίας. Η παραγωγή επιτυγχάνονταν με την χρήση λίγων και σχετικά 
απλών μηχανών, το κόστος των οποίων ήταν σχετικά μικρό. Κατά 
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συνέπεια το κόστος των προϊόντων αποτελείτο κύρια από την αξία των 
υλικών και το κόστος της άμεσης εργασίας, ενώ τα Γ.Β.Ε. αποτελούσαν 
ένα μικρό κλάσμα του συνολικού κόστους. Το κόστος των υλικών και 
της εργασίας σαν άμεσο κόστος που είναι επιρρίπτονταν άμεσα στα 
προϊόντα Ο μερισμός  των Γ.Β.Ε. γίνονταν με την χρήση μιας και 
μοναδικής βάσης, αυτής της άμεσης εργασίας, είτε με την μορφή του 
χρόνου της εργασίας , είτε με την μορφή του κόστους της εργασίας, γιατί 
η μέτρηση της ήταν κάτι απλό, εύκολο και οικονομικό.  

 
Η χρήση μιας βάσης μερισμού δεν αποτελούσε πρόβλημα. Η 

κοστολόγηση παρείχε αξιόπιστα αποτελέσματα καθότι η παραγωγική 
διαδικασία ήταν απλή, τα παραγόμενα είδη λίγα, η άμεση εργασία ήταν ο 
κύριος οδηγός κόστους τουλάχιστον των περισσοτέρων από τα Γ.Β.Ε., 
και, τέλος, όπως προείπα, το μέγεθος των Γ.Β.Ε. ήταν μικρό. Άρα η 
τυχόν μη καταλληλότητα της βάσης μερισμού ελάχιστα επηρέαζε την 
αξιοπιστία  της κοστολόγησης. 

 
Βέβαια, με την πάροδο των ετών τα δεδομένα άρχισαν να 

αλλάζουν. Η δυναμικότερη είσοδος των μηχανών στην παραγωγή, η 
αύξηση της πολυπλοκότητας των ακολουθούμενων παραγωγικών 
διαδικασιών, η παραγωγή μεγαλύτερης ποικιλίας προϊόντων, ήταν 
ορισμένοι λόγοι γα τους οποίους αυξήθηκε η συμμετοχή των Γ.Β.Ε. στο 
κόστος παραγωγής. Οι παραπάνω αλλαγές κατέστησαν επιτακτική την 
αλλαγή της διαδικασίας κοστολόγησης και έτσι την μετάβαση σε ένα 
δεύτερο στάδιο κοστολόγησης. 
 
2.2.3 Το δεύτερο στάδιο κοστολόγησης  
 

Το δεύτερο στάδιο αποτέλεσε την αναγκαία προσαρμογή της 
κοστολόγησης στις νέες εξελίξεις. Η γιγάντωση των εργοστασίων και οι 
γενικότερες αλλαγές στην τεχνολογία , όπως είπα και παραπάνω, είχαν 
ως αποτέλεσμα την αύξηση των Γ.Β.Ε. και την δημιουργία δυσκολιών 
στην συγκέντρωση και κυρίως στην ορθολογική κοστολογικά διαχείριση 
των παραπάνω εξόδων. Τα νέα αυτά δεδομένα επέβαλαν μια διαφορετική 
κοστολογικά διάρθρωση των οικονομικών μονάδων. Έτσι προέκυψε η 
έννοια του κέντρου κόστους , όπου ως κέντρο ή θέση κόστους ορίζεται 
από τον Βαρβάκη (2003, σελ.87) «η οποιαδήποτε κοστολογική 
υποδιαίρεση ή περιοχή ευθύνης της οικονομικής μονάδος για την οποία 
πραγματοποιείται λογιστική συγκέντρωση κόστους». Κατά κανόνα, όχι 
όμως πάντοτε, οι κοστολογικές υποδιαιρέσεις, συνεπώς και τα κέντρα 
κόστους, αντιστοιχίζονται με τις οργανωτικές ή λειτουργικές 
υποδιαιρέσεις της επιχείρησης. Σύμφωνα όμως με την Αμερικανίδα 
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συγγραφέα Leticia Gayle Rayburn την οποία επικαλείται ο Βαρβάκης 
(2003, σελ.88), κέντρο κόστους είναι «η μικρότερη περιοχή ευθύνης της 
επιχείρησης, για την οποία συσσωρεύεται λογιστικά το κόστος και άρα 
μπορεί να είναι μια υποδιαίρεση τμήματος ή ακόμη και τμήμα μέσα στο 
τμήμα».   

 
Πέρα όμως από την εισαγωγή της έννοια του κέντρου κόστους το 

νέο στάδιο κοστολόγησης έφερε και την χρήση πολλών βάσεων 
μερισμού των Γ.Β.Ε.. Τα κόστη συγκεντρώνονταν πλέον σε πολλές 
δεξαμενές κόστους (cost pool) ή κέντρα κόστους όπως προείπα, και κάθε 
δεξαμενή μπορούσε να κάνει χρήση ξεχωριστής βάσης μερισμού. Έτσι, 
πλάι στην άμεση εργασία, άρχισαν να χρησιμοποιούνται ως βάσεις, οι 
μηχανοώρες, οι μονάδες του παραγόμενου προϊόντος, οι μονάδες 
αναλωθείσας α΄ ύλης, οι μονάδες ηλεκτρικής ενέργειας που αναλώθηκε 
κ.ο.κ..  

 
Ουσιαστικά με το νέο στάδιο κοστολόγησης δημιουργήθηκε ένα 

σύστημα κατανομής των Γ.Β.Ε. στο τελικό προϊόν  μέσω δύο επιπέδων, 
όπως φαίνεται και στο σχήμα 2.1 που μας δίνουν οι Garrison & Noreen, 
(1997, σελ.181). 

 
ΣΧΗΜΑ 2.1 

 Η ΡΟΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΩΡΕΣ ΚΟΣΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΩΡΕΣ
ΑΜΕΣΗΣ Α΄ΥΛΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΩΤΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΚΑΤΑΝΟΜ

ΗΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΚΑΤΑΝΟΜ

ΗΣ

ΛΟΙΠΑ Γ.Β.Ε.

ΤΜΗΜΑ 1 ΤΜΗΜΑ 3ΤΜΗΜΑ 2

ΕΜΜΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
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Η εισαγωγή αυτού του δευτέρου σταδίου στην κοστολόγηση 

επέφερε σημαντική βελτίωση στον προσδιορισμό του μοναδιαίου 
κόστους παραγωγής και άρα στην αξιοπιστία  της παρεχόμενης 
πληροφόρησης. Μπορούσαν πλέον τα Γ.Β.Ε. να παρακολουθηθούν πιο 
προσεχτικά και άρα να ελεγχθούν καλύτερα, αλλά κυρίως μέσω της 
χρήσης των πολλών βάσεων μερισμού, το κόστος επιμερίζονταν με 
σωστότερο τρόπο, καθώς οι νέες βάσεις μερισμού κάλυπταν εν μέρει την 
σχέση αιτίου αιτιατού που είναι απαραίτητη για μια ορθή κοστολόγηση. 
 

Το νέο σύστημα εξυπηρέτησε τις ανάγκες της κοστολόγησης 
ικανοποιητικά για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Όμως, ως ήταν φυσικό, 
και πάλι τα δεδομένα αναφορικά με τον όγκο, τον αριθμό, την 
πολυπλοκότητα των παραγωγικών διαδικασιών άλλαξαν σημαντικά. Η 
αυτοματοποίηση ειδικότερα των παραγωγικών διαδικασιών, και η 
εφαρμογή υψηλής τεχνολογίας υπήρξαν καταλυτικές για το δεύτερο 
στάδιο κοστολόγησης. Πρώτοι οι Johnson & Kaplan (1987) με το 
περίφημο «Relevance lost: The rise and fall of management accounting» 
αντιλήφθηκαν τις παραπάνω αλλαγές και πρότειναν έναν νέο σύστημα 
κοστολόγησης, αυτό της κοστολόγησης βάσει των δραστηριοτήτων. 
 
 
2.3 Η κοστολόγηση A.B.C. 
 
2.3.1 Ιστορική αναδρομή 
 

Οι Johnson & Kaplan (1987) ήταν οι πρωτοπόροι στην εισαγωγή 
της νέας κοστολόγησης, όπως ανέφερα και παραπάνω. Οι μεταβολές που 
σημειώθηκαν στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον με την ιδέα της 
παγκοσμιοποίησης, που άρχισε να κυριαρχεί, και την όξυνση του 
ανταγωνισμού, έκαναν πιο επιτακτική την ανάγκη για ακριβές κόστος. 
Ενώ και οι τεχνολογικές αλλαγές  που έλαβαν χώρα  στην παραγωγική 
διαδικασία κατέστησαν αναξιόπιστα τα παραδοσιακά συστήματα 
κοστολόγησης μέσω της αύξησης των Γ.Β.Ε.. Τα διοικητικά στελέχη 
είχαν περισσότερο από ποτέ πλέον ανάγκη της ακριβούς γνώσης του 
κόστους των προϊόντων τους προκειμένου να μπορούν: 
 

• Να χαράξουν σωστή  τιμολογιακή  πολιτική    
 
• Να γνωρίζουν με ακρίβεια τα οικονομικά αποτελέσματα που 

φέρνει κάθε  προϊόν, κάθε  πελάτης ή κάθε αγορά  
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• Να μπορούν να καταλήξουν στο βέλτιστο μίγμα προϊόντων που 

πρέπει να προσφέρουν  στην αγορά  
 

• Να ελέγχουν αποτελεσματικότερα το ύψος του κόστους. 
 

Διαπιστώθηκε ότι σε πολλές περιπτώσεις (π.χ. πολυπλοκότητα της 
παραγωγικής διαδικασίας, μεγάλη συμμετοχή των Γ.Β.Ε. στο συνολικό 
κόστος προϊόντος) το υπάρχον σύστημα κοστολόγησης δεν εξυπηρετούσε 
τις παραπάνω αναφερθείσες ανάγκες κοστολόγησης. Οι 
χρησιμοποιούμενες βάσεις μερισμού δεν ήταν σε πολλές περιπτώσεις οι 
ορθές, γιατί η επιλογή τους δεν στηρίζονταν στο κριτήριο αιτίου-
αιτιατού. Δηλαδή η επιλεγείσα βάση δεν ήταν ο οδηγός του προς μερισμό 
κόστους. Έτσι η αντίληψη όλων των παραπάνω αδυναμιών αποτέλεσε 
πηγή προβληματισμού, που τελικά οδήγησε στην πρόταση της 
κοστολόγησης με βάση τις δραστηριότητες (A.B.C.) από τους Johnson & 
Kaplan. 
 
 
2.3.2 Ο τρόπος  λειτουργίας του Activity Based Costing 
 

Η κοστολόγηση βάσει των δραστηριοτήτων στηρίζεται στην αρχή 
ότι οι πόροι που έχει στην διάθεση της η οικονομική μονάδα 
αναλώνονται από τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εντός αυτής 
και με την σειρά τους οι δραστηριότητες ΄΄αναλώνονται΄΄ από τα 
προϊόντα ή τους πελάτες (Μπαραλέξης & Στεργίου, 2003, σελ.367). 
Έτσι, επί παραδείγματι, όταν λαμβάνει χώρα μια δραστηριότητα, όπως ο 
ποιοτικός έλεγχος ενός προϊόντος, αναλίσκονται πόροι (εργασία, υλικά, 
ηλεκτρική ενέργεια κ.λ.π.) χάριν αυτής της δραστηριότητας. Με την 
σειρά της, αυτή η δραστηριότητα γίνεται χάριν της παραγωγής ενός 
αψεγάδιαστου προϊόντος, άρα το προϊόν αναλίσκει την δραστηριότητα. 
Προκειμένου να ορίσουμε εννοιολογικά τον όρο δραστηριότητα 
μπορούμε να δανειστούμε τον ορισμό των Raiborn, Barfield,  Kinney 
(1999, σελ.177) οι οποίοι ως δραστηριότητα ορίζουν κάθε 
επαναλαμβανόμενη εργασία, κίνηση ή ακολουθία εργασιών που είναι 
αναγκαία προκειμένου να εκπληρωθεί μια λειτουργία της επιχείρησης. 

 
Γίνεται επομένως σαφές, ότι όλα τα κόστη μιας οικονομικής 

μονάδας οφείλονται σε κάποιες συγκεκριμένες δραστηριότητες. Το 
κόστος χρήσης όλων αυτών των πόρων από τις δραστηριότητες θα πρέπει 
να συγκεντρωθεί κάπου ξεχωριστά. Έτσι, σύμφωνα με το ABC 
δημιουργούνται ξεχωριστές δεξαμενές κόστους που αντιστοιχίζονται με 
μια δραστηριότητα ή με μια ομάδα συγγενών δραστηριοτήτων που 
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αποτελούν ένα κέντρο δραστηριότητας (Compton, 1996, σελ.23). 
Κατόπιν το κόστος που έχει συγκεντρωθεί στο κέντρο δραστηριότητας 
θα πρέπει να επιβαρύνει μόνο τα προϊόντα τα οποία έκαναν χρήση αυτής 
της δραστηριότητας . Η επιβάρυνση τέλος, θα πρέπει να γίνει με τη 
κατάλληλη βάση που δεν θα αδικεί κάποια από τα προϊόντα που έκαναν 
χρήση της δραστηριότητας . 

 
Το πρώτο βήμα που πρέπει να γίνει προκειμένου να εφαρμοστεί 

ένα σύστημα activity based costing σε μία βιομηχανία είναι η καταγραφή 
όλων των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν  χώρα κατά την παραγωγική 
διαδικασία. Κάποιες από τις δραστηριότητες αυτές θα αποτελέσουν τα 
κέντρα δραστηριοτήτων (activity centers) και θα συσχετιστούν με 
αυτοτελείς δεξαμενές κόστους.  

 
Βέβαια σε μια παραγωγική μονάδα πέρα από τις δραστηριότητες 

που συμμετέχουν άμεσα στην παραγωγική διαδικασία υπάρχουν πολλές 
δραστηριότητες που έχουν ρόλο υποστήριξης της παραγωγής. Η 
ανάλωση πόρων σε αυτά τα κέντρα δραστηριοτήτων έχει ως στόχο να 
παράσχει ευκολίες στα κέντρα που επιτελούν τις βασικές 
δραστηριότητες. Το κόστος αυτών των υποστηρικτικών κέντρων πρέπει 
να οδηγηθεί στα βασικά κέντρα δραστηριοτήτων. Έτσι  οι Raiborn, 
Barfield,  Kinney (1999, σελ.191) προτείνουν την δημιουργία ενός 
συστήματος κατεύθυνσης του κόστους δύο επιπέδων (σχήμα 2.2 ).  

 
Οι πρώτου επιπέδου οδηγοί κόστους (first stage cost drivers) θα 

αποτελέσουν το μέσο, για να οδηγηθεί το κόστος των υποστηρικτικών 
κέντρων στα κέντρα που χρησιμοποιούν τα προϊόντα άμεσα. Οι δευτέρου 
επιπέδου  οδηγοί κόστους (second stage cost drivers) αντίθετα, θα 
αποτελέσουν το μέσο που  θα οδηγήσει το τελικό κόστος του κάθε 
κέντρου σε κάθε ένα παραγόμενο προϊόν ξεχωριστά, εφόσον τα προϊόντα 
αυτά, συνιστούν το αντικείμενο κοστολόγησης. 
 

Επομένως το δεύτερο βήμα στην διαδικασία σχεδίασης ενός 
συστήματος activity based costing είναι η εύρεση των κατάλληλων cost 
drivers. Σύμφωνα με τις πανεπιστημιακές σημειώσεις του κ. Μπαραλέξη 
(2003, σελ.1)  το βασικό κριτήριο για την επιλογή του σωστού οδηγού 
κόστους θα πρέπει να είναι η σχέση αιτίου – αιτιατού. Δηλαδή κατά πόσο 
υπάρχει άμεση συσχέτιση ανάμεσα στην απορρόφηση του κόστους και το 
παραγωγικό αποτέλεσμα που προκύπτει από την δραστηριότητα. 
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*σύμφωνα με τους Raiborn, Barfield, Kinney 

Βέβαια ο προσδιορισμός των σωστών οδηγών κόστους 
προϋπ ρ α ω ω

υγκεκριμένα δέχονται ότι υπάρχουν κόστη τα οποία είναι άμεσα 
συσχε

 

ΣΧΗΜΑ 2.2 
ΡΟΗ  ΤΟΥ  ΚΟΣΤΟΥΣ  ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ* 

ΤΜΗΜΑ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΧΩΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

SET UP ΜΗΧΑΝΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΑΜΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΜΗΧΑΝΩΝ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ 
ΤΜΗΜΑΤΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 
ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

FIRST 
STAGE 
COST 

DRIVERS

SECOND 
STAGE 
COST 

DRIVERS

ΠΡΟΪΟΝ Νο 1 ΠΡΟΪΟΝ Νο 2 ΠΡΟΪΟΝ Νο 3

 

οθέτει π ώτ  την ανάλυση τ ν δραστηριοτήτων και τ ν ειδών  
κόστους που συγκεντρώνεται σε αυτές. Η εμπειρία μας διδάσκει ότι όλα 
τα κόστη δεν σχετίζονται άμεσα με τον αριθμό των παραγόμενων 
μονάδων ( π.χ. τα κόστη των set ups σχετίζονται με την παρτίδα και όχι 
με τις μονάδες του παραγόμενου προϊόντος ). Αντιλαμβανόμενοι αυτή 
την πραγματικότητα οι Raiborn, Barfield, Kinney (1999, σελ.185) και 
αποδεχόμενοι την πρόταση του Robin Cooper (1990) προτείνουν ένα 
ιεραρχικό σύστημα κατάταξης των διαφόρων δαπανών (σχήμα 2.3). 

 
Σ
τιζόμενα με τον αριθμό των παραγόμενων μονάδων προϊόντος 

(unit-level costs). Αυτά τα κόστη αυξάνονται όσο αυξάνεται και η 
παραγόμενη ποσότητα. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιο κόστους 
μπορούμε να αναφέρουμε την άμεση εργασία. 
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ΤΑ  ΕΠΙΠΕΔΑ  ΤΟΥ  ΚΟΣΤΟΥΣ  ΣΥΜΦΩΝΑ  ΜΕ  ΤΟ  A.B.C. 

Δεύτερο επίπεδο κόστους αποτελούν τα κόστη που εξαρτώνται από 
την π

 

Τρίτο επίπεδο  κόστους δημιουργούν τα κόστη που σχετίζονται 
είτε μ

Τέλος, τέταρτο επίπεδο κόστους σχηματίζουν τα κόστη που 
εξαρτώ

ΣΧΗΜΑ 2.3 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΥΠΟΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΜΕΣΑ ΥΛΙΚΑ
ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΜΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΠΑΡΤΙΔΑ SET UP

ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ 
ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΜΙΑ 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ 
ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΜΙΑ 

ΠΑΡΤΙΔΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ 
ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΕΝΑΣ 
ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

 
 

αραγόμενη παρτίδα (batch – level costs). Τα κόστη αυτά 
εμφανίζονται κάθε φορά που δίνεται εντολή για την παραγωγή μιας 
παρτίδας. Παραδείγματος χάριν το κόστος παραγγελίας των υλικών που 
χρειάζονται για την παραγωγή μιας παρτίδας. Το κόστος αυτό είναι ίδιο 
ασχέτως από το πόσα τεμάχια παραγγέλνουμε και εμφανίζεται κάθε φορά 
που θέτουμε μια παραγγελία.  
 

ε ένα τύπο προϊόντος είτε με μια διαδικασία. Το κόστος σχεδιασμού 
και θέσης σε παραγωγής ενός προϊόντος επί παραδείγματι εμφανίζεται 
μια φορά μόνο, όποτε αναπτύσσεται ένα νέο προϊόν. Αυτό το κόστος 
είναι σωστό να επιβαρύνει όλες τις μονάδες τελικού προϊόντος που θα 
παραχθούν από το συγκεκριμένο  τύπο. 
 

νται από την επιχείρηση την ίδια. Αυτά τα κόστη δημιουργούνται 
από δραστηριότητες που υποστηρίζουν την παραγωγή συνολικά. Ως 
τέτοιες θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τις αμοιβές των διευθυντικών 
στελεχών της παραγωγής ή τις αποσβέσεις των κτιρίων. Θεωρητικά, τα 
κόστη αυτά δεν πρέπει να βαρύνουν συγκεκριμένα προϊόντα, αλλά να 
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.3.3 Τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του Activity Based 

Τα οφέλη από την υιοθέτηση της κοστολόγησης βάσει των 
δραστ ε

η

Φυσικά η παροχή ακριβούς και άρα αξιόπιστης πληροφόρησης 
γύρω 

Συνέπεια του ακριβούς προσδιορισμού του κόστους είναι και ο 
ακριβ

Ένα από τα είδη αποφάσεων στα οποία βοηθάει ο ακριβής 
προσδ μ

Ακόμη η αναλυτικότερη παρακολούθηση των γενικών βιομηχανικών 
εξό

• Γίνεται ευκολότερη η αποκάλυψη των αιτιών που αυξάνουν τα 
Γ.Β.Ε., και επομένως είναι αποτελεσματικότερη η προσπάθεια 
μείωσης του κόστους (Gagne & Discenza, 1992, σελ.31). 

αφαιρούνται από το τελικό αποτέλεσμα που δίδει η άθροιση των 
επιμέρους τελικών αποτελεσμάτων των συγκεκριμένων προϊόντων. Στην 
πράξη, όμως, αρκετές επιχειρήσεις επιρρίπτουν τα κόστη αυτά στα 
επιμέρους παραγόμενα προϊόντα με την χρήση κάποιας βάσης μερισμού.    
 
 
2
Costing 
 

ηριοτήτων ίναι σημαντικά και δεν περιορίζονται μόνο στην 
επίλυση των προβλημάτων των παραδοσιακών συστημάτων 
κοστολόγ σης. 
 

από το κόστος των προϊόντων είναι από τα μεγαλύτερα 
πλεονεκτήματα, καθώς το A.B.C. πετυχαίνει ουσιαστικά να μετατρέψει 
τα έμμεσα κόστη σε άμεσα, και τούτο γιατί ανιχνεύει τις δραστηριότητες 
που αναλίσκουν τους συγκεκριμένους οικονομικούς πόρους. 
 

ής προσδιορισμός της κερδοφορίας σε όποιο επίπεδο και αν αυτό 
ενδιαφέρει την επιχείρηση, π.χ. πελάτη, προϊόν, εργοστάσιο, αγορά κλπ, 
και, άρα, η δυνατότητα λήψης αποφάσεων με ορθολογικό τρόπο 
(Sharma, 1992, σελ.68). 
 

ιορισ ός του κόστους είναι σίγουρα και η χάραξη της τιμολογιακής 
πολιτικής, κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται και από τις σχετικές έρευνες  
(Μπαραλέξης, Στεργίου,2003, σελ.365). Μάλιστα ένα σύστημα A.B.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 κ.ο.κ.   
 

δων θα επιτρέψει  τον καλύτερο έλεγχο τους. Συγκεκριμένα 
επιτυγχάνονται τα παρακάτω: 
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• σθέτουν 
i

ντος (Howell et al.,1987) και τέλος,  

 τ  δ ρ ι
υς 

 
Με

απαραί λαμβάνει αποφάσεις που 
οδηγούν σε αύξηση της κερδοφορίας. 
 

νεκτήματα. 

χειρήσεις λόγω του 
εγέθους τους και των διαδικασιών παραγωγής που ακολουθούν είναι 
ανα

πολλά

 α

  
ά σε αυτή καθεαυτή την κοστολόγηση, αλλά στο 

εσμικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις, είναι η 
ανά

• Μπορούν να τεθούν  συγκεκριμένοι στόχοι για μείωση των 
Γ.Β.Ε., (Gagne & Discenza, 1992, σελ.32). 
Μπορούν να αποκαλυφθούν  δραστηριότητες που δεν προ
αξία στο προϊόν και άρα να  εξαλειφθούν (Raiborn, Barf eld, 
Kinney, 1999, σελ. 178). 

• Μπορεί να γίνει ορθολογικότερος σχεδιασμός νέων προϊόντων 
αφού θα λαμβάνεται υπόψη το πόσο στοιχίζει κάθε 
χαρακτηριστικό του προϊό

• Οι αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων θα αξιοποιεί την 
πληροφόρηση γύρω από το κόστος ων ραστη ιοτήτων κα  έτσι 
οι επενδύσεις θα μπορούν να στοχεύουν στην μείωση του κόστο
των ποιο δαπανηρών δραστηριοτήτων. 

 λίγα λόγια παρέχονται στην διοίκηση κάθε επιχείρησης, τα 
τητα εργαλεία που τις επιτρέπουν να 

Φυσικά δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν μόνο πλεονεκτήματα σε ένα 
σύστημα κοστολόγησης, αλλά και μειο
 

Ένα πρώτο βασικό μειονέκτημα που συχνά εμφανίζεται είναι η 
πολυπλοκότητα του συστήματος. Πολλές επι
μ

γκασμένες, εάν θέλουν να έχουν ένα ορθό σύστημα, να 
δημιουργήσουν  κέντρα δραστηριοτήτων και πολλούς οδηγούς 
κόστους. Έτσι μια πρώτη δυσκολία που εμφανίζεται είναι κατά την 
διάρκεια σχεδιασμού του συστήμ τος, όταν και απαιτείται μεγάλη 
προσπάθεια και προσοχή, άρα και χρόνος υλοποίησης  που συνεπάγεται  
κόστος (Bruesewitz, Talbott, 1997, σελ.19). Κατά δεύτερο λόγω ένα 
πολύπλοκο σύστημα είναι ιδιαίτερα δύσκολο στην τροφοδότηση του με 
στοιχεία. Απαιτείται σχολαστική εκπαίδευση των εμπλεκομένων και 
πλήρης αποδοχή από μέρους τους, της αναγκαιότητας ύπαρξης του νέου 
συστήματος (Ness & Cucuzza, 1995, σελ.130). Έτσι δεν είναι λίγες οι 
φορές που ένα σύστημα αναπτύσσεται από την ανώτερη διοίκηση και δεν 
βρίσκει την αποδοχή από όλους τους συμμετέχοντες και τελικά 
καταλήγει σε αποτυχία. 
 

Ένα άλλο πολύ βασικό μειονέκτημα της κοστολόγησης A.B.C. που 
δεν οφείλεται ουσιαστικ
θ

γκη ύπαρξης δύο κοστολογικών συστημάτων ταυτόχρονα. 
Συγκεκριμένα, ως γνωστόν η κοστολόγηση  A.B.C. στηρίζεται σε 
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ι  σ ό μ

ι
 μπορεί να αποτελέσει ένα 

αλό σημείο εκκίνησης αξιολόγησης του κατά πόσο αξίζει η εφαρμογή 
του

 δ ύ Β
 

παραγωγής, τότε δεν δικαιολογείται η εφαρμογή του συστήματος, αφού 
το κ

 α

τ  
πει να κάνει κάθε επιχείρηση που σκέφτεται 

ην εφαρμογή της κοστολόγησης A.B.C.. Ιδιαίτερα στην περίπτωση της 
επιχ

ορθολογικά κριτήρια, όπως η επιλογή των οδηγών κόστους βάσει της 
σχέσης α τίου αιτιατού, ή τον υπολογισμ  των εξόδων ε τρόπο που 
προσεγγίζει την πραγματικότητα π.χ. αποσβέσεις βάσει της ωφέλιμης 
ζωής των παγίων. Αντίθετα ο φορολογικός νομοθέτης έχει ως 
προτεραιότητα του την σύλληψη φορολογητέας ύλης και έτσι οδηγείται 
σε συμβιβασμούς που αλλοιώνουν την κοστολόγηση και δεν είναι 
αποδεκτές από ένα σύστημα A.B.C.. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα 
μπορούμε να αναφέρουμε τον υπολογισμό των αποσβέσεων με 
συγκεκριμένους συντελεστές. 
 

Η παραπάνω παράθεση των πλεονεκτημάτων κα  μειονεκτημάτων 
της κοστολόγησης βάσει των δραστηριοτήτων
κ

 παραπάνω συστήματος σε μια επιχείρηση. Βέβαια πέρα από τα 
μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα υπάρχουν και κάποιες άλλες 
προϋποθέσεις που καθιστούν χρήσιμη την εφαρμογή αυτής της 
κοστολόγησης( Πανεπιστημιακές παραδόσεις Μπαραλέξη, 2003.σελ.5). 

  
Πρώτη και σπου αιότερη θεωρώ ότι είναι το ψος των Γ. .Ε. Εάν τα 

Γ.Β.Ε. έξοδα δεν αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι του κόστους

όστος της εργασίας και των υλικών θα αντιμετωπίζεται ήδη σωστά. 
Δεύτερον, η παραγωγική διαδικασία θα πρέπει να είναι αρκετά 
πολύπλοκη, έτσι ώστε να δικαιολογείται η ανάλυση της σε επιμέρους 
δραστηριότητες. Τρίτον, τα παραγόμενα είδη θα πρέπει να είναι πολλά σε 
αριθμό και η παραγωγική τους διαδικασία να  δι φέρει σημαντικά. 
Τέταρτον, τα παραγόμενα σε πολλές περιπτώσεις να κατασκευάζονται 
βάσει των απαιτήσεων των πελατών (customized production), κάτι που 
δημιουργεί διαφορετικό κόστος από πελάτη σε πελάτη. Πέμπτον, ο 
προσδιορισμός του ακριβούς κόστους να έχει μεγάλη σημασία, έτσι ώστε 
να χαράσσεται σωστή τιμολογιακή πολιτική και να αντιμετωπίζεται ο 
οξύς ανταγωνισμός. Έκτον, να απαιτείται συνεχής και ακριβής 
πληροφόρηση γύρω από το κόστος, ώστε να αναλαμβάνονται 
προσπάθειες μείωσης του.  
 

Η εξέταση ων παραπάνω προϋποθέσεων πιστεύω ότι αποτελεί την 
πρώτη ενέργεια που θα πρέ
τ

είρησης που εξετάζω, όπως θα φανεί και στο επόμενο κεφάλαιο 3, 
συνυπάρχουν και οι έξι παραπάνω προϋποθέσεις και συνεπώς η 
εφαρμογή του A.B.C. κρίνεται ως άκρος απαραίτητη.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 
Η ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΗΤΑ Α.Β.Ε. 
ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ  

 
3.1 Εισαγωγή 

 
Στην ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης θα κάνω μια σύντομη 

αναφορά στα βασικά προϊόντα που παράγει η μεταποιητική επιχείρηση 
«Βήτα», (το πραγματικό όνομα της εξεταζόμενης επιχείρησης 
αποκρύπτεται κατόπιν επιθυμίας της), στη παραγωγική διαδικασία που 
ακολουθείται, και στον τρόπο που είναι οργανωμένη η παραγωγή. 
Κατόπιν θα αναλύσω το σημερινό σύστημα κοστολόγησης και τέλος θα 
κλείσω με τα προβλήματα και τις αδυναμίες του, έτσι όπως αυτές 
εντοπίστηκαν κατά  την διάρκεια της έρευνας. 
 
3.2 Τα προϊόντα του εργοστασίου νεροχυτών 
 

Η «Βήτα» παράγει μια μεγάλη γκάμα προϊόντων τα οποία όμως 
μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τέσσερις κατηγορίες ανάλογα με την 
διαδικασία της παραγωγής τους. Έτσι αυτές οι κατηγορίες προϊόντων 
είναι: 
 
• Οι ανοξείδωτοι νεροχύτες συμβατικής παραγωγής, όπου η γούρνα και 

το άνω μέρος του  νεροχύτη είναι δύο διαφορετικά μέρη και 
συγκολλούνται μεταξύ τους, ώστε να προκύψει το τελικό προϊόν.  

 
• Οι ανοξείδωτους νεροχύτες τεχνολογίας monoblock. Σε αυτή την 

περίπτωση ο νεροχύτης παράγεται από ένα ενιαίο κομμάτι λαμαρίνας  
και δεν υπάρχει ανάγκη συγκόλλησης δυο ξεχωριστών κομματιών. 

 
• Οι ανοξείδωτοι νεροχύτες με προσαρμοσμένες  επάνω τους 

ηλεκτρικές ή κεραμικές εστίες. Πρόκειται ουσιαστικά για έτοιμους 
πάγκους κουζίνας μαζί με  τις μαγειρικές εστίες. 

 
• Τέλος, οι ανοξείδωτες γούρνες, που στην ουσία είναι ένας μικρός 

νεροχύτης, χωρίς την άνω επίπεδη επιφάνεια. 
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3.3 Οργάνωση της παραγωγής και παραγωγική 
διαδικασία 
 

 Το εργοστάσιο είναι χωρισμένο σε τμήματα βάσει του lay out των 
μηχανών που έχουν σχεδιάσει οι τεχνικοί της εταιρίας. Σε κάθε ένα  από 
τα τμήματα επιτελείται συνήθως μια σειρά από ομοειδείς επεξεργασίες. 
Φυσικά κάθε νεροχύτης έχει το δικό του «φασεολόγειο», όπου φαίνεται 
όλη η σειρά των επεξεργασιών που θα πρέπει να υποστεί, και άρα όλα τα 
τμήματα της παραγωγής που θα απασχολήσει.  
 
  Πέρα από τα τμήματα  του εργοστασίου που συμμετέχουν στην 
παραγωγή άμεσα, υπάρχουν και οργανωτικές μονάδες που υποστηρίζουν 
έμμεσα την λειτουργία της παραγωγής. Τέτοιες μονάδες είναι η 
συντήρηση, ο προγραμματισμός της παραγωγής, η καθαριότητα του 
εργοστασιακού χώρου κλπ., που δημιουργούν έμμεσο κόστος 
συμμετέχοντας στα γενικά βιομηχανικά έξοδα 
.  

Η παραγωγική διαδικασία παρουσιάζει κάποιες διαφοροποιήσεις 
ανάλογα με το παραγόμενο προϊόν. Η σημαντικότερη διαφοροποίηση 
είναι αυτή που υπάρχει ανάμεσα σε νεροχύτες τεχνολογίας monoblock  
και συμβατικής παραγωγής. Ωστόσο διαφοροποιήσεις είναι δυνατόν να 
υπάρξουν και ανάμεσα σε ομοειδείς νεροχύτες εξαιτίας κάποιας 
ιδιαιτερότητας που θα έχει κάποιο μοντέλο. Το παραπάνω γεγονός 
συμβαίνει διότι σε κάποιες περιπτώσεις το εργοστάσιο παράγει κατά 
παραγγελία με αποτέλεσμα να δημιουργείται customized παραγωγή. 
Βέβαια αυτές οι διαφοροποιήσεις δεν αλλάζουν ριζικά την διαδικασία 
παραγωγής αλλά συνεπάγονται συνήθως μια  επιπλέον επεξεργασία του 
νεροχύτη. Η παραγωγική διαδικασία για κάθε μια από τις τέσσερις 
κατηγορίες προϊόντων που ανέφερα παραπάνω  έχει ως εξής: 
 
• Νεροχύτες τεχνολογίας monoblock 
 

Οι νεροχύτες τεχνολογίας monoblock, όπως και όλοι οι νεροχύτες 
που παράγει το εργοστάσιο, κατασκευάζονται από ανοξείδωτο ατσάλι 
(λαμαρίνα) το οποίο έρχεται στην αποθήκη με την μορφή μεγάλης 
κουλούρας  (coil). Η πρώτη επεξεργασία που θα υποστεί το coil θα είναι 
να τοποθετηθεί στην εκτυλίτρια  όπου θα ξεδιπλωθεί η λαμαρίνα και θα 
κοπεί στην απαιτούμενες διαστάσεις. Κατόπιν τα κομμένα κομμάτια της 
λαμαρίνας οδηγούνται σε μια ομάδα πρεσών  (1ο κέντρο Einzug) για να 
γίνει  η  διαμόρφωση της γούρνας (έτσι ονομάζεται το βαθύ μέρος του 
νεροχύτη) καθώς και της άνω επιφάνειας του νεροχύτη (του μαξιλαριού, 

 24



Η υπάρχουσα κοστολόγηση της Βήτα Α.Β.Ε. και η ανάγκη βελτίωσης της 

όπως ονομάζεται στην γλώσσα των τεχνικών). Τέλος σε αυτό το κέντρο 
γίνονται και οι οπές για την εκροή και την υπερχείλιση. Θα πρέπει να 
επισημάνω ότι οι συγκεκριμένοι νεροχύτες παράγονται από  ένα ενιαίο 
κομμάτι λαμαρίνας (γούρνα και μαξιλάρι μαζί ) και όχι από δύο χωριστά. 
Αντίθετα οι συμβατικοί γίνονται από δύο κομμάτια, ένα για το μαξιλάρι 
και ένα για την γούρνα και στο τέλος υπάρχει συγκόλληση αυτών των 
δύο μερών . 
 

Στην επόμενη φάση οι νεροχύτες οδηγούνται στο 2ο κέντρο 
Einzug, μια ομάδα πρεσών πάλι, όπου πραγματοποιείται η περιμετρική 
κοπή της λαμαρίνας και το απαιτούμενο στραντζάρισμα. Κατόπιν, αν 
απαιτείται, θα γίνει η χάραξη του λογοτύπου της εταιρίας, η οπή για την 
βρύση, και τελικά θα οδηγηθεί ο νεροχύτης στο τμήμα της συσκευασίας. 
Εκεί θα πλυθεί στο  πλυντήριο και θα συσκευαστεί με χαρτόνι ή 
χαρτοκιβώτιο πάνω σε παλέτες, για να καταλήξει στην αποθήκη ετοίμων 
προϊόντων. 
 
• Γούρνες 
 

Ως γούρνες χαρακτηρίζονται οι νεροχύτες που δεν διαθέτουν άνω 
επιφάνεια μεγάλων διαστάσεων (μαξιλάρι), αλλά αποτελούνται μόνο από 
το βαθύ μέρους του νεροχύτη. Η κατασκευή τους ξεκινά, όπως και όλων 
των νεροχυτών, με την κοπή των λαμαρινών στις απαιτούμενες 
διαστάσεις σε μία από τις δύο εκτυλίτριες. Κατόπιν οδηγούνται στην 
γραμμή εξέλασης γουρνών, όπου διαμορφώνεται το βάθος και το σχήμα 
του προϊόντος. Στην ίδια γραμμή πραγματοποιείται η λείανση, το 
πλύσιμο και η παλετοποίηση των γουρνών έτσι ώστε να αποθηκευθούν  
ως ημιτελές προϊόν. Έπειτα οι γούρνες αυτές θα καταλήξουν, είτε σε 
κάποια άλλα τμήματα του εργοστασίου  για κάποιες περαιτέρω εργασίες, 
όπως  γυάλισμα κουπαστής, προσαρμογή στοιχείων  στερεώσεως, και 
τελικά συσκευασία, είτε θα συγκολληθούν με μαξιλάρια συμβατικών 
νεροχυτών, ώστε να δώσουν συμβατικούς νεροχύτες.  
 
• Συμβατικοί νεροχύτες  
 

Οι παραγωγή των συμβατικών νεροχυτών ξεκινά με την κοπή των 
λαμαρινών στις απαραίτητες διαστάσεις. Κάθε νεροχύτης χρειάζεται δύο 
κομμάτια, ένα από το οποίο θα προκύψει η γούρνα και ένα για την 
διαμόρφωση του μαξιλαριού. Τα κομμένα κομμάτια  της λαμαρίνας που 
θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή γουρνών οδηγούνται στην 
γραμμή εξέλασης γουρνών, όπου ακολουθείται η ίδια διαδικασία για όλες 
τις γούρνες όπως περιέγραψα παραπάνω. Τα κομμάτια που προορίζονται 
για μαξιλάρια οδηγούνται στις πρέσες όπου θα γίνει  η διαμόρφωση τους. 
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Ανάλογα με το μοντέλο χρησιμοποιούνται δύο διαφορετικά είδη πρεσών, 
πρέσες με καλούπια ελαστικού και πρέσες με σιδερένια καλούπια. Μετά 
την διαμόρφωση του άνω μέρους του νεροχύτη (μαξιλαριού) τα κομμάτια 
οδηγούνται στο τμήμα ανοίγματος οπών γουρνών. Εκεί δημιουργείται 
μια μεγάλη οπή ή περισσότερες σε κάθε μαξιλάρι στο σημείο που 
αργότερα θα συγκολληθεί η γούρνα του νεροχύτη. Από αυτή την φάση 
επεξεργασίας προκύπτει ένα μεγάλο κομμάτι  λαμαρίνας ως φύρα, το 
οποίο, συνήθως πωλείται ως υποπροϊόν. Κατόπιν αν απαιτείται θα γίνει η 
χάραξη του λογοτύπου της εταιρίας, θα ανοιχθεί η οπή για την βρύση, 
και θα οδηγηθεί ο νεροχύτης στο τμήμα των στραντζών για το δίπλωμα 
των πλαϊνών του. 

 
  Επόμενη φάση αποτελεί το τμήμα συγκόλλησης των γουρνών με 
τα μαξιλάρια όπου, πραγματοποιείται η συνένωση της γούρνας με την 
άνω επίπεδη επιφάνεια του νεροχύτη. Σ΄ αυτό το τμήμα γίνεται επίσης 
και το τελικό γυάλισμα του νεροχύτη. Τέλος, όπως και κάθε νεροχύτης 
ασχέτως τρόπου παραγωγής, το προϊόν καταλήγει στο τμήμα 
συσκευασίας για το πλύσιμο και την παλετοποίηση. 
 
• Ανοξείδωτοι νεροχύτες με προσαρμοσμένες  επάνω τους ηλεκτρικές ή 

κεραμικές εστίες (Μαγειρική τράπεζα) 
 

Η παραγωγική διαδικασία των παραπάνω προϊόντων διαφέρει σε 
σχέση με τους συμβατικούς ή monoblock νεροχύτες μόνο στο ότι πριν 
την τελική συσκευασία  μεσολαβεί ένα επιπλέον στάδιο, στο οποίο 
γίνεται η προσαρμογή των μαγειρικών εστιών πάνω στον νεροχύτη. Η 
μαγειρική τράπεζα είναι δυνατόν να παραχθεί, είτε με την χρήση 
συμβατικού, είτε monoblock νεροχύτη. 
 
 
3.4 Το υπάρχον σύστημα κοστολόγησης 

 
Το υπάρχον σύστημα κοστολόγησης προσπαθεί να ακολουθήσει 

την φιλοσοφία των παραδοσιακών συστημάτων κοστολόγησης. Το 
κόστος προϊόντος διαχωρίζεται σε τρεις κατηγορίες, όπου το πρώτο 
μέρος αποτελείται από την αξία των υλικών που απαιτούνται για την 
κατασκευή του προϊόντος. Το δεύτερο μέρος σχηματίζεται από το κόστος 
της άμεσης εργασίας που χρειάζεται για την παραγωγή, και τέλος όλο το 
υπόλοιπο κόστος χαρακτηρίζεται ως γενικά βιομηχανικά έξοδα.  
 

Το κόστος των υλικών, συνήθως, δεν δημιουργεί προβλήματα στην 
κοστολόγηση, καθότι μπορεί να συνδεθεί με άμεσο τρόπο με το 
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παραγόμενο προϊόν. Είναι γνωστό από την τεχνική προδιαγραφή που 
προετοιμάζουν οι υπεύθυνη της παραγωγής, ποια υλικά απαιτούνται και 
σε τι ποσότητες, ώστε να κατασκευαστεί μια μονάδα τελικού προϊόντος. 
Στην επιχείρηση που εξετάζουμε είναι γνωστή η τεχνική προδιαγραφή 
του κάθε νεροχύτη, ενώ και οι αναλώσεις των υλικών παρακολουθούνται 
με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε είναι δυνατή η σύνδεση των αναλωθέντων 
υλικών με το τελικό προϊόν που προκύπτει.  

 
Συγκεκριμένα κάθε φορά που από την αποθήκη γίνεται εξαγωγή 

υλικών συμπληρώνεται δελτίο εσωτερικής διακίνησης  στο οποίο 
αναφέρεται ο κωδικός του υλικού που  παραδίδεται, η ποσότητα, η 
εντολή παραγωγής, και το παραγόμενο είδος για το οποίο γίνεται η 
παράδοση. Κατόπιν οι ποσότητες που αναλώθηκαν αποτιμούνται με 
βάσει την μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους, και έτσι προκύπτει το 
κόστος των υλικών του κάθε προϊόντος. Επομένως, μπορούμε να πούμε 
ότι ως προς το σκέλος του προσδιορισμού της αξίας των υλικών δεν 
υπάρχει πρόβλημα, και άρα δεν απαιτείται κάποια αλλαγή στην 
μεθοδολογία κοστολόγησης. 
 

Το κόστος παραγωγής που προέρχεται από την άμεση εργασία και 
τα γενικά βιομηχανικά έξοδα, παρακολουθείται, όπως επιβάλει το 
Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο, στην αναλυτική λογιστική και συγκεκριμένα 
στον λογαριασμό 92.00 (Έξοδα λειτουργίας παραγωγής). Η ανάπτυξη 
του λογαριασμού αυτού ακολουθεί την οργανωτική δομή της παραγωγής. 
Έτσι, κατ΄ αρχήν γίνεται διαχωρισμός των εξόδων λειτουργίας 
παραγωγής σε 92.00.10, έξοδα υποστηρικτικών τμημάτων λειτουργίας 
παραγωγής, και σε 92.00.20, έξοδα κυρίων τμημάτων παραγωγής. Μετά 
γίνεται αντιστοίχιση των τμημάτων της παραγωγής με συγκεκριμένους 
λογαριασμούς της αναλυτικής λογιστικής, όπου συγκεντρώνεται το 
κόστος λειτουργίας  του κάθε τμήματος. Π.χ. τα έξοδα που γίνονται για 
την λειτουργία του τμήματος Einzug 1 συγκεντρώνονται στον 
λογαριασμό 92.00.20.161 (Έξοδα λειτουργίας τμήματος Einzug 1), ή τα 
έξοδα του τμήματος συσκευασίας στον λογαριασμό 92.00.20.153 (Έξοδα 
λειτουργίας τμήματος συσκευασίας). Άρα, τα υπόλοιπα αυτών των 
λογαριασμών μας δίνουν το κόστος λειτουργίας των παραπάνω 
τμημάτων.  

 
Επιπλέον υπάρχει διαχωρισμός του κόστους του τμήματος σε δύο 

διαφορετικά μέρη. Πρώτον σε αυτό που οφείλεται στην μισθοδοσία του 
προσωπικού, και δεύτερο σε αυτό που προέρχεται από όλα τα υπόλοιπα 
έξοδα του τμήματος. Συγκεκριμένα υπάρχουν υπό-λογαριασμοί, όπως 
π.χ. για το τμήμα συσκευασίας ο 92.00.20.153.060 (αμοιβές προσωπικού 
τμήματος συσκευασίας) και 92.00.20.153.061 (λοιπά έξοδα τμήματος 
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συσκευασίας), όπου στον πρώτο συγκεντρώνεται το κόστος του 
τμήματος που οφείλεται στην μισθοδοσία, και στο δεύτερο όλα τα 
υπόλοιπα έξοδα του τμήματος.  

 
Θα πρέπει εδώ να σημειώσω ότι, η άμεση εργασία κατά το 

υπάρχον κοστολογικό σύστημα αντιμετωπίζεται ως έμμεσο κόστος που 
έχει ανάγκη μερισμού. Προκειμένου να γίνει πιο σαφείς η διάρθρωση του 
λογαριασμού έξοδα λειτουργίας παραγωγής παραθέτω παρακάτω την 
ανάπτυξη του. 

 
92.00 Εξοδα λειτουργίας παραγωγής

92.00.10 Εξοδα υποστηρικτικών τμημάτων λειτουργίας παραγωγής

92.00.10.000 Διοίκηση Παραγωγής
92.00.10.010 Τμήμα συντήρησης
92.00.10.020 Τμήμα βιολογικού καθαρισμού
92.00.10.030 Τμήμα καθαριότητος χώρων παραγωγής
92.00.10.040 Τμήμα μεταφορών προσωπικού
92.00.10.050 Τμήμα φύλαξης
92.00.10.060 Τμήμα προμηθειών και αποθήκευσης α΄β΄υλών
92.00.10.070 Τμήμα σχεδιασμού νέων προϊόντων
92.00.10.080 Τμήμα προγραμματισμού παραγωγής

92.00.20 Εξοδα κυρίων τμημάτων  παραγωγής

92.00.20.110 Τμήμα κοπών με laser
92.00.20.111 Τμήμα κοπης λαμαρινών με παλαιά εκτυλίτρια
92.00.20.112 Τμήμα πρεσών ελαστικού
92.00.20.113 Τμήμα ανοίγματος οπών
92.00.20.115 Τμήμα διαμόρφωσης με μεταλλικά καλούπια
92.00.20.120 Τμήμα διαμόρφωσης αγκράφας
92.00.20.121 Τμήμα στραντζών
92.00.20.130 Τμήμα διαμόρφωσης μικροελασμάτων
92.00.20.131 Τμήμα τροχίσματος γρέζου
92.00.20.132 Τμήμα πονταρίσματος
92.00.20.141 Τμήμα συγκόλλησης γουρνών σε μαξιλάρια
92.00.20.150 Τμήμα εξέλασης γουρνών
92.00.20.151 Τμήμα γυαλίσματος εσωτερικού γουρνών
92.00.20.152 Τμήμα γυαλίσματος κουπαστής γουρνών
92.00.20.153 Τμήμα συσκευασίας
92.00.20.155 Τμήμα συναρμολόγησης μαγειρικών εστιών
92.00.20.160 Τμήμα κοπής λαμαρινών νέας εκτυλίτριας
92.00.20.161 Τμήμα διαμόρφωσης γουρνας και μαξιλαριού monoblock(Einzug 1)
92.00.20.162 Τμήμα περιμετρικής κοπής monoblock (Einzug 2)
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Με την παραπάνω ανάπτυξη του λογιστικού σχεδίου της 

αναλυτικής λογιστικής, η επιχείρηση προσπαθεί να γνωρίζει το ακριβές 
κόστος που συνεπάγεται η λειτουργία της παραγωγής ανά κύριο και 
υποστηρικτικό τμήμα παραγωγής. Έτσι το συνολικά έξοδα παραγωγής 
για το 2004 ήταν 12.545.193€, τα έξοδα των υποστηρικτικών τμημάτων 
ήταν 1.590.800€ ή 12,68% επί του συνόλου και τα έξοδα των κυρίων 
τμημάτων ανήρθαν σε 10.954.393€, (87,32% των εξόδων παραγωγής). 

 
 Φυσικά με την παραπάνω ανάπτυξη συγκεντρώνονται και τα 

έξοδα του κάθε τμήματος ξεχωριστά. Αυτή η πληροφόρηση είναι 
χρήσιμη στην διοίκηση της επιχείρησης προκειμένου να λαμβάνει 
κάποιες αποφάσεις, όπως παραδείγματος χάριν για το έλεγχο του 
κόστους του τμήματος ή για την αξιολόγηση προτάσεων  επενδύσεων  
στο εξοπλισμό του εκάστοτε τμήματος. Όμως, η παραπάνω 
πληροφόρηση δεν αρκεί για την λήψη ορθών επιχειρηματικών 
αποφάσεων, όπως θα περιγράψω παρακάτω, στην ανάλυση των 
αδυναμιών του υπάρχοντος συστήματος.  
 

Στο υπάρχον σύστημα κοστολόγησης, η λύση, η οποία έχει 
επιλεγεί προκειμένου να οδηγηθεί το κόστος των τμημάτων της 
παραγωγής, τόσο η άμεση εργασία, όσο και τα Γ.Β.Ε., στα τελικά 
προϊόντα στηρίζεται στην χρήση του βάρους του νεροχύτη ως βάσης 
μερισμού. Η επιβάρυνση του κάθε παραγόμενου προϊόντος  με το κόστος 
που έχει συγκεντρωθεί  στον λογαριασμό 92.00 (έξοδα λειτουργίας 
παραγωγής) γίνεται με βάση το βάρος της λαμαρίνας που έχει το προϊόν. 
Το προϊόν θα απορροφήσει κόστη τόσο από τα κύρια τμήματα που 
απασχολεί προκειμένου να παραχθεί όσο και από το σύνολο του κόστους 
των υποστηρικτικών μονάδων.  
 

Για να γίνει πιο κατανοητή η τωρινή διαδικασία κοστολόγησης 
παραθέτω το παρακάτω παράδειγμα, το οποίο θα επιτρέψει να 
αναδειχθούν τα προβλήματα κοστολόγησης του υπάρχοντος συστήματος. 
Συγκεκριμένα, θα περιγράψω την κοστολόγηση τριών νεροχυτών 
τεχνολογίας monoblock, βάσει ετήσιων στοιχείων. Κατόπιν, στο 4ο 
κεφάλαιο θα υπολογίσω το κόστος αυτών και με βάση το activity based 
costing.  

 
Οι νεροχύτες τεχνολογίας monoblock διακρίνονται σε κάποιες 

υποκατηγορίες. Αρχικά, ανάλογα με των αριθμό των γουρνών τους 
διακρίνονται σε νεροχύτες με μία, δύο, ή με δυόμισι γούρνες (όταν 
υπάρχει και μια τρίτη γούρνα πιο μικρή από τις δυο). Επίσης γίνεται 
διάκριση των νεροχυτών σε επικαθήμενους και ένθετους. Οι 
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επικαθήμενοι καλύπτουν όλο το πάνω μέρος της κουζίνας και 
λειτουργούν ουσιαστικά και ως πάγκος κουζίνας. Αντίθετα οι ένθετοι 
ενσωματώνονται στο πάγκο της κουζίνας σε υποδοχή-οπή που έχει 
ανοιχτή στον πάγκο. Στο παράδειγμα μας θα εξετάσουμε τρεις ένθετους 
νεροχύτες με μια γούρνα. Συγκεκριμένα, το νεροχύτη «Χ» διαστάσεων 
100Χ60 εκατοστών κατασκευασμένο από λαμαρίνα πάχους 8 χιλιοστών 
και βάρους 5,104 κιλών. Το νεροχύτη «Ψ» ολόιδιο με τον «Χ», αλλά 
κατασκευασμένο με λαμαρίνα πάχους 6 χιλιοστών, βάρους 3,828 κιλών. 
Και τέλος τον νεροχύτη «Ω» διαστάσεων 80Χ60 εκατοστών, βάρους 
4,084 κιλών. Οι παραπάνω νεροχύτες παράγονται με την ίδια ακριβώς 
διαδικασία και απορροφούν κόστη από τα παρακάτω κύρια τμήματα της 
παραγωγής :  

 
• Το τμήμα  κοπής   λαμαρινών νέας εκτυλίτριας 
• Το τμήμα  διαμόρφωσης  της γούρνας και του μαξιλαριού  
• Το τμήμα  περιμετρικής  κοπής  του νεροχύτη 
• Το τμήμα  συσκευασίας  του νεροχύτη 

 
 

ΣΧΗΜΑ 3.1 
Η  ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΡΟΗ  ΤΟΥ  ΚΌΣΤΟΥΣ  ΣΤΟΥΣ  ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ 

MONOBLOCK 

ΒΑΡΟΣ ΒΑΡΟΣ ΒΑΡΟΣ ΒΑΡΟΣ ΒΑΡΟΣ
ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

Γ.Β.Ε.  ΑΜΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΗ ΥΛΗΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΤΜΗΜΑ 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚ
ΗΣ ΚΟΠΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚ
ΤΙΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΤΜΗΜΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΦΟΣ

ΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

ΠΡΩΤΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΠΗΣ 
ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ
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Στην διάρκεια του προηγούμενου έτους έχουν συγκεντρωθεί τα 
παρακάτω απολογιστικά στοιχεία ανά τμήμα: 
 
Το τμήμα  κοπής   λαμαρινών νέας εκτυλίτριας 

 
Στο τμήμα αυτό γίνεται η κοπή των λαμαρινών όλων των 

νεροχυτών monoblock. Τα συνολικά κιλά α΄ ύλης (λαμαρίνας) για όλους 
τους  νεροχύτες που επεξεργάστηκε το τμήμα είναι  1.635.800, ενώ τα 
λοιπά κόστη είναι: 
 

      

Συνολικό κόστος κόστος ανά κιλό 
1 Μισθοδοσία τμήματος 33.600,00 € 0,0205 €
2 Λοιπά έξοδα τμήματος 4.520,00 € 0,0028 €

38.120,00 € 0,0233 €Σύνολο  
 
Το τμήμα  διαμόρφωσης  της γούρνας και του μαξιλαριού  

 
Εδώ γίνεται η  διαμόρφωση της γούρνας (το βαθύ μέρος του 

νεροχύτη) και της άνω επιφάνειας του νεροχύτη (του μαξιλαριού).Επίσης 
σε αυτό το τμήμα γίνονται οι οπές για την εκροή και την υπερχείλιση. Τα 
συνολικά κιλά που επεξεργάστηκε το τμήμα είναι 1.720.580. 
Παρατηρούμε ότι τα κιλά της επεξεργασίας δεν είναι ίδια με του 
προηγούμενου τμήματος, όπως και με των υπολοίπων τμημάτων. Αυτό 
οφείλεται στο ότι πάντα υπάρχουν στην έναρξη του έτους κάποια κιλά 
ημι-κατεργασμένων προϊόντων που αναμένουν την επεξεργασία τους. 
Τέλος τα κόστη του τμήματος έχουν ως εξής: 
 

     

Συνολικό κόστος κόστος ανά κιλό 
1 Μισθοδοσία τμήματος 158.600,00 € 0,0922 €
2 Λοιπά έξοδα τμήματος 402.300,00 € 0,2338 €

560.900,00 € 0,3260 €Σύνολο  
 
Το τμήμα  περιμετρικής  κοπής  του νεροχύτη 
 

Στο τμήμα αυτό πραγματοποιείται η περιμετρική κοπή της 
λαμαρίνας και το απαιτούμενο στραντζάρισμα των πλαϊνών του 
νεροχύτη. Τα κιλά που επεξεργάστηκε το τμήμα για τις συνολικές 
ετήσιες μονάδες νεροχυτών monoblock  που παρήχθησαν είναι 
1.650.220, ενώ τα κόστη: 
 

    

Συνολικό κόστος κόστος ανά κιλό 
1 Μισθοδοσία τμήματος 244.620,00 € 0,1482 €
2 Λοιπά έξοδα τμήματος 602.500,00 € 0,3651 €

847.120,00 € 0,5133 €Σύνολο  
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Το τμήμα  συσκευασίας  του νεροχύτη 
 

Στο τμήμα της συσκευασίας γίνεται αρχικά το πλύσιμο των 
νεροχυτών και κατόπιν η συσκευασία τους. Τα κιλά που επεξεργάστηκε 
το τμήμα είναι  2.895.720, αρκετά παραπάνω σε σχέση με τα 
προηγούμενα τμήματα, γιατί το τμήμα επεξεργάζεται όλα τα είδη 
νεροχυτών (συμβατικοί, monoblock κ.λ.π.), Τα κόστη μαζί με τα κιλά 
έχουν ως εξής: 
 
 

    

Συνολικό κόστος κόστος ανά κιλό 
1 Μισθοδοσία τμήματος 1.551.200,00 € 0,5357 €
2 Λοιπά έξοδα τμήματος 301.520,00 € 0,1041 €

1.852.720,00 € 0,6398 €Σύνολο  
 
 

Ωστόσο πέρα από τα κόστη των παραπάνω τμημάτων που 
εμπλέκονται άμεσα με την παραγωγή του προϊόντος, συνυπολογίζονται 
και τα έξοδα των τμημάτων που υποστηρίζουν την παραγωγή και 
επιβαρύνουν επίσης το προϊόν. Αναφέρομαι στην διοίκηση της 
παραγωγής, την φύλαξη του εργοστασίου, τον προγραμματισμό της 
παραγωγής κ.λ.π. Η παρακολούθηση των εξόδων αυτών των τμημάτων 
γίνεται κατά παρόμοιο τρόπο, όπως και των άμεσα εμπλεκομένων 
τμημάτων στην παραγωγή. Τα έξοδα αυτά θεωρούνται γενικά 
βιομηχανικά και επιμερίζονται επίσης με βάση το βάρος του νεροχύτη. 
Έτσι για την ίδια χρονική περίοδο, το κόστος όλων αυτών των τμημάτων 
ήταν 1.590.800,00 € και τα κιλά που επεξεργάστηκε και παρήγαγε το 
εργοστάσιο συνολικά για όλα τα προϊόντα  είναι 2.895.720, οπότε ανά 
επεξεργασμένο κιλό  αναλογεί κόστος ίσο με: 

 
1.590.800,00 / 2.895.720 = 0,5494 €. 

 
Έτσι, με βάση τα βάρη των νεροχυτών που εξετάζουμε, όπου ο 

νεροχύτης «Χ» έχει πέντε κιλά  και εκατόν τεσσάρα γραμμάρια (5,104 
κιλά), ο «Ψ» τρία κιλά οκτακόσια είκοσι οκτώ γραμμάρια (3,828 κιλά) 
και «Ω» τέσσερα κιλά και ογδόντα τέσσερα γραμμάρια (4,084 κιλά) 
υπολογίζεται το παρακάτω μοναδιαίο κόστος. 
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1 Μισθοδοσία τμήματος κοπής λαμαρινών 0,0205 € 5,104 0,1046 €
2 Λοιπά έξοδα τμήματος κοπής λαμαρινών 0,0028 € 5,104 0,0143 €
3 Μισθοδοσία τμήματος διαμόρφωσης 0,0928 € 5,104 0,4737 €
4 Λοιπά έξοδα τμήματος διαμόρφωσης 0,2338 € 5,104 1,1933 €
5 Μισθοδοσία τμήματος περιμετρικής κοπής 0,1482 € 5,104 0,7564 €
6 Λοιπά έξοδα τμήματος περιμετρικής κοπής 0,3651 € 5,104 1,8635 €
7 Μισθοδοσία τμήματος συσκευασίας 0,5357 € 5,104 2,7342 €
8 Λοιπά έξοδα τμήματος συσκευασίας 0,1041 € 5,104 0,5313 €
9 Λοιπά έξοδα υποστηρικτικών τμημάτων 0,5494 € 5,104 2,8041 €

10,4754 €Κόστος βιομηχανοποίησης

κόστος 
ανά κιλό 

Νεροχύτης Χ

Βάρος 
προϊόντος

κόστος ανά 
μον.προϊόντος

 
 
Συνεπώς  σύμφωνα με την υπάρχουσα κοστολόγηση για τον 

νεροχύτης «Χ»:: 
 

0,1046+0,4737+0,7564+2,7342 = 4,0689€ 
 

χαρακτηρίζονται ως κόστος άμεσης εργασίας, ενώ  τα: 
  

0,0143+1,1933+1,8635+0,5313+2,8041 = 6,4065 € 
 

αποτελούν τα γενικά βιομηχανικά έξοδα ανά μονάδα του συγκεκριμένου 
προϊόντος. 
 

Επιπλέον, γνωρίζοντας ότι το ένα κιλό λαμαρίνας στοιχίζει 2,313€, 
βάσει της μεθόδου του μέσου σταθμικού κόστους που υπολογίζει το 
λογιστήριο, συνάγεται ότι, η αξία της λαμαρίνας του νεροχύτη είναι ίση 
με 5,104Χ2,313=11,8055€ ανά νεροχύτη.  
 

Άρα σύμφωνα με την υπάρχουσα κοστολόγηση ένας νεροχύτης 
«Χ» στοιχίζει: 
 

Α Ξ ΙΑ %  Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ
Α  Υ Λ Η  (Λ Α Μ Α Ρ ΙΝ Α ) 1 1 , 8 0 5 5 5 2 , 9 8 %
Α Μ Ε Σ Α  Ε Ρ Γ Α Τ ΙΚ Α 4 , 0 6 8 9 1 8 , 2 6 %
Γ .Β .Ε . 6 , 4 0 6 5 2 8 , 7 5 %
Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Α Ν Α  Τ Ε Μ Α Χ ΙΟ 2 2 , 2 8 0 9 1 0 0 , 0 0 %

 
  Από το παραπάνω πίνακα φαίνεται η μεγάλη συμμετοχή των Γ.Β.Ε. στο 
μοναδιαίο κόστος του νεροχύτη «Χ». Καθόσον δε και η άμεση εργασία 
αντιμετωπίζεται ως Γ.Β.Ε., όπως έχει αναφερθεί, τότε τα Γ.Β.Ε  
συνιστούν το 47,01% του μοναδιαίου κόστους. 
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 Το κόστος του νεροχύτη «Ψ» διαμορφώνεται ως εξής: 
 
 

1 Μισθοδοσία τμήματος κοπής λαμαρινών 0,0205 € 3,828 0,0785 €
2 Λοιπά έξοδα τμήματος κοπής λαμαρινών 0,0028 € 3,828 0,0107 €
3 Μισθοδοσία τμήματος διαμόρφωσης 0,0928 € 3,828 0,3552 €
4 Λοιπά έξοδα τμήματος διαμόρφωσης 0,2338 € 3,828 0,8950 €
5 Μισθοδοσία τμήματος περιμετρικής κοπής 0,1482 € 3,828 0,5673 €
6 Λοιπά έξοδα τμήματος περιμετρικής κοπής 0,3651 € 3,828 1,3976 €
7 Μισθοδοσία τμήματος συσκευασίας 0,5357 € 3,828 2,0507 €
8 Λοιπά έξοδα τμήματος συσκευασίας 0,1041 € 3,828 0,3985 €
9 Λοιπά έξοδα υποστηρικτικών τμημάτων 0,5494 € 3,828 2,1031 €

7,8566 €Κόστος βιομηχανοποίησης

κόστος 
ανά κιλό 

Νεροχύτης Ψ

Βάρος 
προϊόντος

κόστος ανά 
μον.προϊόντος

 
Κόστος α’ ύλης:3,828Χ2,313=8,8542€, άρα τελικό κόστος ίσο με: 
 

7,8566+8,8542=16,7108€. 
 

Τέλος το κόστος του νεροχύτη «Ω» ανέρχεται σε: 
 
 

1 Μισθοδοσία τμήματος κοπής λαμαρινών 0,0205 € 4,084 0,0837 €
2 Λοιπά έξοδα τμήματος κοπής λαμαρινών 0,0028 € 4,084 0,0114 €
3 Μισθοδοσία τμήματος διαμόρφωσης 0,0928 € 4,084 0,3790 €
4 Λοιπά έξοδα τμήματος διαμόρφωσης 0,2338 € 4,084 0,9548 €
5 Μισθοδοσία τμήματος περιμετρικής κοπής 0,1482 € 4,084 0,6052 €
6 Λοιπά έξοδα τμήματος περιμετρικής κοπής 0,3651 € 4,084 1,4911 €
7 Μισθοδοσία τμήματος συσκευασίας 0,5357 € 4,084 2,1878 €
8 Λοιπά έξοδα τμήματος συσκευασίας 0,1041 € 4,084 0,4251 €
9 Λοιπά έξοδα υποστηρικτικών τμημάτων 0,5494 € 4,084 2,2437 €

8,3818 €Κόστος βιομηχανοποίησης

κόστος 
ανά κιλό 

Νεροχύτης Ω

Βάρος 
προϊόντος

κόστος ανά 
μον.προϊόντος

 
Κόστος α’ ύλης:4,084Χ2,313=9,4463€, άρα το τελικό κόστος ισούται με: 
 

8,3818+9,4463=17,8281€. 
 

 Η διαφορά ανάμεσα στο κόστος βιομηχανοποίησης του νεροχύτη 
«Χ» και του «Ψ» (10,4754€ και 7,8566€ αντίστοιχα) αποτελεί την πιο 
τρανταχτή απόδειξη της αδυναμίας του υπάρχοντος συστήματος 
κοστολόγησης. Η παραγωγική διαδικασία των δύο παραπάνω νεροχυτών 
και οι οικονομικοί πόροι που αναλώνουν είναι ολόιδιοι (εκτός φυσικά της 
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α΄ ύλης), οπότε το κόστος της βιομηχανοποίησης τους θα έπρεπε να είναι 
επίσης σχεδόν ίδιο. Όμως, η χρήση του βάρους ως μιας και μοναδικής 
βάσης μερισμού του κόστους οδηγεί στο παραπάνω παράδοξο. 
 

Συνεπώς γίνεται εύκολα κατανοητό ότι η χρήση μη ορθών βάσεων 
μερισμού μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλη ανακρίβεια του μοναδιαίου 
κόστους παραγωγής, κάτι που δείχνεται αναλυτικότερα στην επόμενη 
ενότητα.        
 
 
3.5 Η αδυναμίες του υπάρχοντος συστήματος 
κοστολόγησης 
 

Όπως προανέφερα, τα προβλήματα του υπάρχοντος συστήματος 
κοστολόγησης εντοπίζονται στον τρόπο με τον οποίο επιρρίπτεται το 
άμεσο εργατικό και τα γενικά βιομηχανικά έξοδα στο έτοιμο προϊόν. 
Παρακάτω απαριθμώ το σύνολο των προβλημάτων έτσι όπως τα έχω  
εντοπίσει.   
 
1. Ως πρώτο και πιο σημαντικό πρόβλημα,  θα μπορούσα να 
αναφέρω, ότι στην υπάρχουσα κοστολόγηση χρησιμοποιείται μια 
μοναδική βάση μερισμού, τόσο για την άμεση εργασία, όσο και για τα 
Γ.Β.Ε., όπως και στο πρώτο στάδιο κοστολόγησης, που περιέγραψα στο 
2ο κεφάλαιο. Η βάση αυτή μερισμού αναφέραμε ήδη ότι είναι το βάρος 
των προϊόντων.  
 

Όμως, αυτός ο τρόπος μερισμού είναι λανθασμένος, γιατί με την 
επιλογή αυτής της βάσης δεν ικανοποιείται το κριτήριο αιτίου – αιτιατού 
για πολλούς από τους οικονομικούς πόρους που αναλίσκουν οι 
δραστηριότητες οι οποίες λαμβάνουν χώρα κατά την παραγωγή του 
νεροχύτη monoblock. Π.χ. οι πόροι που αναλίσκονται κατά το πλύσιμο 
ενός νεροχύτη (ηλεκτρική ενέργεια, εργασία, διάφορα υλικά καθαρισμού 
κ.τ.λ.) σχετίζονται με τον όγκο των αποβλήτων του πλυντηρίου και 
καθόλου με το βάρος αυτού (ή και το μέγεθος του), αφού το πλυντήριο 
χρησιμοποιεί πάντα την ίδια ποσότητα νερού κατά την πλύση 
οποιουδήποτε νεροχύτη.  

 
Σαν δεύτερο παράδειγμα, το κόστος των set up της μηχανής 

εκτυλίτρια ή των πρεσών Einzug 1 και 2 σχετίζεται με τον αριθμό των 
αντίστοιχων set up και ουδόλως με το βάρος των παραγόμενων 
προϊόντων, δεδομένου ότι, όπως θα δούμε στο 4ο κεφάλαιο, ο χρόνος του 
set up για κάθε προϊόν είναι εντελώς διαφορετικός για κάθε προϊόν και 
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άσχετος με το βάρος του προϊόντος. Ακόμη, για ευνόητους λόγους, το 
κόστος παραγγελιών υλικών ουδεμία σχέση έχει με το βάρος των 
παραγόμενων προϊόντων, αλλά με τον αριθμό των παραγγελιών.  
 

Τέλος, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις, όπου ένας βαρύς νεροχύτης 
παράγεται εύκολα, με την ανάλωση πολύ λίγων πόρων, ενώ αντίθετα 
ένας νεροχύτης με μικρό βάρος  χρειάζεται σημαντικούς πόρους για να 
παραχθεί. Παραδείγματος χάριν δύο νεροχύτες με το ίδιο βάρος, ο ένας 
με μία γούρνα και ο άλλος με δύο, σύμφωνα με την υπάρχουσα 
κοστολόγηση θα έχουν το ίδιο κόστος, ενώ ο νεροχύτης με τις δύο 
γούρνες σαφώς χρειάζεται παραπάνω πόρους για την κατασκευή και της 
δεύτερης γούρνας.  

 
Είναι σαφές μετά την παράθεση των παραπάνω, ότι η χρήση 

πολλών βάσεων μερισμού, είναι απαραίτητη. Επί παραδείγματι, η χρήση 
της μηχανοώρας ως βάσης μερισμού σε έξοδα που σχετίζονται με την 
ωριαία λειτουργία των μηχανών είναι πιο λογική και θα βελτίωνε την 
αξιοπιστία της κοστολόγησης. Το ίδιο μπορούμε να πούμε για την χρήση 
του αριθμού των set ups ως οδηγού κόστους για τις δαπάνες ρύθμισης 
των μηχανών πριν την λειτουργία τους. Το υπάρχον κοστολογικό 
σύστημα αγνοεί εντελώς το γεγονός ότι κατά την διάρκεια της 
παραγωγής υπάρχει ανάγκη για set up των μηχανών, το κόστος του 
οποίου πρέπει να αντιμετωπιστεί διαφορετικά απ΄ ό,τι σήμερα. Oι χρόνοι 
των set up των διαφόρων κέντρων κατεργασίας δεν είναι ίδιοι μεταξύ 
τους, και οι αριθμοί των set up δεν είναι ίδιοι για όλα τα προϊόντα. Το 
κόστος ενός συγκεκριμένου set up είναι σταθερό ασχέτως του αριθμού 
μονάδων που θα παραχθούν μετά από αυτό, οπότε συμπεραίνουμε ότι 
είναι ένα κόστος επιπέδου παρτίδας.  Εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς 
πόσο λανθασμένος είναι ο υπολογισμός του μοναδιαίου κόστους των 
προϊόντων με το υπάρχον σύστημα, όπου το παραπάνω κόστος μερίζεται 
όπως όλα τα υπόλοιπα βάσει του βάρους.  

 
Βάσεις μερισμού όπως, οι μηχανοώρες, ο αριθμός των set ups, οι 

ώρες συντήρησης, τα τετραγωνικά μέτρα, ο αριθμός των εργαζομένων, ή 
ο αριθμός των παραγγελιών θα βοηθούσαν στο να μεριστούν τα Γ.Β.Ε. 
ορθότερα. Οι παραπάνω βάσεις μερισμού είναι δυνατόν να σχετίζονται 
με την απορρόφηση του κόστους από το προϊόν καλύτερα σε σχέση με το 
βάρος και έτσι η κοστολόγηση να μπορεί να γίνει ακόμη πιο ακριβής από 
ό,τι είναι σήμερα. Ενώ το βάρος θα μπορούσε να παραμείνει ως βάση 
στον μερισμό των εξόδων αποθήκευσης ή μεταφοράς των υλικών, αφού 
εκεί καλύπτει την σχέση αιτίου-αιτιατού.   
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2. Δεύτερο πρόβλημα αποτελεί ο χειρισμός της άμεσης εργασίας ως 
έμμεσης.  Συγκεκριμένα η χρησιμοποίηση του βάρους ως βάσης  
επιμερισμού και για το κόστος της εργασίας  αποτελεί μια αυθαιρεσία. 
Ουσιαστικά με αυτό τον τρόπο τα εργατικά αντιμετωπίζονται ως έμμεσο 
κόστος, ως ένα είδος Γ.Β.Ε., κάτι που έρχεται σε αντίθεση με την 
βιβλιογραφία, όπου το κόστος αυτό θεωρείται άμεσο. Μάλιστα, όπως 
είδαμε παραπάνω, η άμεση εργασία αποτελεί το 18,84% του μοναδιαίου 
κόστους του νεροχύτη «Χ», κόστος το οποίο προστίθεται ουσιαστικά στα  
Γ.Β.Ε. και κάνει ακόμη πιο ανακριβή την υπάρχουσα κοστολόγηση, 
αφού διογκώνει τα έξοδα προς μερισμό. 
 
3. Το τρίτο πρόβλημα που εντοπίζω στην υπάρχουσα κοστολόγηση 
σχετίζεται με το κόστος των υποστηρικτικών μονάδων. Όλα τα 
παραπάνω κόστη θεωρούνται ως έμμεσα, ενώ σημαντικό τμήμα αυτών 
σχετίζεται άμεσα με συγκεκριμένα κύρια κέντρα της παραγωγής και άρα 
δεν θέλει μερισμό. Αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος είναι η διόγκωση 
του κόστους που πρέπει να μεριστεί και συνεπώς η μείωση της ακρίβειας 
της κοστολόγησης. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί το κόστος της 
καθαριότητας, το οποίο στην πραγματικότητα αφορά τα τμήματα της 
παραγωγής. Παρόλα αυτά, το κόστος αυτό, καταλήγει ως ένα ακόμη 
γενικό κόστος, το οποίο επιρρίπτεται απευθείας σε όλα τα προϊόντα με 
την μοναδική βάση μερισμού, το βάρος. Αντίθετα, θα έπρεπε να 
υπολογιστεί το κόστος της καθαριότητας που αναλογεί σε κάθε τμήμα 
και από εκεί αυτό να οδηγηθεί στο τελικό προϊόν. 

 
4. Ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζονται οι αποσβέσεις αρκετών 
παγίων, όπως π.χ. των μηχανών ή των κτιρίων αποτελεί το τέταρτο 
πρόβλημα. Στην σημερινή κοστολόγηση οι αποσβέσεις υπολογίζονται 
βάσει της σταθεράς μεθόδου και των συντελεστών που επιβάλει η 
ελληνική νομοθεσία με το Προεδρικό Διάταγμα 299/2003. Ουσιαστικά 
με την χρήση των παραπάνω συντελεστών προκύπτει μια διαφορετική 
ωφέλιμη ζωή για τα πάγια, που δεν δίνει το σωστό ύψος αποσβέσεων. Κι 
αυτό  διότι δεν λαμβάνει υπόψη  της τα πραγματικά γεγονότα που 
αφορούν την χρήση των παγίων και τελικά την ωφέλιμη ζωή τους.  
 
5. Τέλος επιπρόσθετη αδυναμία  του σημερινού συστήματος αποτελεί 
ο χειρισμός των αποσβέσεων των καλουπιών. Τα καλούπια 
προσαρμόζονται στις πρέσες, έτσι ώστε να παραχθεί κάθε φορά  ο 
νεροχύτης. Κάθε καλούπι διαμορφώνει συγκεκριμένα μοντέλα 
νεροχυτών, άρα μιλάμε για ένα κόστος επιπέδου προϊόντος. Το κόστος 
κτήσης των καλουπιών διαφέρει από μοντέλο σε μοντέλο, όπως και η 
ωφέλιμη ζωή τους. Σήμερα τα καλούπια θεωρούνται ουσιαστικά ως 
προέκταση των μηχανών και αποσβένονται ακριβώς, όπως και οι 
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μηχανές, ενώ στην πραγματικότητα υπάρχει διαφορά ωφέλιμης ζωής 
καλουπιού και μηχανής. Αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής  είναι τελικά 
να επιβαρύνονται όλα τα προϊόντα τα  οποία απασχολούν  τις  μηχανές με 
το κόστος των καλουπιών. Αυτό βέβαια δεν είναι σωστό γιατί δεν πληροί 
το κριτήριο αιτίου-αιτιατού. Με άλλα λόγια δεν είναι η μηχανή αλλά το 
συγκεκριμένο μοντέλο ο cost driver. Η αξία κτήσης των καλουπιών, έτσι 
όπως αυτή εμφανίζεται στο μητρώο  παγίων της εταιρίας ισούται σχεδόν 
με την αξία των μηχανών. Άρα, οι αποσβέσεις των καλουπιών  είναι ένα 
πολύ σημαντικό κομμάτι κόστους,  το οποίο αν δεν αντιμετωπιστεί με 
ένα τρόπο που προσεγγίζει την πραγματικότητα, δεν είναι δυνατό να 
υπάρξει και ακριβής κοστολόγηση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 
ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ A.B.C. 
 
4.1 Εισαγωγή 
 

Η περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας και του υπάρχοντος  
συστήματος κοστολόγησης με τα προβλήματα του, μας οδηγεί, με βάση 
όσα αναφέρθηκαν στο 3ο κεφάλαιο, στην πρόταση ενός νέου συστήματος 
κοστολόγησης βασισμένου  στις αρχές του Activity Based Costing. 
 

Βέβαια η εφαρμογή της κοστολόγησης με βάση τις 
δραστηριότητες στο σύνολο των προϊόντων της συγκεκριμένης 
βιομηχανίας είναι ένα θέμα πολύ μεγάλο σε έκταση, το οποίο δεν είναι 
δυνατόν να καλυφθεί στα πλαίσια του περιορισμένου χρόνου μιας 
διπλωματικής εργασίας, όπως η συγκεκριμένη. Για αυτό το λόγο θα 
εξετάσουμε την κοστολόγηση μιας συγκεκριμένης κατηγορίας 
προϊόντων, η οποία είναι δυνατό να μας δώσει μια σαφή εικόνα για τα 
πλεονεκτήματα που θα έχει η εφαρμογή του συστήματος A.B.C. σε 
σχέση με το υπάρχον σύστημα κοστολόγησης. Η προτεινόμενη 
κοστολόγηση κάλλιστα μπορεί να παίξει ένα πιλοτικό ρόλο, έτσι ώστε να 
υπάρξει εφαρμογή της, αργότερα στο σύνολο της επιχείρησης. Έτσι υπό 
την έννοια αυτή η σημαντικότητα της εργασίας αυτής αυξάνεται.   
 

Τρεις νεροχύτες τεχνολογίας monoblock (τους ονομάσαμε «Χ», 
«Ψ» και»Ω» στο κεφάλαιο 3) πιστεύω ότι μπορούν να μας βοηθήσουν σ΄ 
αυτή τη μελέτη, καθότι οι συγκεκριμένοι νεροχύτες παράγονται με μια 
διαδικασία την οποία  η υπάρχουσα κοστολόγηση αδυνατεί να 
παρακολουθήσει σωστά. Όλα τα προβλήματα που ανέφερα κατά την 
περιγραφή της τωρινής κοστολόγησης  γίνονται εμφανή σε αυτά τα 
προϊόντα και έτσι θα μπορέσουμε να δούμε τις διαφορές στο μοναδιαίο 
κόστος που δημιουργούνται ανάμεσα στον παλαιό και το νέο 
προτεινόμενο σύστημα κοστολόγησης. 
 

Φυσικά προκειμένου να υπάρξει μια νέα πρόταση απαιτείται 
πρώτα μια λεπτομερής ανάλυση όλων των εργασιών που λαμβάνουν 
χώρα κατά την παραγωγική διαδικασία των συγκεκριμένων προϊόντων. Η 
ανάλυση αυτή θα μας επιτρέψει να δούμε σε λεπτομέρεια όλες τις 
δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα για την παραγωγή των 
συγκεκριμένων νεροχυτών και έτσι να οδηγηθούμε στην πρόταση των 
νέων κέντρων δραστηριοτήτων, όπου και θα συγκεντρώνεται το κόστος. 
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Ακόμη θα υπάρξει ανάλυση του κόστους που συγκεντρώνεται στα 
κέντρα δραστηριοτήτων, ώστε να καταλήξουμε στην επιλογή το 
κατάλληλων οδηγών κόστους για κάθε δραστηριότητα, προκειμένου να 
επιρρίψουμε το κόστος στα προϊόντα που συνιστούν τα αντικείμενα 
κόστους. 
 
  Είναι ευτύχημα που στην επιχείρηση υπάρχουν πληθώρα στοιχείων 
απαραίτητων  για την ολοκλήρωση της νέας κοστολόγησης. Τα στοιχεία 
προέρχονται τόσο από το νέο μηχανογραφικό πρόγραμμα  
παρακολούθησης της παραγωγής, όσο και από το λογιστήριο.   
 

Το πρώτο βήμα επομένως στην ανάλυση μας αποτελεί η 
λεπτομερής καταγραφή των εργασιών  που γίνονται για να παραχθούν οι 
συγκεκριμένοι νεροχύτες τεχνολογίας Monoblock. Οι εργασίες-
δραστηριότητες με την χρονική σειρά που λαμβάνουν χώρα είναι οι εξής: 
 

1. Σχεδιασμός του προϊόντος 
2. Έκδοση της εντολής παραγωγής και της τεχνικής 

προδιαγραφής 
3. Έλεγχος για το εάν υπάρχουν οι αναγκαίες α΄, β΄ ύλες  
4. Παραγγελία των υλικών  
5. Παραλαβή των υλικών  
6. Παράδοση των υλικών στο εργοστάσιο (coil λαμαρίνας στην 

εκτυλίτρια, χαρτόνι και πισσόχαρτο στην συσκευασία) 
7. Set up εκτυλίτριας όπου γίνεται η κοπή της λαμαρίνας  
8. Κοπή της λαμαρίνας στην παραπάνω μηχανή 
9. Μεταφορά κομμένων κομματιών λαμαρίνας σε ομάδα πρέσων 

Einzug 1 με περονοφόρο 
10. Set up των παραπάνω πρέσων και τοποθέτηση καλουπιών σε 

αυτές  
11. Διαμόρφωση της γούρνας του νεροχύτη στη πρώτη πρέσα 
12. Διαμόρφωση του μαξιλαριού του νεροχύτη στη δεύτερη πρέσα 
13. Άνοιγμα οπής για την εκροή  
14. Άνοιγμα οπής για την υπερχείλιση 
15. Μεταφορά των ημιτελών νεροχυτών σε ομάδα πρέσων Einzug 

2 με περονοφόρο 
16. Set up των πρέσων Einzug 2 και τοποθέτηση καλουπιών σε 

αυτές  
17. Περιμετρική κοπή του νεροχύτη στην πρώτη πρέσα του 

κέντρου 
18. Στραντζάρισμα του νεροχύτη στην δεύτερη πρέσα 
19. Συγκόλληση των γωνιών του νεροχύτη 
20. Μεταφορά των νεροχυτών στο πλυντήριο με περονοφόρο  
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21. Πλύσιμο του νεροχύτη στο πλυντήριο  
22. Συσκευασία των νεροχυτών  
23. Μεταφορά των ετοίμων προϊόντων με περονοφόρο στην 

αποθήκη  
 

Κάποιες από τις παραπάνω εργασίες μπορούμε να υποστηρίξουμε 
ότι σχετίζονται κατά τρόπο έμμεσο με την παραγωγή συγκεκριμένων 
μονάδων κάθε συγκεκριμένου προϊόντος, και άρα το κόστος τους είναι 
επιπέδου προϊόντος και όχι μονάδων προϊόντος. Έτσι, τις δραστηριότητες 
αυτές θα τις χωρίσουμε από τις άλλες δραστηριότητες που λαμβάνουν 
χώρα για την παραγωγή συγκεκριμένων μονάδων προϊόντος. 
Συγκεκριμένα αναφέρομαι στην εργασία του σχεδιασμού του προϊόντος, 
της έκδοσης της τεχνική προδιαγραφής και της δημιουργίας των εντολών 
παραγωγής. Επιπλέον, πέρα από τις παραπάνω εργασίες που 
συμμετέχουν άμεσα στην παραγωγή, υπάρχουν και άλλες που 
επιτελούνται από τις λεγόμενες υποστηρικτικές μονάδες που όμως είναι 
απαραίτητες για την παραγωγή. Αναφέρομαι σε εργασίες που γίνονται 
στα πλαίσια της συντήρησης, της καθαριότητας, των μεταφορών του 
προσωπικού κ.λ.π., οι οποίες θα  πρέπει επίσης να αναλυθούν και να 
ενταχθούν στα βοηθητικά κέντρα δραστηριοτήτων. 

 
Το κόστος των βοηθητικών αυτών μονάδων θα επιρριφθεί  στα 

παραγόμενα προϊόντα με την βοήθεια των κατάλληλων οδηγών κόστους. 
Γι αυτό, θεωρώ σκόπιμο, ότι πρώτα θα πρέπει να ασχοληθούμε με την 
ανάλυση των βοηθητικών κέντρων δραστηριότητας, και κατόπιν με τα 
κύρια κέντρα δραστηριοτήτων. 
 
4.2 Τα βοηθητικά κέντρα δραστηριότητας  
 

Η ανάλυση των βοηθητικών κέντρων δραστηριοτήτων, αλλά και 
των κυρίων, που θα ακολουθήσει παρακάτω, θα περιστρέφεται γύρω από 
τέσσερις άξονες. Πρώτον θα γίνεται μια περιγραφή των εργασιών που 
λαμβάνουν χώρα εντός του κάθε βοηθητικού κέντρου δραστηριότητας 
και κατόπιν θα αναλύονται όλα τα είδη κόστους που συνεπάγεται η 
ύπαρξη της δραστηριότητας. Θα δημιουργούνται λεκάνες κόστους, όπου 
θα συγκεντρώνεται το κόστος μιας ή περισσότερων παρεμφερών 
δραστηριοτήτων. Όπου επιβάλλεται θα δημιουργηθούν ακόμη και δύο 
λεκάνες κόστους σε ένα βοηθητικό κέντρο. Σε τρίτη φάση θα γίνεται η 
πρόταση των κατάλληλων οδηγών κόστους που θα ερμηνεύουν 
ικανοποιητικότερα την απορρόφηση του κόστους των δραστηριοτήτων 
από το προϊόν. Και τέλος με την αξιοποίηση των δεδομένων που 
υπάρχουν στην διάθεση μας θα γίνει ο ακριβής προσδιορισμός του ανά 
μονάδα κόστους. 
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4.2.1 1ο Βοηθητικό κέντρο: Σχεδιασμός νέων προϊόντων  
 

Στα πλαίσια της σχεδίασης, που αποτελεί και την πρώτη χρονικά 
εργασία-δραστηριότητα, σχεδιάζεται το νέο προϊόν και αναπαριστάται 
στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, έτσι ώστε να γίνουν εύκολα όλες οι 
απαραίτητες βελτιώσεις και το νέο προϊόν να πάρει την τελική του 
μορφή.  Πέρα από το σχέδιο αυτού κάθε αυτού του προϊόντος, 
πραγματοποιείται ακόμη και η σχεδίαση των καλουπιών που είναι 
απαραίτητα για την παραγωγή του προϊόντος. Το κόστος του σχεδιασμού 
του εμφανίζεται μόνο μια φορά στην διάρκεια της ζωής του προϊόντος, 
όταν αυτό δημιουργείται, και είναι σταθερό και ανεξάρτητο από τον 
αριθμό τεμαχίων που θα παραχθούν αργότερα.  

 
  Οι πόροι που αναλώνονται κατά την συγκεκριμένη διαδικασία 
είναι: 
 

1. η εργασία  τριών έμμισθων υπαλλήλων,   
2. η γραφική ύλη, 
3. οι αποσβέσεις τριών ηλεκτρονικών υπολογιστών και 

περιφερειακών συσκευών (εκτυπωτές, scanner, κ.λ.π.),   
4. η απόσβεση του χρησιμοποιούμενου χώρου. 
 

Τα κόστη του σχεδιασμού θα συγκεντρωθούν σε μια λεκάνη  
κόστους και το συνολικό ποσό θα επιβαρύνει ισόποσα κάθε τεμάχιο που 
θα παραχθεί στο μέλλον. Βέβαια, υπάρχει μια δυσκολία στον 
προσδιορισμό ακριβώς του κόστους σχεδιασμού που θα πρέπει να 
επιρρίψουμε σε κάθε προϊόν, καθότι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει 
αξιόπιστο σύστημα καταγραφής του χρόνου που αναλώνουν οι 
εργαζόμενοι για τον σχεδιασμό κάθε είδους προϊόντος. 

 
Ευτυχώς όμως, σύμφωνα με λεγόμενα των εργαζόμενων που 

εκτελούν αυτήν την εργασία, ο χρόνος που απαιτείται για την 
ολοκλήρωση ενός σχεδίου νεροχύτη και του καλουπιού του είναι περίπου 
ο ίδιος για όλα τα είδη προϊόντων. Συνεπώς, το κόστος του τμήματος 
μπορεί να διαιρεθεί με τον αριθμό των νέων σχεδίων που δημιούργησε  
το σχεδιαστήριο εντός της κοστολογικής περιόδου, και έτσι να προκύψει 
το κόστος δημιουργίας ενός νέου προϊόντος. Το παραπάνω κόστος, 
κατόπιν, μπορούμε να το διαιρέσουμε με το αριθμό τεμαχίων που 
αναμένουμε να παραχθούν από κάθε είδος, και έτσι να προκύψει το ανά 
τεμάχιο κόστος σχεδιασμού .Έχοντας αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο, 
θα χειριστούμε το κόστος του κέντρου δραστηριότητας, μπορούμε τώρα 
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να περάσουμε στην συγκέντρωση του αξιοποιώντας τα στοιχεία που μας 
παρέχει η επιχείρηση. 
 

Στο σχεδιαστήριο, οι αμοιβές των τριών υπαλλήλων στοίχισαν 
ετησίως 96.520,50€ και η γραφική ύλη 825,70€. Οι αποσβέσεις των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών θα υπολογιστούν με την σταθερά μέθοδο και 
συντελεστή 24%, όπως ακριβώς γίνεται και σήμερα βάσει της 
φορολογικής νομοθεσίας, γιατί θεωρώ ότι, η ωφέλιμη ζωή τους  δεν 
ξεπερνά τα τέσσερα έτη, λόγω της τεχνολογικής απαξίωσης. Το ποσό των 
αποσβέσεων που μας δίνει το λογιστήριο είναι 4.606,50€. Οι αποσβέσεις 
των χρησιμοποιούμενων χώρων θεωρώ ότι μπορούν να υπολογιστούν με 
την σταθερά μέθοδο, αλλά με συντελεστή 3% και όχι 5% όπως 
υπολογίζονται ως σήμερα, αφού η ωφέλιμη ζωή τους είναι τουλάχιστον 
34 έτη. Το κόστος κτήσεως όλων των κτιρίων που χρησιμοποιούνται από 
την επιχείρηση είναι 5.195.000€, ενώ το εμβαδόν αυτών είναι 23.411 
τετραγωνικά μέτρα. Επομένως το κόστος ανά τετραγωνικό είναι 
5.195.000/23.411=221,90€. Τα τετραγωνικά των χρησιμοποιούμενων 
χώρων στο σχεδιαστήριο είναι 75, συνεπώς, η αναλογούσα ετήσια 
απόσβεση είναι (75Χ221,90)Χ3%=499,28€.  

 
Δεδομένου ότι, γνωρίζουμε τον αριθμό των νέων προϊόντων που 

σχεδιάσθηκαν και παράχθηκαν εντός του έτους, που είναι 129, μπορούμε 
να υπολογίσουμε το κόστος ανά νέο προϊόν. Κατόπιν έχοντας την 
εκτίμηση των ειδικών, ότι από τους νεροχύτες monoblock που 
εξετάζουμε αναμένονται να παραχθούν 40.000 τεμάχια για τον καθένα, 
μπορούμε να προχωρήσουμε στους αναγκαίους υπολογισμούς , όπως 
φαίνονται παρακάτω. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1 

        ΚΟΣΤΟΣ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  ΝΕΩΝ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ   
ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ €

ΑΜΟΙΒΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 96.520,50
ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 825,70
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΗΛ./ΥΠ. 4.606,50
ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΧΩΡΟΥ 499,28
ΣΥΝΟΛΙΚΟ  ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 102.451,98
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΕΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 129
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΝΈΟ ΣΧΕΔΙΟ (102.451,98/129) 794,20
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 40.000
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (729,20/40.000) 0,020  
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4.2.2   2ο Βοηθητικό κέντρο: Προγραμματισμού παραγωγής 
 

Στα πλαίσια του δευτέρου βοηθητικού κέντρου δραστηριοτήτων θα 
ομαδοποιήσουμε τις εργασίες-δραστηριότητες α) της δημιουργίας των 
τεχνικών προδιαγραφών (Bill Of Materials) και β) της έκδοσης της 
εντολής παραγωγής. Σύμφωνα με την οργανωτική δομή της επιχείρησης, 
η δημιουργία των τεχνικών προδιαγραφών και  έκδοση των εντολών 
παραγωγής γίνεται στο τμήμα προγραμματισμού παραγωγής.   

  
Η εργασία-δραστηριότητα της έκδοσης των τεχνικών 

προδιαγραφών επιτελείται από τους εργαζόμενους που εκτελούν και την  
εργασία-δραστηριότητα της έκδοσης των εντολών παραγωγής. Στην 
επιχείρηση δεν υπάρχει ένα σύστημα καταγραφής των χρόνων 
απασχόλησης σε κάθε εντολή παραγωγής ξεχωριστά, ούτε σε κάθε 
τεχνική προδιαγραφή ξεχωριστά. Επομένως, θα πρέπει να βρεθεί ένας 
τρόπος που θα επιτρέπει τον διαχωρισμό του κόστους κατά προσέγγιση. 
Αφού, στα στενά χρονικά όρια περαίωσης της μελέτης είναι αδύνατη η 
παρακολούθηση και η καταγραφή των χρόνων κάθε μιας από τις δύο 
αναφερθείσες δραστηριότητες.  

 
Το κόστος έκδοσης των εντολών παραγωγής θα πρέπει να έχει 

διαφορετική αντιμετώπιση σε σχέση με αυτό της δημιουργίας των 
προδιαγραφών. Στα πλαίσια της έκδοσης των εντολών παραγωγής γίνεται 
έλεγχος για την επάρκεια των υλικών για την παραγωγή κάθε μιας 
παρτίδας, όπως και ο προγραμματισμός της απασχόλησης του 
ανθρώπινου δυναμικού. Έτσι, προκύπτει το πρόγραμμα απασχόλησης 
των κέντρων κατεργασίας, τα υλικά που πρέπει να παραγγελθούν και 
γενικά κάθε λεπτομέρεια, ώστε να παραχθεί η ποσότητα που 
περιλαμβάνεται σε κάθε παρτίδα. Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό 
ότι, το κόστος έκδοσης εντολών παραγωγής  είναι ένα κόστος επιπέδου 
παρτίδας (Batch level cost), καθότι δημιουργείται κάθε φορά που 
ολοκληρώνεται μια εντολή παραγωγής. Αντίθετα η τεχνική προδιαγραφή 
δημιουργείται μία φορά μόνο κατά την πρώτη παραγωγή του προϊόντος. 
Έτσι, πρέπει να βρεθεί τρόπος να διαχωριστεί το κόστος δημιουργίας της 
τεχνικής προδιαγραφής , από το κόστος έκδοσης της εντολής παραγωγής, 
γιατί το πρώτο είναι κόστος επιπέδου προϊόντος, ενώ το δεύτερο 
επιπέδου παρτίδας.  

 
Όταν έθεσα το πρόβλημα στα στελέχη που ασχολούνται στις 

παραπάνω εργασίες, προέκυψε η ιδέα να διαχωριστεί  το κόστος του 
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τμήματος προγραμματισμού της παραγωγής κατά δύο τρίτα σε κόστος 
έκδοσης εντολών, και ένα τρίτο σε κόστος τεχνικών προδιαγραφών, 
καθότι, κάπως έτσι ήταν τα πράγματα κατά μέσο όρο και στην 
πραγματικότητα. Έχοντας διαχωρίσει το κόστος σε δύο λεκάνες, 
προτείνω για την λεκάνη κόστους των εντολών παραγωγής να 
χρησιμοποιηθεί ως οδηγός ο αριθμός των εντολών που εκδίδονται ανά 
περίοδο. Βέβαια όλες οι εντολές δεν είναι ίδιες από άποψη απαιτήσεων, 
αλλά γενικά υπάρχουν μόνο μικροδιαφορές. Με την χρήση του 
παραπάνω κριτηρίου κάθε εντολή θα επιβαρυνθεί με ακριβώς το ίδιο 
κόστος. 

  
Το κόστος του προγραμματισμού της παραγωγής, που αφορά τη 

δημιουργία των τεχνικών προδιαγραφών του κάθε νέου νεροχύτη είπαμε 
ότι απορροφά το 1/3 των πόρων του τμήματος. Τα κόστη του τμήματος 
προγραμματισμού παραγωγής είναι, για την μισθοδοσία των υπαλλήλων 
90.357,53€, για την γραφική ύλη 780,67€ και οι αποσβέσεις των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών 3.564,45€. Η απόσβεση του χώρου 
υπολογίζεται βάσει των 62 τετραγωνικών μέτρων σε 
(62Χ221,90)Χ3%=412,73€.  

 
Δεδομένου ότι, γνωρίζουμε τον αριθμό των νέων προϊόντων που 

σχεδιάσθηκαν και παράχθηκαν εντός του έτους, που είναι 129, αλλά και 
των εντολών παραγωγής που δόθηκαν, και είναι ίσες με 445, μπορούμε 
να υπολογίσουμε το κόστος ανά εντολή και ανά νέο προϊόν. Έτσι στον 
παρακάτω πίνακα φαίνονται οι αναγκαίοι υπολογισμοί. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2 

        ΚΟΣΤΟΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ   ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΣΤ.ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΣΤ.ΕΝΤΟΛΩΝ

ΑΜΟΙΒΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 90.357,53 30.116,16 60.241,37
ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 780,67 260,20 520,47
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΗΛ./ΥΠ. 3.564,45 1.188,03 2.376,42
ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΧΩΡΟΥ 412,73 137,56 275,17

95.115,38 31.701,96 63.413,42
 

 Το κόστος για κάθε εντολή παραγωγής υπολογίζεται σε 
63.413,42/445=142,50€ .Γνωρίζοντας ότι για τους νεροχύτες που μας 
ενδιαφέρουν δόθηκαν 5 εντολές συνολικού αριθμού 7.500 τεμαχίων για 
τον «Χ» , 1 εντολή 1.500 τεμαχίων για τον «Ψ» και 4 των 1.000 τεμαχίων 
για τον «Ω»  το κόστος ανά τεμάχιο νεροχύτη που παρήχθη  
διαμορφώνεται ως εξής: 

 
Για τον «Χ»:  5 Χ 142,50 = 712,50 € και 712,50 / 7.500 = 0,095 € . 
Για τον «Ψ»:  1 Χ 142,50 = 142,50 € και 142,50 / 1.500 = 0,095 € . 
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Για τον «Ω»:  4 Χ 142,50 = 570,00 € και 570,00 / 4.000 = 0,142 € . 
 

 Το κόστος για κάθε νέα τεχνική προδιαγραφή είναι 
31.701,96/129=245,75€ και δεδομένης της εκτίμησης για παραγωγή 
40.000 τεμαχίων για τον καθένα, το ανά τεμάχιο κόστος ανέρχεται σε 
245,75/40.000=0,006€. Άρα το κόστος της δραστηριότητας του 
προγραμματισμού της παραγωγής για κάθε ένα νεροχύτη διαμορφώνεται 
ως εξής: 
 

Νεροχύτης «Χ»:  0,095 +0,006=0,101€ 
Νεροχύτης «Ψ»:  0,095 +0,006=0,101€ 
Νεροχύτης «Ω»:  0,142 +0,006=0,148€ 

 
4.2.3   3ο Βοηθητικό κέντρο: Βιολογικός καθαρισμός  
 

Η λειτουργία που επιτελεί το συγκεκριμένο τμήμα  είναι  ο 
καθαρισμός των αποβλήτων του πλυντηρίου των νεροχυτών. Τα 
απόβλητα αποτελούνται από νερό και απορρυπαντικά που 
χρησιμοποιούνται κατά την πλύση. 

  
Οι πόροι που απορροφούνται προκειμένου να επιτελεστεί αυτή η 

δραστηριότητα είναι η παρακάτω: 
 

1. Οι αποσβέσεις των εγκαταστάσεων (δεξαμενές, αντλίες, 
κ.λ.π.), 

2. Η ηλεκτρική ενέργεια,  
3. Τα διάφορα υλικά που χρειάζονται για να γίνει ο 

καθαρισμός των αποβλήτων,  
4. Εργασία ενός εργαζομένου που επιβλέπει την λειτουργία της 

εγκατάστασης, 
5. Οι αμοιβές των εξωτερικών συνεργατών που 

πραγματοποιούν χημικές μετρήσεις και αναλύσεις.  
 

Το κόστος της λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού κατά το 
μεγαλύτερο μέρος του γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι εξαρτάται από την 
παραγόμενη ποσότητα αποβλήτων του πλυντηρίου. Ανάμεσα στον όγκο 
των αποβλήτων και τα παραγόμενα προϊόντα υπάρχει μια σταθερή σχέση 
που μας βοηθά να καταλήξουμε σε ένα συγκεκριμένο οδηγό κόστους. 
Πιο αναλυτικά το πλυντήριο προκειμένου να πλύνει ένα οποιοδήποτε 
νεροχύτη χρησιμοποιεί πάντα την ίδια ποσότητα νερού, ασχέτως του 
μεγέθους του προϊόντος. Άρα μπορούμε να πούμε, ότι κάθε φορά που 
παράγεται μια μονάδα προϊόντος, ο βιολογικός καθαρισμός θα έχει να 
διυλίσει πάντα τον ίδιο όγκο αποβλήτων. 
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Έτσι μπορούμε να καταλήξουμε στην χρήση ως οδηγού κόστους 

του συνολικού αριθμού των  τεμαχίων που παρήχθησαν  εντός της 
κοστολογικής περιόδου. Ο παραπάνω οδηγός σχετίζεται άμεσα  με την 
αναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια και τα υλικά καθαριότητας για τον 
λόγο που έχω ήδη αναφέρει, ενώ δεν υπάρχει απόλυτη συσχέτιση με την 
εργασία, τις αποσβέσεις και τις αμοιβές τρίτων που είναι σταθερές και 
δεν εξαρτώνται από τον όγκο των αποβλήτων. Παρόλα αυτά θεωρώ ότι ο 
παραπάνω οδηγός είναι ο καλύτερος καθότι συσχετίζεται με το 
σημαντικότερο κομμάτι εξόδων  της δραστηριότητας (βλέπε πίνακα 4.3 
παρακάτω), ενώ οποιοσδήποτε άλλος, θα  ήταν εντελώς αυθαίρετος. 
 

Σύμφωνα με τα δεδομένα που μας παρέχει η επιχείρηση είναι 
δυνατός ο προσδιορισμός του ακριβούς κόστους της λειτουργίας του 
τμήματος εντός της προηγούμενης χρονιάς και ο μερισμός του κόστους 
βάσει του επιλεγέντος οδηγού. Για το πρώτο είδος πόρων, τις αποσβέσεις 
των εγκαταστάσεων, κρίνω ότι καταλληλότερη μέθοδος είναι η σταθερά 
με ένα συντελεστή 3% (απόσβεση εντός 33 χρόνων περίπου, βάσει των 
εκτιμήσεων της ωφέλιμης ζωής των εγκαταστάσεων από τους τεχνικούς). 
Η αξία των εγκαταστάσεων ανέρχεται σε 178.510€,  άρα οι αποσβέσεις 
του έτους είναι 178.510X3%=5.355,30€.  

 
Ως προς την αναλωθείσα ηλεκτρική ενέργεια των μηχανών, 

δυστυχώς στην επιχείρηση δεν υπάρχουν μετρητές όπου να καταγράφεται 
η αναλωθείσα ενέργεια  από κάθε τμήμα. Προκειμένου να ξεπερασθεί το 
παραπάνω πρόβλημα μπορούμε να υπολογίσουμε έμμεσα την 
αναλωθείσα ενέργεια, εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι γνωρίζουμε την 
ισχύ των μηχανών του κάθε τμήματος σε κιλοβάτ, όπως και τις ώρες 
λειτουργίας των μηχανών. Συνεπώς υπολογίζουμε τις κιλοβατώρες που 
ανάλωσε το τμήμα και τις πολλαπλασιάζουμε με το κόστος τους. 

 
Οι κιλοβατώρες που ανάλωσε όλο το εργοστάσιο εντός του έτους 

είναι 6.740.928 και στοίχισαν 400.794,95€,  άρα το κόστος κάθε 
κιλοβατώρας είναι 400.794,95/6.740.928=0,05946€. Η ισχύς των 
μηχανών του βιολογικού καθαρισμού είναι 86,85 KW και οι ώρες 
λειτουργίας του 3.840. Συνεπώς αναλώθηκαν 86,85Χ3.840=333.504 
κιλοβατώρες με κόστος 333.504Χ0,05946=19.830,15€ για όλα τα 
παραγόμενα προϊόντα. Τα υπόλοιπα ετήσια κόστη δίδονται στον πίνακα 
4.3 παρακάτω. και έτσι το συνολικό κόστος του βιολογικού καθαρισμού 
ανέρχεται σε:  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3 
ΚΟΣΤΟΣ  ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΠΟΣΟ
5.355,30

19.830,15
7.888,85

14.376,12
2.404,38

49.854,80ΣΥΝΟΛΟ

ΕΙΔΗ ΕΞΟΔΩΝ 2ου ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΣΤΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
 

 
Τα τεμάχια που παρήχθησαν μέσα στο έτος ως γνωστόν είναι  

977.764, συνεπώς το κόστος ανά τεμάχιο οπουδήποτε προϊόντος και άρα 
ανά τεμάχιο νεροχύτη monoblock είναι: 
 

49.854,80  / 977.764 = 0,051  €   
 
4.2.4   4ο Βοηθητικό κέντρο: Φύλαξη εγκαταστάσεων  
 

Η φύλαξη των εγκαταστάσεων είναι ένα αρκετά σημαντικό 
κόστος, για αυτό και έχει αποφασιστεί από την διοίκηση η 
παρακολούθηση του σε ξεχωριστούς λογαριασμούς  στην αναλυτική 
λογιστική(λογ. 92.00.10.050). Το κόστος είναι επιπέδου εργοστασίου. 
Είναι, όμως, αναγκαίος ο μερισμός του πάνω στα προϊόντα επειδή 
υπάρχει η απαίτηση για κάτι τέτοιο από την διοίκηση της επιχείρησης, 
όπως προανέφερα. Ο σχεδόν ένας και αποκλειστικός  πόρος που 
αναλώνεται από το τμήμα είναι η εργασία των υπαλλήλων. Η φύλαξη 
γίνεται καθ΄ όλο το εικοσιτετράωρο από μία ομάδα 6 εργαζομένων που 
εναλλάσσονται με βάρδιες. 

 
Το συγκεκριμένο κόστος είναι αδύνατο να συσχετιστεί με τα 

παραγόμενα προϊόντα άμεσα. Θα μπορούσε όμως να υποστηριχθεί ότι 
μπορεί να υπάρξει μια σύνδεση με τα κέντρα δραστηριοτήτων βάσει του 
εμβαδού που καταλαμβάνει κάθε ένα από αυτά. Φυσικά ένα μέρος του 
κόστους θα οδηγηθεί και στα έξοδα διοίκησης και διάθεσης καθότι στην 
φύλαξη περιλαμβάνονται και τα γραφεία των διοικητικών υπαλλήλων. 
Συνεπώς καταλληλότερος οδηγός κόστους θεωρώ ότι είναι τα 
τετραγωνικά μέτρα που καταλαμβάνει κάθε δραστηριότητα. 

 
Οι εργαζόμενοι που απασχολήθηκαν στην φύλαξη των 

εγκαταστάσεων στοίχισαν  στην διάρκεια της χρονιάς 133.896,95€. Τα 
συνολικά τετραγωνικά των εγκαταστάσεων της επιχείρησης είναι 25.261 
και κατ΄ επέκταση το κόστος φύλαξης ανά τετραγωνικό μέτρο είναι: 

 
133.896,95  / 25.261 = 5,30 € 
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Το παραπάνω κόστος ανά τετραγωνικό μέτρο θα το 

χρησιμοποιήσουμε στον προσδιορισμό του κόστους φύλαξης των κύριων 
κέντρων δραστηριότητας παρακάτω στο τμήμα 4.3. 
 
4.2.5   5ο  Βοηθητικό κέντρο: Συντήρηση και επισκευές  
 

Το τμήμα συντήρησης είναι ίσως η πιο σημαντική υποστηρικτική 
μονάδα για την λειτουργία του εργοστασίου από άποψη κόστους. 
Απασχολεί συνολικά 18 υπαλλήλους, οι οποίοι είναι υψηλής κατάρτισης 
και των οποίων οι αμοιβές είναι σημαντικές. Οι παραπάνω αμοιβές 
καταβάλλονται μηνιαίως και οι εργαζόμενοι έχουν  διάφορες ειδικότητες  
που τους επιτρέπουν, είτε να αναλαμβάνουν την περιοδική συντήρηση 
των μηχανών βάσει προγράμματος, είτε να επισκευάσουν βλάβες που 
τυχόν παρουσιάζονται. Επιπλέον μια ομάδα εργαζομένων έχει ως ρόλο 
να  επικουρεί τους εργαζόμενους των κέντρων κατεργασίας στο set up 
των μηχανών. Τέλος, ένας υπάλληλος  είναι υπεύθυνος για την 
διαχείριση της αποθήκης των ανταλλακτικών. 

 
Το τμήμα υποστηρίζεται από ένα μηχανογραφικό σύστημα στο 

οποίο συλλέγονται πληροφορίες γύρω από την συντήρηση, βάσει 
εντύπων που συμπληρώνουν οι εργαζόμενοι. Έτσι σύμφωνα με την 
πρακτική που εφαρμόζεται, πριν από την οποιαδήποτε εργασία 
συντήρησης, εκδίδεται εντολή συντήρησης, προς συγκεκριμένα άτομα, 
για συγκεκριμένη εργασία, σε συγκεκριμένη μηχανή. Τα στοιχεία αυτά 
καταχωρούνται στο μηχανογραφικό σύστημα, και έτσι είναι γνωστό 
ποιος εργαζόμενος, και για πόση ώρα πρόσφερε τις υπηρεσίες του, και σε 
ποια μηχανή. Άρα η αξιοποίηση αυτών των πληροφοριών μπορεί να μας 
επιτρέψει να προσδιορίσουμε  το κόστος άμεσα και με ακρίβεια. Με τον 
ίδιο τρόπο είναι δυνατό να παρακολουθηθεί και η απασχόληση για το set 
up των μηχανών.  Το υπάρχον σύστημα επιτρέπει να γίνει η καταγραφή 
της ώρας και των ατόμων που εργάζονται για το set up, για συγκεκριμένο 
κέντρο δραστηριότητας ανά εντολή παραγωγής.  
 

Οι πόροι που απασχολεί το τμήμα είναι: 
 
1. Η εργασία των 17 υπαλλήλων του τμήματος (387.542,00€ 

ετησίως),  
2. Τα ανταλλακτικά των μηχανών που αναλώνονται κατά την 

περιοδική συντήρηση ή την επισκευή βλαβών (127.670,00€),  
3. Η απόσβεση του χώρου που χρησιμοποιεί το τμήμα (232,20€), 
4. Το κόστος της αποθήκης ανταλλακτικών, το οποίο αναλύεται σε  
      α) αμοιβή του αποθηκαρίου (19.520,00€), 
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      β) απόσβεση της αποθήκης (925,20€).    
 

Η εργασία των υπαλλήλων που αποτελεί και τον σημαντικότερο 
πόρο του βοηθητικού αυτού τμήματος, όπως έχει δειχθεί παραπάνω, 
προσφέρεται α) για το στήσιμο των μηχανών - set up - οι οποίες 
παράγουν τα διάφορα προϊόντα (π.χ. Set up πρεσών einzug 1 & 2) και 
προσφέρεται από δύο άτομα και β) για την συντήρηση και επισκευή των 
μηχανών του εργοστασίου, όπου απασχολούνται 15 άτομα. Οπότε εδώ θα 
δημιουργήσουμε δύο ομοειδείς λεκάνες κόστους στις οποίες θα οδηγούμε 
τα κόστη του βοηθητικού αυτού τμήματος. 

 
 Καθώς η εργασία των δύο ατόμων στο στήσιμο των μηχανών 

αφορά παραγωγή διαφόρων προϊόντων και καθώς, επίσης ο χρόνος 
στησίματος της κάθε μηχανής είναι διαφορετικός για τα διαφορετικά 
προϊόντα που παράγονται από αυτές, ο αριθμός των set up μέσα στην 
χρονική περίοδο που εξετάζουμε, συνιστά τον καταλληλότερο οδηγό 
μερισμού του κόστους αυτού στα διαφορετικά προϊόντα. Κι αυτό διότι, 
όπως είπα, άλλα θέλουν π.χ. 10 set up και άλλα μόνο 5 στην εξεταζόμενη 
χρονική περίοδο. 

 
Ευτυχώς το λογιστήριο τηρεί στοιχεία τόσο όσον αφορά στο χρόνο 

στησίματος των μηχανών για κάθε συγκεκριμένο προϊόν, όσο και για την 
ωριαία αντιμισθία (13,45€) όσων ασχολούνται με τη συγκεκριμένη 
εργασία. Επομένως, είναι εύκολο να επιρρίψουμε το κόστος της (α) 
δραστηριότητας στα υπό κοστολόγηση προϊόντα (δες παρακάτω τμήματα 
4.3.6 και 4.3.8).  

 
Όσον αφορά την εργασία των 15 υπαλλήλων που ασχολούνται με 

την συντήρηση και επισκευή των μηχανών, το κόστος αυτό είναι έμμεσο, 
όπως το αντιμετωπίζει το υπάρχον σύστημα, αφού αφορά όλες τις 
μηχανές του εργοστασίου και άρα, όλα τα παραγόμενα προϊόντα. Έχει 
ανάγκη, λοιπόν, μερισμού και ο πιο κατάλληλο οδηγό κόστους είναι οι 
ώρες απασχόλησης του προσωπικού συντήρησης, οι οποίες ευτυχώς είναι 
γνωστές, γιατί τα λογιστήριο τηρεί στοιχεία ως προς τις ώρες συντήρησης 
(και επισκευής) που απορροφά κάθε μηχανή στην διάρκεια της 
εξεταζόμενης περιόδου.   

 
Οι αναλώσεις των ανταλλακτικών αποτελούν το δεύτερο κατά 

σειρά πόρο που χρειάζεται το τμήμα. Το κόστος που συνεπάγεται η 
ανάλωση των ανταλλακτικών δεν δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα, 
καθότι γίνεται χρήση δελτίων εσωτερική διακίνησης, κατά την εξαγωγή 
τους από την αποθήκη, στα οποία αναφέρεται, η μηχανή για την οποία 
προορίζεται το ανταλλακτικό. Έτσι είναι δυνατόν να βρεθεί το ακριβές 
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κόστος των ανταλλακτικών που απορρόφησε κάθε μηχανή και κατ΄ 
επέκταση κάθε κέντρο δραστηριότητας. Έχοντας αυτά τα στοιχεία στην 
διάθεση μας είναι δυνατό να προσδιορίσουμε το κόστος των 
ανταλλακτικών για κάθε κύριο κέντρο δραστηριότητας και από εκεί να το 
οδηγήσουμε στα τελικά προϊόντα με βάση μερισμού τις ώρες 
απασχόλησης των μηχανών για κάθε προϊόν, δηλαδή τις μηχανοώρες. 
Συνεπώς, το κόστος που προκύπτει από την ανάλωση των ανταλλακτικών 
θα μας απασχολήσει, όταν θα εξετάσουμε τα κύρια κέντρα 
δραστηριοτήτων στο τμήμα 4.3. 

 
  Η απόσβεση του κτιρίου που χρησιμοποιείται από το υπό εξέταση 

τμήμα είναι και αυτή ένα έμμεσο κόστος και ως εκ τούτου έχει ανάγκη 
μερισμού. Κι εδώ οι ώρες απασχόλησης στην συντήρηση συνιστά την 
καταλληλότερη βάση μερισμού, ενώ το ίδιο ισχύει και ως προς την 
απόσβεση της αποθήκης. Ως προς τον μερισμό της αμοιβής του 
αποθηκαρίου οι ώρες συντήρησης σχετίζονται κατά άμεσο τρόπο με το 
κόστος αυτό. Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας παρέχει το λογιστήριο το 
μέσο ωριαίο κόστος των εργαζομένων στην συντήρηση είναι 12,30€. 
Επίσης το ετήσιο ύψος της αμοιβής του αποθηκαρίου ανέρχεται στα 
19.520€, ενώ το κόστος κτήσης της αποθήκης και των κτιρίων του 
τμήματος συντήρησης ανέρχεται στα 38.580€. Το ετήσιο ποσοστό 
απόσβεσης είναι 3% (ωφέλιμη ζωή 34 ετών) και όχι 5% που 
χρησιμοποιεί το λογιστήριο. Επομένως η ετήσια απόσβεση είναι: 

 
38.580Χ3%=1.157,40€. 

 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω και με δεδομένο ότι οι ώρες συντήρησης 

που προσέφερε το υπό εξέταση τμήμα είναι 26.580, το ωριαίο κόστος 
συντήρησης διαμορφώνεται ως εξής (Πίνακας 4.3) 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.4 
ΩΡΙΑΙΟ  ΚΟΣΤΟΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΜΕΣΗ ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ 12,30
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 0,04
ΑΜΟΙΒΗ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥ 0,73
ΣΥΝΟΛΟ 13,07

1.157,40 / 26.580 =
19.520 / 26.580 =

 
 

Έτσι, το κάθε κύριο κέντρο δραστηριότητας θα επιβαρυνθεί με το 
κόστος που θα προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των ωρών 
συντήρησης που χρειάσθηκε, επί το ωριαίο κόστος της συντήρησης, 
όπως το υπολογίσαμε παραπάνω.   
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4.2.6   6ο Βοηθητικό κέντρο: Καθαριότητα χώρων παραγωγής 
 

Επόμενο υποστηρικτικό τμήμα του οποίου, το κόστος θα πρέπει να 
εξετάσουμε είναι αυτό της καθαριότητας. Στο τμήμα εργάζονται έξι 
άτομα και έχουν την ευθύνη για την καθαριότητα του εργοστασιακού 
χώρου.  
 

Οι πόροι που αναλώνονται στο τμήμα είναι: 
 

1) η εργασία,  
2) τα υλικά καθαριότητας,   
3) οι αμοιβές εξωτερικών συνεργατών που φροντίζουν για την 

αποκομιδή του σκουπιδιών από το χώρο του εργοστασίου και την 
μεταφορά τους σε χώρους υγειονομικής ταφής,  

4) ο ρουχισμός.  
 

Πιστεύω ότι το κόστος λειτουργίας του τμήματος θα πρέπει να 
συγκεντρωθεί σε μία  ξεχωριστή λεκάνη κόστους και από εκεί να 
οδηγηθεί στα κύρια κέντρα δραστηριότητας του εργοστασίου, και όχι να 
επιρρίπτεται απευθείας στα προϊόντα, βάσει του βάρους, όπως γίνεται 
έως σήμερα. Η λύση αυτή είναι η καταλληλότερη, καθώς το τμήμα 
καθαριότητας ουσιαστικά υποστηρίζει τα υπόλοιπα κύρια κέντρα, άρα το 
κόστος του με την χρήση του κατάλληλου οδηγού κόστους πρέπει να 
καταλήξει σε αυτά. 

 
Αναφορικά με τον οδηγό κόστους, θεωρώ ότι ο ορθότερος cost 

driver είναι ο όγκος των απορριμμάτων, που παράγει το κάθε κέντρο 
δραστηριότητας, γιατί υπάρχει άμεση συσχέτιση ανάμεσα στο κόστος της 
καθαριότητας και των όγκο των απορριμμάτων. Εξάλλου υπάρχει 
εκτίμηση του  όγκου των σκουπιδιών κάθε κέντρου  και  είναι δυνατόν να 
προκύψουν ποσοστά βάσει των οποίων θα γίνεται ο μερισμός του 
κόστους. Σύμφωνα με αυτή την εκτίμηση το 50,7% του όγκου των 
σκουπιδιών, προέρχεται από το τμήμα της συσκευασίας και 5,8%  από το 
τμήμα κοπής των λαμαρινών, ο υπόλοιπος όγκος οφείλεται σε άλλα 
τμήματα της παραγωγής που δεν εμπλέκονται στην παραγωγή των 
νεροχυτών monoblock που εξετάζουμε.  
 

Το ετήσιο κόστος του τμήματος διαμορφώνεται ως εξής: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.5 
ΚΟΣΤΟΣ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 102.838,00
ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 4.520,00
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 18.950,00
ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ 520,00
ΣΥΝΟΛΟ 126.828,00  
 

Το κόστος που αναλογεί στην συσκευασία είναι 126.828 Χ 50,7% 
= 64.301,80€ και η παραγωγή του τμήματος είναι 977.764 τεμάχια, άρα 
το ανά τεμάχιο κόστος είναι 64.301,80 / 977.764 = 0,066€. 

 
Το κόστος για την κοπή των λαμαρινών είναι 126.828 Χ 5,8% = 

7.356,02€ και το ανά τεμάχιο 7.356,02 / 1.052.500 = 0,007€. 
 
Αθροίζοντας τα δύο παραπάνω κόστη προκύπτει το κόστος ανά 

οποιοδήποτε τεμάχιο νεροχύτη monoblock που οφείλεται στην 
δραστηριότητα που εξετάζουμε: 

 
0,066 + 0,007 = 0,073 €. 

 
4.2.7   7ο  Βοηθητικό κέντρο: Μεταφορές προσωπικού  
 

Το τμήμα μεταφορών προσωπικού είναι υπεύθυνο για την 
μεταφορά των εργαζομένων από, και προς, το εργοστάσιο. Στο τμήμα 
απασχολούνται συνολικά τέσσερις οδηγοί και τρία λεωφορεία, ενώ 
πραγματοποιούνται καθημερινά πέντε δρομολόγια, από, και προς, το 
εργοστάσιο μήκους 35 χιλιομέτρων το καθένα. 

  
Οι πόροι που αναλώνονται στην συγκεκριμένη λειτουργία είναι: 
 

1. η εργασία των οδηγών,  
2. τα καύσιμα των λεωφορείων,  
3. η συντήρηση και οι επισκευές  των οχημάτων, 
4. οι αποσβέσεις των μεταφορικών μέσων. 
 

Ο σωστός υπολογισμός του κόστους του κέντρου δραστηριότητας 
που εξετάζουμε επιβάλει την αντιμετώπιση κάποιων προβλημάτων. 
Συγκεκριμένα θα πρέπει να υπολογιστούν οι αποσβέσεις με ένα τρόπο 
που προσεγγίζει την πραγματικότητα, και όχι, με την σταθερά μέθοδο, 
και τον συντελεστή 15%, που εφαρμόζεται σήμερα εξ αιτίας  της 
φορολογικής νομοθεσίας. Δεύτερον,  θα πρέπει να βρεθεί, πόσο μέρος 
του κόστους, πρέπει να επιβαρύνει την παραγωγή, και πόσο τις 
λειτουργίες της διοίκησης και της διάθεσης, καθότι τα λεωφορεία 

 53



Πρόταση εφαρμογής του A.B.C. 

εξυπηρετούν εργαζόμενους όλων των διευθύνσεων. Τρίτον, θα πρέπει να 
υπολογιστεί το κόστος που αναλογεί στους νεροχύτες monoblock από το 
σύνολο του κόστους, που αντιστοιχεί στη λειτουργία της παραγωγής. 

 
Ως προς τον υπολογισμό των αποσβέσεων, θεωρώ ότι, πρέπει να 

εφαρμόσουμε την μέθοδο αναλωθέντων μονάδων έργου. Γνωρίζουμε την 
ωφέλιμη ζωή των λεωφορείων σε χιλιόμετρα, όπως, και το κόστος 
κτήσης τους. Έτσι θα υπολογίσουμε την απόσβεση που αναλογεί σε κάθε 
διανυόμενο χιλιόμετρο, άρα και σε κάθε δρομολόγιο, αφού γνωρίζουμε 
τα χιλιόμετρα ανά δρομολόγιο . 

 
Τη λύση στο δεύτερο πρόβλημα, την βρίσκουμε σχετικά εύκολα, 

γιατί γνωρίζουμε, ότι τα 2 από τα 5 δρομολόγια γίνονται για τους  
διοικητικούς υπαλλήλους, και συνεπώς το κόστος αυτών των 
δρομολογίων θα οδηγηθεί στα έξοδα διοίκησης και διάθεσης. 

 
Αναφορικά με το τρίτο πρόβλημα, πιστεύω ότι, ο κατάλληλος  

οδηγός, βάσει του οποίου, θα επιβαρύνουμε τους νεροχύτες monoblock, 
είναι ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνται στην παραγωγή 
των παραπάνω νεροχυτών. Γνωρίζουμε το κόστος μεταφοράς που 
αναλογεί στην παραγωγή συνολικά, όπως και τον συνολικό αριθμό των 
εργαζομένων της παραγωγής. Έτσι υπολογίζουμε το κόστος ανά εργάτη 
και το πολλαπλασιάζουμε με τον αριθμό των εργατών της παραγωγής 
monoblock. 

 
Αξιοποιώντας τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί  στο 

λογιστήριο, μπορούμε να υπολογίσουμε το κόστος του τμήματος που 
αφορά στα προϊόντα που εξετάζουμε. Οι οδηγοί στοίχισαν σε ετήσια 
βάση 127.249,61€, τα καύσιμα 30.083,57€, ενώ η συντήρηση και οι 
επισκευές  17.645,54€. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται ως εξής: 

  
 1ο Λεωφορείο , αξία 126.000 € ωφέλιμη ζωή 480.000 χλμ 
άρα 126.000 / 480.000 = 0,2625€ απόσβεση ανά χλμ. 

 2ο Λεωφορείο , αξία 134.000 € ωφέλιμη ζωή 520.000 χλμ 
άρα 134.000 / 520.000 = 0,2577€ απόσβεση ανά χλμ . 

 3ο Λεωφορείο , αξία 135.000 € ωφέλιμη ζωή 520.000 χλμ 
άρα 135.000 / 520.000 = 0,2596€ απόσβεση ανά χλμ . 
 

 Συνεπώς η μέση απόσβεση ανά χιλιόμετρο είναι:  
 

(0,2625+0,2577+0,2596) / 3 = 0,256 € 
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Τα χιλιόμετρα που διανύουν και τα τρία λεωφορεία ετησίως είναι 
42.000 κατ΄ επέκταση οι ετήσιες αποσβέσεις 42.000 Χ 0,256 =10.752€. 
 

Επομένως, το κόστος διαμορφώνεται όπως, φαίνεται στον 
παρακάτω πίνακα:  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.6 
ΚΟΣΤΟΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

127.249,61
30.083,57
17.645,54
10.752,00

185.730,72

111.438,43

195
ΑΡΙΘΜΙΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡ/ΓΗ MONOBLOCK 28

419.215

 ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ MONOBLOCK 16.001,42 / 419.215 = 0,04

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΧΘΕΝΤΩΝ MONOBLOCK

ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ MONOBLOCK                          
(28/195) X 111.438,43 16.001,42

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΡΙΘΜΙΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 185.730,72 Χ 3/5 =

ΚΟΣΤΟΣ ΟΔΗΓΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΑ 
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

  
 
4.2.8  8ο    Βοηθητικό κέντρο: Συντονισμού και ελέγχου της 
παραγωγικής διαδικασίας 

 
Στο τμήμα της διοίκησης παραγωγής είναι ενταγμένοι ο τεχνικός 

διευθυντής του εργοστασίου και ο διευθυντής παραγωγής  μαζί με την 
αντίστοιχη γραμματέα. Οι ρόλοι τους είναι ο συντονισμός και ο έλεγχος 
της παραγωγικής διαδικασίας  με τον τεχνικό διευθυντή να έχει 
περισσότερο ένα επιτελικό ρόλο, ενώ ο διευθυντής παραγωγής πιο 
πρακτικό. Η εργασία που επιτελείται σε αυτό το τμήμα δεν μπορεί να 
συσχετιστεί με συγκεκριμένα προϊόντα ή κέντρα κατεργασίας καθότι δεν 
είναι μια επαναλαμβανόμενη διαδικασία που έχει σκοπό να εξυπηρετήσει 
κάθε φορά συγκεκριμένα προϊόντα ή τμήματα. Τα παραπάνω στελέχη 
ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν κάθε φορά αποφασίζουν να 
κατευθύνουν και τις  ενέργειες τους. 
 
  Οι πόροι που αναλώνονται στο συγκεκριμένο τμήμα είναι: 

1. Οι αμοιβές του έμψυχου δυναμικού,  
2. Οι αποσβέσεις του χώρου,  
3. Οι αποσβέσεις των ηλεκτρονικών υπολογιστών, του software, 

και των επίπλων,  
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4. Η γραφική ύλη. 
 

Οι αμοιβές του έμψυχου δυναμικού σε ετήσια βάση, έτσι όπως μας 
τις δίνει το λογιστήριο, ανήρθαν στο ύψος των 274.543 €. Τα 
τετραγωνικά των χρησιμοποιούμενων χώρων από το τμήμα συντονισμού 
και ελέγχου της παραγωγής είναι 82, συνεπώς η αναλογούσα ετήσια 
απόσβεση είναι (82Χ221,90)Χ3%=545,87€. 

 
Οι αποσβέσεις των ηλεκτρονικών υπολογιστών, του software και 

των επίπλων θα υπολογισθούν με την ίδιο τρόπο που εφαρμόζεται και 
σήμερα, δηλαδή βάσει της σταθεράς μεθόδου και με συντελεστή 24%, 
καθότι κρίνεται ότι οι εφαρμοζόμενοι συντελεστές ανταποκρίνονται στην 
πραγματικότητα. Έτσι σύμφωνα με το λογιστήριο οι αναλογούσες 
αποσβέσεις  είναι 6.520€. Τέλος η αξία της γραφικής ύλης ήταν 2.836€, 
και πάλι σύμφωνα με το λογιστήριο. 
 

Είναι σαφές ότι η λειτουργία του συντονισμού και του ελέγχου της 
παραγωγής συνολικά, που επιτελείται σ΄ αυτό το τμήμα, είναι ένα κόστος 
επιπέδου εργοστασίου που ίσως θα ήταν  ορθότερο να αντιμετωπιστεί ως 
κόστος περιόδου και να μην βαρύνει το κόστος της παραγωγής. Όμως η 
διοίκηση της επιχείρησης επιθυμεί να μεταχειριστεί το συγκεκριμένο 
κόστος ως μέρος του κόστους της παραγωγής. Επομένως θα πρέπει να 
βρεθεί ένας οδηγός κόστους, κατά κάποιο τρόπο, αυθαίρετος, καθώς δεν 
θα υπάρχει η σαφής σχέση αιτίου αιτιατού, αλλά τουλάχιστον να είναι ο 
λιγότερο άδικος σε σχέση με το βάρος του προϊόντος που 
χρησιμοποιείται ως τώρα.  

 
Θεωρώ ότι το καλύτερο που θα μπορούσε να γίνει είναι να 

επιμεριστούν τα κόστη αυτού του τμήματος στα προϊόντα με βάση 
(οδηγό κόστους) τις παραγόμενες μονάδες προϊόντων  της περιόδου. 

  
Συνεπώς το κόστος του τμήματος αυτού θα συγκεντρωθεί σε μία 

δεξαμενή κόστους. Ως οδηγός, προκειμένου το κόστος του κέντρου 
αυτού να επιρριφθεί στο τελικό προϊόν θα χρησιμοποιηθεί  ο συνολικός 
αριθμός των  τεμαχίων που παρήχθησαν  εντός της κοστολογικής 
περιόδου. 

 
Τα τεμάχια όλων των προϊόντων που παρήχθησαν μέσα στο έτος 

ανέρχονται στα 977.764 και το συνολικό κόστος της διεύθυνσης 
παραγωγής, όπως φαίνεται στον πίνακα 4.7 είναι:  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.7 
ΚΟΣΤΟΣ  ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ  &  ΕΛΕΓΧΟΥ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΠΟΣΟ
274.543,00

545,87
6.520,00
2.836,00

284.444,87ΣΥΝΟΛΟ
ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

ΕΙΔΗ ΕΞΟΔΩΝ 1ου ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΗΛ.ΥΠΟΛ.ΕΠΙΠΛΩΝ Κ.Λ.Π.

 
 
Συνεπώς το κόστος που βαρύνει οποιοδήποτε τεμάχιο και άρα και κάθε 
τεμάχιο νεροχύτη monoblock είναι: 
 

284.444,87 / 977.764 = 0,29  €   
  
 

4.3 Τα κύρια κέντρα δραστηριότητας    
 

Στην αρχή του παρόντος κεφαλαίου κάναμε μια αναλυτική 
αναφορά σε όλες τις εργασίες που πρέπει να λάβουν χώρα προκειμένου 
να παραχθούν οι  συγκεκριμένοι νεροχύτες monoblock που εξετάζουμε. 
Οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να ομαδοποιηθούν σε ξεχωριστές 
κατηγορίες βάσει των κοστολογικών χαρακτηριστικών τους και να 
αποτελέσουν τα κύρια κέντρα δραστηριότητας της παραγωγικής 
διαδικασίας. Τα κέντρα δραστηριοτήτων κατόπιν θα αντιστοιχιστούν με 
τις απαραίτητες λεκάνες κόστους, όπου θα συγκεντρωθεί το κόστος των 
δραστηριοτήτων κάθε κέντρου, και από όπου, με την χρήση των 
κατάλληλων οδηγών κόστους, το κόστος θα οδηγηθεί στα τελικά 
προϊόντα. Έτσι, οι εργασίες μπορούν να ομαδοποιηθούν στα παρακάτω 
κύρια κέντρα δραστηριοτήτων. 

 
 Η πρώτη εργασία είναι αυτή του σχεδιασμού, την οποία έχω ήδη 

εντάξει στην βοηθητική δραστηριότητας του σχεδιασμού των προϊόντων. 
Ενώ, η έκδοση  της εντολής παραγωγής, και η δημιουργία της τεχνικής 
προδιαγραφής εντάχθηκαν στην δεύτερη βοηθητική δραστηριότητα του 
προγραμματισμού της παραγωγής. Επομένως για τις τρεις παραπάνω 
εργασίες δεν απαιτείται περαιτέρω εξέταση τους. Οι εργασίες του 
ελέγχου της επάρκειας των  αναγκαίων υλικών και της παραγγελίας τους 
εάν δεν υπάρχουν στην αποθήκη (εργασίες Νο.3 και 4) μπορούν να 
αποτελέσουν το πρώτο κύριο κέντρο  δραστηριότητας, με την ονομασία 
παραγγελίες υλικών.  

 
Το δεύτερο κέντρο δραστηριότητας, που θα το ονομάσουμε 

παραλαβή-αποθήκευση υλικών, αποτελείται από τις εργασίες της 
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παραλαβής των υλικών και παράδοσης τους στο εργοστάσιο (εργασίες 
Νο 5 και 6). 

 
 Το τρίτο κέντρο δραστηριότητας θα περιλαμβάνει μόνο την 

εργασία-δραστηριότητα Νο 7 Set up εκτυλίτριας, καθότι δεν είναι 
δυνατό να υπάρξει συγχώνευση με άλλες δραστηριότητες. 

 
 Το τέταρτο κέντρο δραστηριότητας θα ονομασθεί κοπή 

λαμαρινών. 
 
 Στο πέμπτο κέντρο δραστηριότητας που θα φέρει το όνομα 

μεταφορές υλικών εντάσσονται οι εργασίες των μεταφορών υλικών 
εντός του εργοστασίου. Αναφέρομαι στις εργασίες Νο 9, μεταφορά 
κομμένων κομματιών λαμαρίνας σε ομάδα πρέσων Einzug 1, Νο 15, 
μεταφορά  ημιτελών νεροχυτών σε ομάδα πρέσων Einzug 2, Νο 20, 
μεταφορά νεροχυτών στο πλυντήριο  και Νο 23 μεταφορά των ετοίμων 
προϊόντων στην αποθήκη. 

 
 Το έκτο κέντρο δραστηριότητας είναι το set up πρέσων Einzug 1, 

δηλαδή  η τοποθέτηση των καλουπιών σε αυτές. 
 
 Το έβδομο κέντρο δραστηριότητας, της διαμόρφωσης του 

σχήματος του νεροχύτη, συγκεντρώνει τις επιμέρους δραστηριότητες, α) 
της διαμόρφωσης της γούρνας του νεροχύτη, β) της διαμόρφωση του 
μαξιλαριού του νεροχύτη, γ) του ανοίγματος της  οπής για την εκροή και 
τέλος δ) του ανοίγματος της  οπής για την υπερχείλιση (εργασίες Νο 11-
14). Η συνένωση των τεσσάρων δραστηριοτήτων σε ένα κέντρο 
δραστηριότητας είναι εφικτή, καθότι οι συγκεκριμένες δραστηριότητες 
εκτελούνται για όλους τους νεροχύτες monoblock.  

 
Όγδοο κέντρο δραστηριότητας συνιστά το set up των πρέσων 

Einzug 2 όπου γίνεται η τοποθέτηση των αντίστοιχων καλουπιών στις 
πρέσες. 

 
 Στο ένατο κέντρο της τελική διαμόρφωσης σχήματος νεροχύτη 

επιτελείται η περιμετρική κοπή του νεροχύτη, το στραντζάρισμα του, 
καθώς και η συγκόλληση των γωνιών του (εργασίες Νο 17-19). 

 
 Στο δέκατο κέντρο θα γίνεται το πλύσιμο του νεροχύτη στο 

πλυντήριο (εργασία Νο 21) και τέλος στο ενδέκατο, η συσκευασία των 
νεροχυτών (εργασία Νο 22). 
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Έχοντας περιγράψει τα κύρια κέντρα δραστηριοτήτων που θα 
πρέπει να δημιουργηθούν, προχωράμε τώρα στην αναλυτική παρουσίαση 
των πόρων που αναλίσκονται σε κάθε ένα από αυτά, όπως και στον 
προσδιορισμό των κατάλληλων cost drivers, που θα μας επιτρέψουν να 
οδηγήσουμε το κόστος  τους στο τελικό προϊόν. 
 
4.3.1   1ο   Κέντρο δραστηριότητας: Παραγγελίας υλικών 
 

Οι βασικοί πόροι που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια αυτού του 
κέντρου δραστηριότητας είναι οι παρακάτω: 

 
1. η εργασία  τριών υπαλλήλων που αμείβονται με μισθό,  
2. οι αποσβέσεις των χρησιμοποιούμενων χώρων, 
3. η απόσβεση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
4. τα υλικά γραφείου, 
5. φύλαξη του χώρου. 

 
Οι αμοιβές του προσωπικού συσχετίζονται άμεσα με τον χρόνο 

που αναλώνεται για να τοποθετηθεί μια παραγγελία. Ο χρόνος που 
απαιτείται για μια παραγγελία είναι περίπου ο ίδιος ασχέτως του 
παραγόμενου προϊόντος, άρα  μπορούμε να υπολογίσουμε το κόστος ανά 
παραγγελία, αφού γνωρίζουμε τον αριθμό τον παραγγελιών ετησίως. 
Ακόμη, γνωρίζουμε τον αριθμό των παραγγελιών του νεροχύτη που μας 
ενδιαφέρει και έτσι μπορούμε να βρούμε το κόστος αυτών των 
παραγγελιών και να το διαιρέσουμε με τον αριθμό των νεροχυτών που 
παρήχθησαν εντός του έτους, ώστε να προκύψει το μοναδιαίο κόστος της 
παραγγελίας υλικών. Άρα, προκειμένου να επιρρίψουμε το κόστος της 
δραστηριότητας αυτής στα παραχθέντα προϊόντα θα χρησιμοποιήσουμε 
ως cost driver τον αριθμό των παραγγελιών. Κι αυτό γιατί ο παραπάνω 
αριθμός συνιστά την σημαντικότερη αιτία ανάλωσης των περισσότερων 
πόρων του κέντρου δραστηριότητας. 

    
Το κόστος της γραφικής ύλης θα το οδηγήσουμε και αυτό στα 

τελικά προϊόντα με οδηγό τον αριθμό των παραγγελιών, όπως παραπάνω, 
γιατί η ανάλωση της γραφικής ύλης εξαρτάται άμεσα από τον αριθμό των 
παραγγελιών. Η απόσβεση των υπολογιστών αξίας 11.359,75€ θα 
υπολογιστεί όπως και σε άλλες περιπτώσεις με την σταθερά μέθοδο και 
συντελεστή 24% και θα καταλήξει στα προϊόντα με οδηγό και πάλι τον 
αριθμό των παραγγελιών. Η απόσβεση του χώρου και το κόστος φύλαξης 
θα υπολογιστούν με βάση τα τετραγωνικά μέτρα. Οδηγός κόστους θα 
είναι και πάλι ο αριθμός των παραγγελιών. Βέβαια, η απόσβεση του 
χώρου, όπως και η φύλαξη δεν συσχετίζονται άμεσα με τον επιλεγέντα 
οδηγό, όμως το κόστος τους είναι μικρού ύψους και κατά συνέπεια 
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μπορούμε να εφαρμόσουμε την ίδια βάση που ερμηνεύει καλύτερα το 
μεγαλύτερο μέρος του κόστους της δραστηριότητας. 

 
Βάσει τον στοιχείων που μας παρέχει η επιχείρηση οι αμοιβές του 

προσωπικού ανήρθαν σε 66.609,64€, η απόσβεση των Η/Υ 
11.359,75Χ24%=2.726,34€, ενώ η γραφική ύλη 988.65€. Οι αποσβέσεις 
του χώρου των 58 τετραγωνικών μέτρων (βάσει της αξία κτήσης ανά 
τετραγωνικό μέτρο (221,90€), όπως την υπολογίσαμε στο τμήμα 4.2.1) 
είναι ίσες με  (58Χ221,90)Χ3%=386,11€,  και το κόστος  φύλαξης (βάσει 
του ανά τετραγωνικού μέτρου κόστος φύλαξης (5,30€) που υπολογίσαμε 
στο τμήμα 4.2.4) είναι 58Χ5,30=307,40€. 

 
Ο αριθμός των παραγγελιών που τέθηκαν εντός του έτους είναι 

445 από τις οποίες οι 5 αφορούσαν τον νεροχύτη «Χ» για συνολικά 7.500 
τεμάχια, 1 για τον νεροχύτη «Ψ» με 1.500 τεμάχια και 4 των 1.000 
τεμαχίων καθεμιά για τον «Ω», άρα το κόστος ανά τεμάχιο 
διαμορφώνεται όπως παρακάτω. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.8 

ΚΟΣΤΟΣ  ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ 
ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 66.609,64
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ Η/Υ 2.726,34
ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 988,65
ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΧΩΡΟΥ 386,11
ΦΥΛΑΞΗ 307,40
ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 71.018,14
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 445
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 159,59
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ  ΝΕΡΟΧΥΤΗ <<Χ>> 5
ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΝΕΡΟΧΥΤΗ <<Χ>> (5Χ159,59) 797,96
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΘΕΝΤΩΝ ΝΕΡΟΧΥΤΩΝ <<Χ>> 7500
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ <<Χ>> 0,106
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ  ΝΕΡΟΧΥΤΗ <<Ψ>> 1
ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΝΕΡΟΧΥΤΗ <<Ψ>> (1Χ159,59) 159,59
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΘΕΝΤΩΝ ΝΕΡΟΧΥΤΩΝ <<Ψ>> 1500
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ <<Ψ>> 0,106
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ  ΝΕΡΟΧΥΤΗ <<Ω>> 4
ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΝΕΡΟΧΥΤΗ <<Ω>> (4Χ159,59) 638,37
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΘΕΝΤΩΝ ΝΕΡΟΧΥΤΩΝ <<Ω>> 4000
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ <<Ω>> 0,160  
4.3.2   2ο  Κέντρο δραστηριότητας : Παραλαβή-αποθήκευση 
υλικών 
 

Η αποθήκευση των υλικών αποτελεί τη δεύτερο κέντρο 
δραστηριότητας που προτείνεται. Οι πόροι που είναι αναγκαίοι 
προκειμένου να επιτελεστεί αυτή η δραστηριότητα είναι οι παρακάτω: 
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1) η εργασία των αποθηκαρίων,  
2) η απόσβεση του κτιρίου, 
3) η απόσβεση των χρησιμοποιούμενων επίπλων και λοιπού 

εξοπλισμού, 
4) η φύλαξη του χώρου. 
 
Στην αποθήκη το κύριο υλικό το οποίο αποθηκεύεται είναι η 

λαμαρίνα για την κατασκευή των νεροχυτών. Βέβαια υπάρχουν και 
κάποια άλλα υλικά όπως χαρτόνια, χαρτοκιβώτια κλπ., τα οποία όμως, 
καταλαμβάνουν μόνο το 20% της αποθήκης. Επομένως, από την στιγμή 
που η λαμαρίνα καταλαμβάνει τον μεγαλύτερο όγκο στην αποθήκη 
μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι το κόστος της δραστηριότητας αυτής 
γίνεται χάριν της αποθήκευσης της λαμαρίνας. Τώρα, όσο περισσότερα 
τα κιλά της λαμαρίνας, τόσο περισσότερος ο χώρος που καταλαμβάνει 
και τόσο περισσότερος ο χρόνος που δαπανούν οι εργαζόμενοι. Καθώς 
δε, οι λαμαρίνες είναι των ιδίων διαστάσεων και βάρους, μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε ως οδηγό κόστους τα κιλά του τελικού προϊόντος, 
δηλαδή των νεροχυτών monoblock.   

 
Βάσει των στοιχείων που μας παρέχει το λογιστήριο της 

επιχείρησης γνωρίζουμε ότι οι αμοιβές των αποθηκαρίων σε ετήσια βάση 
ήταν 110.890,20€. Η απόσβεση του χώρου βάσει των τετραγωνικών 
μέτρων και της αξίας κάθε τετραγωνικού μέτρου του κτιρίου, όπως τo 
υπολογίσαμε προηγούμενα είναι (752Χ221,90)Χ3%=5.006,06€. Ενώ, το 
κόστος της φύλαξης πάλι βάσει τετραγωνικών και του κόστους που 
προσδιορίσαμε στην βοηθητική δραστηριότητα της φύλαξης είναι 
752Χ5,30=3.985,60€. Οι αποσβέσεις των επίπλων και του λοιπού 
εξοπλισμού θα υπολογισθούν με την ίδιο τρόπο που εφαρμόζεται και 
σήμερα, διότι κρίνεται ότι, οι εφαρμοζόμενοι συντελεστές 
ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Έτσι, σύμφωνα με το λογιστήριο 
οι  αναλογούσες  αποσβέσεις  είναι   23.469,73€. Συνεπώς, το κόστος  
του κέντρου δραστηριότητας είναι ίσο με 
100.890,20+5.006,06+3.985,60+23.469,73 = 143.351,59€. 

 
Τέλος, γνωρίζουμε ότι ο νεροχύτης «Χ» ζυγίζει 5,104 κιλά, ο»Ψ» 

3,828 κιλά και ο «Ω» 4,084 κιλά. Ενώ τα συνολικά κιλά (όλων) των 
τελικών προϊόντων που έχουν περάσει από αυτή τη διαδικασία είναι 
4.985.520 κιλά. Άρα, οι εξεταζόμενοι  νεροχύτες πρέπει να επιβαρυνθούν 
με: 

 
Ο «Χ»: (5,104 / 4.985.520) X 143.351,59 = 0, 146 € 

 
Ο «Ψ»: (3,828 / 4.985.520) X 143.351,59 = 0, 110 € 
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Ο «Ω»: (4,084 / 4.985.520) X 143.351,59 = 0, 117 € 
 

4.3.3   3o  Κέντρο δραστηριότητας: Set up εκτυλίτριας 
 

Η εκτυλίτρια είναι η μηχανή στην οποία γίνεται το ξεδίπλωμα της 
λαμαρίνας (η λαμαρίνα έρχεται στο εργοστάσιο στην μορφή της 
κουλούρας (coil)) και η κοπή της στις απαραίτητες διαστάσεις κάθε 
νεροχύτη. Επομένως, πριν αρχίσει η μηχανή να λειτουργεί απαιτείται η 
ρύθμιση της, ώστε να κόβει στα σωστά διαστήματα, αλλά και η 
τοποθέτηση του κατάλληλου μαχαιριού κοπής. Η παραπάνω δύο 
εργασίες αποτελούν το set up της μηχανής. Τέλος, θα πρέπει να 
σημειώσω ότι ο χρόνος του set up για κάθε προϊόν είναι διαφορετικός και 
για αυτό ακριβώς θα πρέπει να παρακολουθήσουμε αυτή την εργασία ως 
ξεχωριστή δραστηριότητα. 

 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στην διάθεση μας γνωρίζουμε 

ότι στο set up της εκτυλίτριας απασχολείται ένας εργαζόμενος (ο ίδιος 
που εκτελεί και την κυρίως εργασία της εκτυλίτριας) του οποίου το 
ωριαίο κόστος είναι ίσο με 11,50€. Ο χρόνος που απαιτείται για να 
ολοκληρωθεί το set up των νεροχυτών «Χ» και «Ψ»  είναι 1,15 ώρες, ενώ 
για τον «Ω» είναι 1,10 ώρες. Ακόμη, γνωρίζουμε ότι εντός του έτους 
υπήρξαν 5 set up για το νεροχύτη «Χ» και ότι παρήχθησαν συνολικά 
7.500 τεμάχια, 1 set up για τον «Ψ» με 1.500 τεμάχια και 4 set up με 
4.000 παραχθέντα τεμάχια για τον «Ω». Συνεπώς, χρησιμοποιώντας ως 
οδηγό κόστους τον αριθμό των set up υπολογίζουμε το κόστος της 
δραστηριότητας ανά νεροχύτη ως εξής: 

 
 

Κόστος κάθε set up του «Χ»: 11,50 X 1,15 = 13,225 € 
Κόστος ετήσιων set up του «Χ»: 13,225 X 5 = 66,125 € 
Κόστος ανά νεροχύτη «Χ»: 66,125 / 7.500 = 0,009 € . 
 
 
Κόστος κάθε set up του «Ψ»: 11,50 X 1,15 = 13,225 € 
Κόστος ετήσιων set up του «Ψ»: 13,225 X 1 = 13,225 € 
Κόστος ανά νεροχύτη «Ψ»: 13,225 / 1.500 = 0,009 € . 
 
Κόστος κάθε set up του «Ω»: 11,50 X 1,10 = 12,650 € 
Κόστος ετήσιων set up του «Ω»: 12,650 X 4 = 50,600 € 
Κόστος ανά νεροχύτη «Ω»: 50,600 / 4.000 = 0,013 € . 
 
 
4.3.4   4o  Κέντρο δραστηριότητας: Κοπή λαμαρινών 
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Η κοπή των λαμαρινών αποτελεί το επόμενο κέντρο 

δραστηριότητας. Οι πόροι που αναλώνονται σε αυτό το κέντρο είναι οι 
παρακάτω: 

 
1. η εργασία του προσωπικού, 
2. η ηλεκτρική ενέργεια για την κίνηση της μηχανής,  
3. η απόσβεση της μηχανής,  
4. η απόσβεση του μαχαιριού κοπής των λαμαρινών, 
5. η συντήρηση που προσφέρει το αντίστοιχο τμήμα συν τα 

ανταλλακτικά, 
6. η απόσβεση του χρησιμοποιούμενου χώρου, 
7. και τέλος, η φύλαξη του χώρου. 
 

Εξετάζοντας όλους τους παραπάνω πόρους, παρατηρούμε ότι, το 
κόστος που προκύπτει από την ανάλωση τους σχετίζεται με τις ώρες 
λειτουργίας της μηχανής, εκτός από την απόσβεση και την φύλαξη του 
χώρου, που είναι σταθερό κόστος. Επομένως, μπορούμε να προτείνουμε 
την χρησιμοποίηση της μηχανοώρας ως οδηγού κόστους, αφού αυτός 
εξηγεί την ανάλωση των κυριοτέρων πόρων. Ο συγκεκριμένος οδηγός 
κόστους είναι εφαρμόσιμος γιατί γνωρίζουμε τις μηχανοώρες που 
χρειάσθηκε η παραγωγή  των νεροχυτών που εξετάζουμε, αλλά και τις 
ετήσιες ώρες του κέντρου δραστηριότητας συνολικά. Συνεπώς τώρα, 
μπορούμε να προχωρήσουμε στον υπολογισμό του κόστους του κέντρου 
και μετά στον μερισμό του στα προϊόντα. 

 
Το κόστος της εργασίας προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του 

ωριαίου κόστους 11,50€ επί τις ετήσιες ώρες απασχόλησης στο κέντρο 
που είναι 3.712, δηλαδή 11,50Χ3.712=42.388€. Θα πρέπει εδώ  να 
σημειώσω ότι, οι ώρες εργασίες είναι ίδιες με της ώρες λειτουργίας της 
μηχανής καθότι, η μηχανή χρειάζεται  έναν εργαζόμενο για να 
λειτουργήσει. 
 

Το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας θα το υπολογίσουμε με βάση 
τα κιλοβάτ της μηχανής, όπως κάναμε και στην περίπτωση του 
βιολογικού καθαρισμού. Έτσι, η ισχύς της μηχανής είναι 86,85 KW, οι 
ετήσιες  ώρες 3.712, άρα οι κιλοβατώρες 86,85Χ3.712=322.387,20. Το 
κόστος της κιλοβατώρας το υπολογίσαμε σε  0,05946€, συνεπώς, το 
κόστος της ετήσιας ηλεκτρικής ενέργειας ισούται με 
322.387,20Χ0,05946=19.169,43€. 
 

Η απόσβεση της μηχανής θα υπολογιστεί με βάση την ωφέλιμη 
ζωή της. Η εκτίμηση των μηχανικών της επιχείρησης, αλλά και του 
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κατασκευαστή της μηχανής είναι ότι η εκτυλίτρια μπορεί να 
λειτουργήσει χωρίς προβλήματα για περίπου 110.000 ώρες. Η αξία της 
μηχανής είναι ίση με 152.500€, άρα η απόσβεση ανά μηχανοώρα που 
αναλογεί είναι: 

 
152.500/110.000=1,386€ 
 και η ετήσια απόσβεση 1,386Χ3.712=5.144,83€ 
 και όχι 152.000Χ11%=16.720,00€ 
 που βρίσκει το υπάρχον σύστημα κοστολόγησης. 
 

Η απόσβεση του μαχαιριού θα υπολογιστεί βάσει των τεμαχίων 
που μπορεί να κόψει στην διάρκεια της ζωής του, και όχι βάση σταθερού 
συντελεστή 11% έως τώρα. Έτσι, γνωρίζοντας και πόσα τεμάχια κόβει 
ανά ώρα θα βρούμε  το κόστος ανά μηχανοώρα. Η αξία του μαχαιριού 
είναι 1.800€ (είναι κοινό και για τους τρεις νεροχύτες) και κόβει στην 
διάρκεια της ζωής του 48.000 τεμάχια, ενώ, σε μια ώρα κόβει 270 
τεμάχια. Συνεπώς, το κόστος της απόσβεσης ανά μηχανοώρα 
διαμορφώνεται ως εξής: 

 
1.800 / 48.000 = 0,0375 € και 0,0375 Χ 270 = 10,12€.  
 
Το κόστος συντήρησης το υπολογίσαμε σε 13,07€ ανά ώρα 

συντήρησης (δες πίνακα 4.4), έτσι γνωρίζοντας ότι, η εκτυλίτρια 
χρειάστηκε μέσα στο έτος 45 ώρες συντήρησης και επισκευής, 
υπολογίζουμε το ετήσιο κόστος σε: 

 
13,07 X 45 = 588,15€.  
 

Βέβαια στο παραπάνω κόστος θα πρέπει να προσθέσουμε και την 
αξία των αναλωθέντων ανταλλακτικών που είναι 1.215,22€, άρα κόστος 
συντήρησης 1.215,22 + 588,15 = 1.803,37 € . 
 

Η απόσβεση του χώρου την υπολογίζουμε βάσει των 
τετραγωνικών μέτρων που καταλαμβάνει το κέντρο, τα οποία είναι 350. 
Έτσι, η απόσβεση που αναλογεί ετησίως είναι 
(350Χ221,90)Χ3%=2.329,95€. Όμοια και το κόστος φύλαξης βάσει 
τετραγωνικών μέτρων είναι 350Χ5,30=1.855,00€. 
 

Έχοντας τα παραπάνω στοιχεία στην διάθεση μας, μπορούμε να 
υπολογίσουμε το κόστος ανά μηχανοώρα για κάθε είδος εξόδου, έτσι: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.9  
ΚΟΣΤΟΣ  ΚΟΠΗΣ  ΛΑΜΑΡΙΝΩΝ 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΗΧ/ΩΡΕΣ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΜΗΧ/ΩΡΑ
ΕΡΓΑΤΙΚΑ 42.388,00 3.712 11,42
ΗΛΕΚ.ΕΝΕΡΓΕΙΑ 19.169,43 3.712 5,16
ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ 5.144,83 3.712 1,39

10,12
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 1.803,37 3.712 0,49
ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΧΩΡΟΥ 2.329,95 3.712 0,63
ΦΥΛΑΞΗ ΧΩΡΟΥ 1.855,00 3.712 0,50

29,71

ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ ΌΠΩΣ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΑΜΕ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

ΣΥΝΟΛΟ
 

Επιπλέον, γνωρίζουμε από το σύστημα παρακολούθησης της 
παραγωγής ότι για να παραχθούν οι 7.500 νεροχύτες του νεροχύτη «Χ» 
απαιτήθηκαν 27,80 ώρες μηχανής, για τα 1.500 τεμάχια του «Ψ» 5,60 
ώρες και τα 4.000 τεμάχια του «Ω» 14,80 ώρες. Κατ΄ επέκταση το 
κόστος ανά τεμάχιο για την συγκεκριμένη δραστηριότητα διαμορφώνεται 
όπως παρακάτω: 

 
Για τον «Χ»: 29,71 X 27,80 = 825,94 € άρα  825,94 / 7.500 =0,110 € 
Για τον «Ψ»: 29,71 X  5,60 = 166,38 € άρα  166,38 / 1.500 =0,110 € 
Για τον «Ω»: 29,71 X 14,80 = 439,71 € άρα  439,71 / 4.000 =0,110 € 

 
 

4.3.5   5o  Κέντρο δραστηριότητας: Μεταφορές υλικών 
 

Στο συγκεκριμένο κέντρο δραστηριότητας συγκεντρώνονται όλες 
οι εργασίες μεταφοράς υλικών εντός του εργοστασίου. Η μεταφορά των 
υλικών γίνεται με την χρήση τριών περονοφόρων οχημάτων (κλαρκ) τα 
οποία κινούνται με την καύση υγραερίου. Υπεύθυνοι για την χρήση των 
παραπάνω οχημάτων είναι 6 εργαζόμενοι που αμείβονται με 
ημερομίσθιο. Συνεπώς, οι πόροι που απαιτούνται για την λειτουργία του 
κέντρου είναι: 

 
1. η εργασία των έξι εργατών,  
2. η απόσβεση των περονοφόρων οχημάτων, 
3. τα καύσιμα (υγραέριο), 
4. η συντήρηση και τα ανταλλακτικά των περονοφόρων. 

 
Η ανάλωση των παραπάνω πόρων μπορούμε να πούμε ότι 

συνδέεται σε πολύ μεγάλο βαθμό με τα μεταφερόμενα κιλά υλικών. Στο 
παραπάνω συμπέρασμα καταλήγουμε, γιατί οι διανυόμενες αποστάσεις 
είναι ίδιες για όλους τους νεροχύτες, το μόνο που αλλάζει είναι το βάρος 
της λαμαρίνας του κάθε νεροχύτη. Άρα θα πρότεινα την χρήση του 
βάρους του νεροχύτη ως οδηγού κόστους προκειμένου να μερίσω το 
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συνολικό ετήσιο κόστος της δραστηριότητας στο συγκεκριμένο προϊόν, 
το νεροχύτη monoblock . Εξάλλου, έχουμε στην διάθεση μας τόσο το 
βάρος του νεροχύτη, όσο και το συνολικό βάρος των νεροχυτών που 
παρήγαγε το εργοστάσιο εντός του έτους. 

  
Σύμφωνα με το λογιστήριο η εργασία των 6 ατόμων στοίχισε σε 

ετήσια βάση 85.801,01€ και το υγραέριο που αναλώθηκε άξιζε 
84.540,96€. Οι ώρες συντήρησης που προσφέρθηκαν στα περονοφόρα  
ήταν 352, άρα το κόστος είναι ίσο με 13,07X352=4.600,64€. Επιπλέον 
αναλώθηκαν ανταλλακτικά αξίας 2.345,00€, συνεπώς το κόστος 
συντήρησης είναι ίσο με 4.600,64+2.345,00=6.945,64€. Οι αποσβέσεις 
των κλαρκ θα υπολογιστούν με την σταθερά μέθοδο, όπως γίνεται και 
σήμερα αλλά όχι με συντελεστή 15% αλλά με 10%. Η παραπάνω αλλαγή 
στηρίζεται στην εκτίμηση της τεχνικής διεύθυνσης του εργοστασίου που 
υπολογίζει ότι τα οχήματα αυτά με τις παρούσες συνθήκες θα 
λειτουργούν για 10 έτη. Έτσι δεδομένου ότι η αξία των τριών κλάρκ είναι 
81.250 €, η απόσβεση τους υπολογίζεται ετησίως σε: 

 
81.250 X 10% =8.125 € . 

 
Το βάρος των νεροχυτών είναι γνωστό, ενώ και τα συνολικά κιλά  

όλων των ειδών προϊόντων που μεταφέρθηκαν εντός της χρονιάς, 
σύμφωνα με το λογιστήριο, είναι 5.054.300. Επομένως, το κόστος που 
αναλογεί στους συγκεκριμένους νεροχύτες είναι: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.10 
ΚΟΣΤΟΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ 

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΑ 85.801,01
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 8.125,00
ΥΓΡΑΕΡΙΟ 84.540,60
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 6.945,64
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 185.412,25
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΑΡΑΧΘΕΝΤΑ ΚΙΛΑ 5.054.300,00
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΚΙΛΟ (185.412,25 / 5.054.300 ) 0,03668
ΒΑΡΟΣ ΝΕΡΟΧΥΤΗ <<Χ>> 5,104
ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΟΝ ΝΕΡΟΧΥΤΗ <<Χ>> (0,03668 Χ 5,104) 0,187
ΒΑΡΟΣ ΝΕΡΟΧΥΤΗ <<Ψ>> 3,828
ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΟΝ ΝΕΡΟΧΥΤΗ <<Ψ>> (0,03668 Χ 3,828) 0,140
ΒΑΡΟΣ ΝΕΡΟΧΥΤΗ <<Ω>> 4,084
ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΟΝ ΝΕΡΟΧΥΤΗ <<Ω>> (0,03668 Χ 4,084) 0,150  
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4.3.6  6o  Κέντρο δραστηριότητας: Set up πρεσών einzug 1 
 

Στο επόμενο κέντρο δραστηριότητας η εργασία που λαμβάνει 
χώρα είναι το set up δύο πρέσων, οι οποίες και ονομάζονται πρέσες 
einzug 1. Στην διάρκεια του set up οι μηχανές δεν λειτουργούν έτσι ώστε, 
να ρυθμιστεί το λογισμικό πρόγραμμα που τις ελέγχει, αλλά και να 
τοποθετηθούν στις πρέσες τα καλούπια με τα οποία δίνεται το σχήμα του 
νεροχύτη. Ο χρόνος που θα διαρκέσει το κάθε set up και ο αριθμός τους  
διαφέρει από προϊόν σε προϊόν, για αυτό και απαιτείται η 
παρακολούθηση αυτής της εργασίας ως ξεχωριστό κέντρο 
δραστηριότητας. 

  
Ο μοναδικός  πόρος που αναλώνονται στα πλαίσια της 

συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι η εργασία των ατόμων που κάνουν 
το set up. Η εργασία επιτελείται από τρεις εργαζόμενους, οι οποίοι  
λειτουργούν τις πρέσες κατά την κανονική παραγωγή και από ένα 
εργαζόμενο από το τμήμα συντήρησης που βοηθάει. Χάρη  στα στοιχεία 
που μας δίνει το σύστημα παρακολούθησης της παραγωγής γνωρίζουμε 
ότι στο συγκεκριμένο set up ο χρόνος που απαιτείται για τους 
εξεταζόμενους νεροχύτες είναι 1,25 ώρες. Ακόμη γνωρίζουμε ότι, εντός 
του έτους υπήρξαν 5 set up για το «Χ» και ότι παρήχθησαν συνολικά 
7.500 τεμάχια, 1 set up για το «Ψ» με 1.500 μονάδες και 4 set up για το 
«Ω» με 4.000 τεμάχια παραγωγής.  Επιπλέον, το λογιστήριο μας δίνει ως 
μέσο ωριαίο κόστος για κάθε ένα εργαζόμενο τα 11,25€, ενώ ο 
εργαζόμενος του τμήματος συντήρησης στοιχίζει ωριαίος 13,45€. 
Συνεπώς, χρησιμοποιώντας ως οδηγό κόστους τον αριθμό των set up 
υπολογίζουμε το κόστος της δραστηριότητας ανά νεροχύτη ως εξής: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.11 
ΚΟΣΤΟΣ  SET  UP  ΠΡΕΣΩΝ  EINZUG  1 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖ/ΝΩΝ ΩΡΙΑΙΑΟ ΚΟΣΟΤΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΟΣΤΟΣ
3 11,25 1,25 42,19
1 13,45 1,25 16,81

59,00ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  
 
Κόστος ετήσιων set upτου «Χ»: 59,00X5=295,00€ 
Κόστος ανά νεροχύτη «Χ»: 295,00/7.500=0,039€ 
 
Κόστος ετήσιων set upτου «Ψ»: 59,00X1=59,00€ 
Κόστος ανά νεροχύτη «Ψ»: 59,00/1.500=0,039€ 
 
Κόστος ετήσιων set upτου «Ω»: 59,00X4=236,00€ 
Κόστος ανά νεροχύτη «Ω»: 236,00/4.000=0,059€ 
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4.3.7   7o  Κέντρο δραστηριότητας: Διαμόρφωσης σχήματος 
νεροχύτη 
 

Στο συγκεκριμένο κέντρο δραστηριότητας, όπως ανέφερα και 
παραπάνω, συγκεντρώνονται οι παρακάτω εργασίες, α) η διαμόρφωση 
της γούρνας του νεροχύτη, β) η διαμόρφωση του μαξιλαριού του 
νεροχύτη, γ) το άνοιγμα της οπής της εκροής και δ) της οπής της 
υπερχείλισης.  Οι πόροι που αναλώνονται σε συγκεκριμένο  κέντρο είναι 
οι παρακάτω: 

 
1. η εργασία του προσωπικού (3 άτομα), 
2. η ηλεκτρική ενέργεια για την κίνηση των μηχανών,  
3. η απόσβεση των μηχανών,  
4. η απόσβεση των καλουπιών που διαμορφώνουν την γούρνα και το 

μαξιλάρι, 
5. η συντήρηση που προσφέρει το αντίστοιχο τμήμα και τα 

ανταλλακτικά που αναλώθηκαν, 
6. η απόσβεση του χρησιμοποιούμενου χώρου, 
7. και η φύλαξη του χώρου. 
 

Η ανάλωση όλων των παραπάνω πόρων, όπως  παρατηρήσαμε και 
στην κοπή των λαμαρινών, σχετίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό με τις ώρες 
λειτουργίας των μηχανών. Όσο πιο πολλές οι ώρες λειτουργίας των 
μηχανών, τόσο περισσότερες εργατοώρες και ηλεκτρική ενέργεια 
απαιτείται, τόσο περισσότερη μείωση της αξίας της μηχανής θα υπάρξει, 
τόσο, μεγαλύτερη θα είναι κατ΄ αρχήν η ανάγκη για συντήρηση. Βέβαια 
η εργασίες 6 και 7 δεν έχουν σχέση με την μηχανοώρα, αλλά τα κόστη 
τους είναι μικρά και το λάθος θα είναι μικρό αν θεωρήσουμε και εδώ ως 
οδηγό κόστους την μηχανοώρα. Συνεπώς, προτείνω την χρησιμοποίηση 
της μηχανοώρας ως οδηγού κόστους. 

  
Έτσι, προχωρούμε στον υπολογισμό του κόστους του κέντρου και 

στον μερισμό του στα προϊόντα. Το κόστος της εργασίας το βρίσκουμε 
με τον πολλαπλασιασμό του ωριαίου κόστους 11,25€ του κάθε 
εργαζόμενου, επί τον αριθμό εργαζομένων και επί τις ετήσιες 
μηχανοώρες απασχόλησης στο κέντρο που είναι 4.707, δηλαδή 
11,25Χ3Χ4.707=158.861,25€. Το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας θα το 
υπολογίσουμε πάλι με βάση την ισχύ σε  κιλοβάτ των μηχανών, όπως 
κάναμε και προηγούμενα. Έτσι η ισχύς  είναι ίση με  206,82 KW, ενώ οι 
μηχανοώρες 4.707, άρα οι κιλοβατώρες είναι 206,82Χ4.707=973.501,74. 
Το κόστος της κιλοβατώρας το υπολογίσαμε σε  0,05946€, συνεπώς το 
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κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας ισούται με 
973.501,74Χ0,05946=57.884,41€. 
 

Την απόσβεση των μηχανών την  υπολογίζουμε  με βάση την 
ωφέλιμη ζωή τους. Η εκτίμηση της τεχνικής διεύθυνσης είναι ότι οι δύο 
πρέσες που είναι όμοιες μεταξύ τους θα λειτουργήσουν χωρίς 
προβλήματα για περίπου 145.000 ώρες. Η αξία των μηχανών ανέρχεται 
στο ύψος των 1.187.444€, άρα η απόσβεση ανά μηχανοώρα που αναλογεί 
είναι: 

 
1.187.444 / 145.000 = 8,189 € και η ετήσια απόσβεση 8,189 Χ 4.707 = 
38.545,62€, έναντι 1.187.444Χ11%=130.618,84€ που υπολογίζει το 
υπάρχον σύστημα. 
 

Η απόσβεση των καλουπιών  θα υπολογιστεί βάσει των τεμαχίων 
που διαμορφώνει το κάθε καλούπι στην διάρκεια της ζωής του.  Τα 
καλούπια που χρησιμοποιούνται για τους νεροχύτες «Χ» και «Ψ» είναι 
κοινά, αφού ως σχήμα και σχέδιο είναι ολόιδιοι. Η αξία του πρώτου 
καλουπιού που διαμορφώνει την γούρνα είναι 33.600€ και διαμορφώνει 
στην διάρκεια της ζωής του περίπου 80.000 τεμάχια, ενώ το δεύτερο 
καλούπι του μαξιλαριού στοιχίζει 28.560€ με ωφέλιμη ζωή πάλι 80.000 
τεμάχια. Τα παραπάνω καλούπια στην διάρκεια μιας ώρας διαμορφώνουν 
200 τεμάχια. Συνεπώς, το κόστος της απόσβεσης ανά μηχανοώρα 
διαμορφώνεται ως εξής: 

 
1ο καλούπι 33.600 / 80.000 = 0,42 € και 0,42 Χ 200 = 84,00 €.  
2ο καλούπι 28.560 / 80.000 = 0,357 € και 0,357 Χ 200 = 71,40 €. 
 

Αντίστοιχα η απόσβεση των καλουπιών για τον νεροχύτη «Ω» 
υπολογίζεται ως εξής. Η αξία του πρώτου καλουπιού που διαμορφώνει 
την γούρνα είναι 30.800€ και διαμορφώνει στην διάρκεια της ζωής του 
περίπου 80.000 τεμάχια, ενώ το δεύτερο καλούπι του μαξιλαριού 
στοιχίζει 27.600€ με ωφέλιμη ζωή πάλι 80.000 τεμάχια. Τα παραπάνω 
καλούπια στην διάρκεια μιας ώρας διαμορφώνουν 200 τεμάχια, άρα, το 
κόστος της απόσβεσης ανά μηχανοώρα διαμορφώνεται ως εξής: 

 
1ο καλούπι 30.800 / 80.000 = 0,385 € και 0,385 Χ 200 = 77,00 €.  
2ο καλούπι 27.600 / 80.000 = 0,345 € και 0,345 Χ 200 = 69,00 €. 
 

Το κόστος συντήρησης το υπολογίσαμε σε 13,07€ ανά ώρα 
συντήρησης και από την στιγμή που το πρόγραμμα παρακολούθησης της 
συντήρησης μας δίνει ότι το κέντρο χρειάστηκε μέσα στο έτος 480 ώρες 
συντήρησης και επισκευής, υπολογίζουμε το ετήσιο κόστος σε: 
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13,07X480=6.273,30€. Επιπλέον τα ανταλλακτικά που αναλώθηκαν 
αξίζουν 12.522,60€, βάσει των υπολογισμών του λογιστηρίου, άρα το 
κόστος της συντήρησης είναι 6.273,30 + 12.522,60 = 18.795,90 €. 

 
Η απόσβεση του χώρου την υπολογίζουμε βάσει των 

τετραγωνικών μέτρων που καταλαμβάνει το κέντρο, τα οποία είναι 425. 
Έτσι, η απόσβεση που αναλογεί ετησίως είναι 
(425Χ221,90)Χ3%=2.829,22€. Η φύλαξη κοστολογείται βάσει 
τετραγωνικών σε 425Χ 5,30=2.252,50€. 

  
Αξιοποιώντας τα παραπάνω δεδομένα μπορούμε να υπολογίσουμε 

το κόστος ανά μηχανοώρα για κάθε είδος δαπάνης: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.12 
ΚΟΣΤΟΣ  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ  ΣΧΗΜΑΤΟΣ  ΝΕΡΟΧΥΤΩΝ «Χ» & «Ψ» 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΗΧ/ΩΡΕΣ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΜΗΧ/ΩΡΑ
ΕΡΓΑΤΙΚΑ 158.861,25 4.707 33,75
ΗΛΕΚ.ΕΝΕΡΓΕΙΑ 57.884,41 4.707 12,30
ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ 38.545,62 4.707 8,19

84,00
71,40

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 18.795,90 4.707 3,99
ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΧΩΡΟΥ 2.829,22 4.707 0,60
ΦΥΛΑΞΗ ΧΩΡΟΥ 2.252,20 4.707 0,48
ΣΥΝΟΛΟ 279.168,60 214,71

ΑΠΟΣΒΕΣΗ 2ου ΚΑΛΟΥΠΙΟΥ 
ΑΠΟΣΒΕΣΗ 1ου ΚΑΛΟΥΠΙΟΥ 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.13 

ΚΟΣΤΟΣ  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ  ΣΧΗΜΑΤΟΣ  ΝΕΡΟΧΥΤΗ «Ω»  
ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΗΧ/ΩΡΕΣ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΜΗΧ/ΩΡΑ
ΕΡΓΑΤΙΚΑ 158.861,25 4.707 33,75
ΗΛΕΚ.ΕΝΕΡΓΕΙΑ 57.884,41 4.707 12,30
ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ 38.545,62 4.707 8,19

77,00
69,00

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 18.795,90 4.707 3,99
ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΧΩΡΟΥ 2.829,22 4.707 0,60
ΦΥΛΑΞΗ ΧΩΡΟΥ 2.252,20 4.707 0,48
ΣΥΝΟΛΟ 279.168,60 205,31

ΑΠΟΣΒΕΣΗ 2ου ΚΑΛΟΥΠΙΟΥ 
ΑΠΟΣΒΕΣΗ 1ου ΚΑΛΟΥΠΙΟΥ 

 
Γνωρίζουμε επίσης ότι, για να παραχθούν οι 7.500 νεροχύτες του 

μοντέλου «Χ» απαιτήθηκαν 37,50 ώρες, για τις 1.500 μονάδες του «Ψ» 
χρειάσθηκαν 7,50 ώρες και για τις 4.000 μονάδες του νεροχύτη «Ω» 
αναλώθηκαν 19,80 ώρες  Κατ΄ επέκταση, το κόστος ανά τεμάχιο για την 
συγκεκριμένη δραστηριότητα διαμορφώνεται όπως παρακάτω: 

 
Για το «Χ»: 214,71 X 37,50 = 8.051,62 € άρα, 8.051,62 / 7.500 =1,073 € 
Για το «Ψ»: 214,71 X  7,50 = 1.610,32 € άρα, 1.610,32 / 1.500 =1,073 € 
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Για το «Ω»: 205,31 X 19,80 = 4.065,14 € άρα, 4.065,14 / 4.000 =1,016 € 
 

4.3.8   8o  Κέντρο δραστηριότητας: Set up πρεσών einzug 2 
 

Στο  κέντρο δραστηριότητας που εξετάζουμε η εργασία που 
εκτελείται  είναι η ρύθμιση των υπολοίπων δύο πρέσων που συμμετέχουν 
στην διαμόρφωση του νεροχύτη, οι οποίες και ονομάζονται πρέσες 
einzug 2. Στην διάρκεια του set up ρυθμίζονται οι πρέσες  και 
τοποθετούνται  τα καλούπια τα οποία χρειάζονται, ώστε να δοθεί το 
τελικό σχήμα στο νεροχύτη, ενώ ο χρόνος ενός set up είναι διαφορετικός 
για διαφορετικά προϊόντα.  

   
Ο μοναδικός  πόρος που αναλώνονται, όπως και κατά το set up των 

πρέσων einzug 1,  είναι η εργασία των ατόμων που κάνουν το set up. Η 
εργασία επιτελείται  από τέσσερις εργαζόμενους, οι οποίοι  είναι οι ίδιοι 
που λειτουργούν τις πρέσες κατά την  παραγωγική διαδικασία  και από 
ένα εργαζόμενο  του τμήματος  συντήρησης που επικουρεί την όλη 
διαδικασία. Τα στοιχεία που μας δίνει το σύστημα παρακολούθησης της 
παραγωγής μας δείχνουν ότι, για το συγκεκριμένο set up  απαιτείται 1,50 
ώρα για τους νεροχύτες «Χ» και «Ψ», και 1,45 ώρες για τον «Ω». 
Επιπλέον, στην διάρκεια της χρονιάς  υπήρξαν 5 set up για το νεροχύτη 
«Χ» και παρήχθησαν συνολικά 7.500 τεμάχια, 1 set up για τον «Ψ» και 
1.500 τεμάχια και 4 set up με 4.000 τεμάχια για τον «Ω».Το λογιστήριο 
τέλος, μας πληροφορεί ότι το μέσο ωριαίο κόστος του κάθε εργαζόμενου 
στο κέντρο αυτό είναι 11,32€, ενώ ως γνωστόν, ο εργαζόμενος του 
τμήματος συντήρησης  στοιχίζει ωριαίος 13,45€. Συνεπώς, 
χρησιμοποιούμαι και πάλι ως οδηγό κόστους τον αριθμό των set up και 
υπολογίζουμε το κόστος της δραστηριότητας ανά νεροχύτη ως εξής: 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.14 

ΚΟΣΤΟΣ  SET  UP  ΠΡΕΣΩΝ  EINZUG  2 ΤΩΝ «Χ» & «Ψ» 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖ/ΝΩΝ ΩΡΙΑΙΑΟ ΚΟΣΟΤΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΟΣΤΟΣ

4 11,32 1,50 67,92
1 13,45 1,50 20,18

88,10ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.15 
ΚΟΣΤΟΣ  SET  UP  ΠΡΕΣΩΝ  EINZUG  2 ΤΟΥ «Ω»  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖ/ΝΩΝ ΩΡΙΑΙΑΟ ΚΟΣΟΤΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΟΣΤΟΣ
4 11,32 1,45 65,66
1 13,45 1,45 19,50

85,16ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  
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 Το κόστος ανά μονάδα νεροχύτη κατά συνέπεια υπολογίζεται  ως 
εξής:  
  
Κόστος ετήσιων set up του «Χ»: 88,10 X 5 = 440,50€. 
Κόστος ανά νεροχύτη «Χ»: 440,50 / 7.500 = 0,059€. 
 
Κόστος ετήσιων set up του «Ψ»: 88,10 X 1 = 88,10€. 
Κόστος ανά νεροχύτη «Ψ»: 88,10 / 1.500 = 0,059€. 
 
Κόστος ετήσιων set up του «Ω»: 85,16 X 4 = 340,64€. 
Κόστος ανά νεροχύτη «Ω»: 340,64 / 4.000 = 0,085€. 
 
4.3.9   9ο  Κέντρο δραστηριότητας: Τελική διαμόρφωση σχήματος 
νεροχύτη 
 

Στα πλαίσια του συγκεκριμένου κέντρου δραστηριότητας θα 
μπορούσαμε να πούμε ότι επιτελούνται τρεις υπό-δραστηριότητες. 
Αναφέρομαι, α) στην περιμετρική κοπή του νεροχύτη, β) στο 
στραντζάρισμα του νεροχύτη στην δεύτερη πρέσα και  γ) στη 
συγκόλληση των γωνιών του. Οι παραπάνω εργασίες επιτελούνται από 
δύο πρέσες, όπως είπα, που είναι ολόιδιες και φυσικά έχουν την ίδια ισχύ 
και λειτουργούν πάντα ταυτόχρονα. Οι πόροι που αναλώνονται 
προκειμένου να εκτελεστούν οι παραπάνω εργασίες  είναι οι παρακάτω: 

  
1. η εργασία του προσωπικού (τα 4 άτομα), 
2. η ηλεκτρική ενέργεια για την κίνηση των μηχανών,  
3. η απόσβεση των μηχανών,  
4. η απόσβεση του πρώτου καλουπιού που κάνει την περιμετρική 

κοπή όπως και του δευτέρου που στραντζάρει το νεροχύτη, 
5. η συντήρηση που προσφέρει το αντίστοιχο τμήμα με τα αντίστοιχα 

ανταλλακτικά, 
6. η απόσβεση του χρησιμοποιούμενου χώρου, 
7. και η φύλαξη του χώρου. 
 

Ο οδηγός κόστους που θα χρησιμοποιήσουμε και σε αυτή την 
περίπτωση είναι η μηχανοώρα, γιατί και εδώ ισχύουν τα όσα αναφέραμε  
στις λοιπές δραστηριότητες που εξετάσαμε και όπου η μηχανοώρα 
συσχετίζονταν καλύτερα με την ανάλωση των πόρων. 

  
Συνεπώς, προχωρούμε στον υπολογισμό του κόστους του κέντρου 

και στον μερισμό του στα προϊόντα. Το κόστος της εργασίας, για την 
παραγωγή όλων των προϊόντων που παράγονται με την βοήθεια του 
κέντρου αυτού, προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ωριαίου 
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κόστους 11,32€ του κάθε εργαζόμενου, επί τον αριθμό εργαζομένων 
(τέσσερις) και επί τις ετήσιες ώρες απασχόλησης του κέντρο που είναι 
5.402, δηλαδή 11,32Χ4Χ5.402=244.602,26€.  
 

Το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας  το υπολογίζουμε όμοια όπως  
προηγουμένως, βάσει της ισχύος  σε  κιλοβάτ των μηχανών. Η ισχύς των 
μηχανών είναι  423,46 KW, οι ώρες 5.402, άρα οι κιλοβατώρες είναι 
423,46Χ5.402=2.287.530,92. Το κόστος της κιλοβατώρας γνωρίζουμε ότι 
είναι 0,05946€, συνεπώς, το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας ισούται με 
2.287.530,92Χ0,05946=136.016,59€. 
 

Την απόσβεση των μηχανών την  υπολογίζουμε  πάλι με βάση την 
ωφέλιμη ζωή τους και όχι βέβαια με την σταθερά μέθοδο που 
υπολογίζονταν έως σήμερα. Η εκτίμηση για τις μηχανές του κέντρου  ότι  
θα λειτουργήσουν για περίπου 138.000 ώρες. Η αξία των μηχανών 
ανέρχεται στο ύψος των 1.394.763€, άρα η απόσβεση ανά μηχανοώρα 
που αναλογεί είναι: 

 
1.394.763 / 138.000 = 10,107 € και η ετήσια απόσβεση 
10,107 Χ 5.402 = 54.598,01 €. 
 

Την απόσβεση των καλουπιών την  υπολογίζουμε πάλι βάσει των 
τεμαχίων που παράγει το κάθε καλούπι στην διάρκεια της ζωής του και 
όχι με βάση του συντελεστές που επιβάλει η φορολογική νομοθεσία.  Η 
αξία του πρώτου καλουπιού της περιμετρικής κοπής για τους νεροχύτες 
«Χ» και «Ψ» είναι 20.200€ και παράγει στην διάρκεια της ζωής του 
περίπου 42.000 τεμάχια, ενώ το δεύτερο καλούπι κοστίζει 33.720€ και 
στραντζάρει πριν τεθεί εκτός λειτουργίας 55.000 τεμάχια. Τα παραπάνω 
καλούπια στην διάρκεια μιας ώρας διαμορφώνουν 160 τεμάχια, άρα το 
κόστος της απόσβεσης ανά μηχανοώρα διαμορφώνεται ως εξής: 

 
1ο καλούπι 20.200 / 42.000 = 0,481 € και 0,481 Χ 160 = 76,96 €.  
2ο καλούπι 33.720 / 55.000 = 0,613 € και 0,613 Χ 160 = 98,08 €. 
 

Η απόσβεση των καλουπιών του νεροχύτη «Ω» υπολογίζεται κατά 
παρόμοιο τρόπο. Η αξία του πρώτου καλουπιού της περιμετρικής κοπής 
είναι 20.100€ και παράγει στην διάρκεια της ζωής του περίπου 45.000 
τεμάχια, ενώ το δεύτερο καλούπι κοστίζει 32.980€ και στραντζάρει 
55.000 μονάδες. Τα παραπάνω καλούπια στην διάρκεια μιας ώρας 
διαμορφώνουν 160 τεμάχια, άρα το κόστος της απόσβεσης ανά 
μηχανοώρα διαμορφώνεται ως εξής: 

 
1ο καλούπι 20.100 / 45.000 = 0,447 € και 0,447 Χ 160 = 71,52 €.  
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2ο καλούπι 32.980 / 55.000 = 0,600 € και 0,600 Χ 160 = 96,00 €. 
 

Το κόστος συντήρησης ανά ώρα γνωρίζουμε ότι είναι 13,07€, ενώ 
οι ώρες συντήρησης που απορρόφησε το κέντρο είναι 525, συνεπώς 
υπολογίζουμε το ετήσιο κόστος σε: 

 
13,07 X 525 = 6.861,75€ συν ανταλλακτικά αξίας 8.585,32€ άρα τελικό 
κόστος συντήρησης  6.861,75 + 8.585,32 = 15.447,07 € . 
 

Η απόσβεση του χώρου βάσει των τετραγωνικών μέτρων που 
καταλαμβάνει το κέντρο είναι (440Χ221,90)Χ3%=2.929,08€, δεδομένου 
ότι η επιφάνεια είναι 440 τετραγωνικά μέτρα. Ενώ το κόστος της 
φύλαξης ισούται με 440Χ5,30=2.332,00€. 
 

Βάσει των παραπάνω δεδομένων υπολογίζουμε το κόστος ανά 
μηχανοώρα για κάθε είδος εξόδου  ως εξής: 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.16 

ΚΟΣΤΟΣ  ΤΕΛΙΚΗΣ  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ  ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ «Χ» & «Ψ» 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΗΧ/ΩΡΕΣ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΜΗΧ/ΩΡΑ
ΕΡΓΑΤΙΚΑ 244.602,26 5.402 45,28
ΗΛΕΚ.ΕΝΕΡΓΕΙΑ 136.016,59 5.402 25,18
ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ 54.598,01 5.402 10,11

76,96
98,08

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 15.447,07 5.402 2,86
ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΧΩΡΟΥ 2.929,08 5.402 0,54
ΦΥΛΑΞΗ ΧΩΡΟΥ 2.332,00 5.403 0,43

259,44

ΑΠΟΣΒΕΣΗ 2ου ΚΑΛΟΥΠΙΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΠΟΣΒΕΣΗ 1ου ΚΑΛΟΥΠΙΟΥ 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.17 

ΚΟΣΤΟΣ  ΤΕΛΙΚΗΣ  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ  ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 
ΝΕΡΟΧΥΤΗ «Ω» 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΗΧ/ΩΡΕΣ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΜΗΧ/ΩΡΑ
ΕΡΓΑΤΙΚΑ 244.602,26 5.402 45,28
ΗΛΕΚ.ΕΝΕΡΓΕΙΑ 136.016,59 5.402 25,18
ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ 54.598,01 5.402 10,11

71,52
96,00

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 15.447,07 5.402 2,86
ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΧΩΡΟΥ 2.929,08 5.402 0,54
ΦΥΛΑΞΗ ΧΩΡΟΥ 2.332,00 5.403 0,43

251,92

ΑΠΟΣΒΕΣΗ 2ου ΚΑΛΟΥΠΙΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΠΟΣΒΕΣΗ 1ου ΚΑΛΟΥΠΙΟΥ 
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Οι ώρες που απαιτήθηκαν προκειμένου να παραχθούν οι 7.500 
νεροχύτες του μοντέλου «Χ» ήταν 47, οι 1.500 μονάδες του «Ψ» 9,45 και 
τέλος οι 4.000 μονάδες του «Ω» 25 ώρες. Κατ΄ επέκταση το κόστος της 
συγκεκριμένης δραστηριότητας που αναλίσκεται από ένα τεμάχιο 
νεροχύτη monoblock από αυτούς που εξετάζουμε υπολογίζεται ως εξής : 

 
Ο «Χ»: 259,44 X 47 = 12.193,68 € άρα  12.193,68 / 7.500 =1,625 € 
Ο «Ψ»: 259,44 X 9,45 = 2.451,71 € άρα  2.451,71 / 1.500 =1,634 € 
Ο «Χ»: 251,92 X 25 = 6.298,00 € άρα  6.298,00 / 4.000 =1,575 €. 
  
 
4.3.10   10ο  Κέντρο δραστηριότητας: Πλύσιμο νεροχύτη 
 

Η δραστηριότητα του πλυσίματος εκτελείται κατά μεγάλο βαθμό 
μηχανικά καθότι, σε αυτή συμμετέχει μόνο ένας εργάτης που τροφοδοτεί 
το πλυντήριο με νεροχύτες, ενώ το πλύσιμο και στέγνωμα του νεροχύτη 
εκτελείται αυτόματα από την μηχανή-πλυντήριο. Οι πόροι που 
αναλώνονται στην συγκεκριμένη δραστηριότητα  είναι οι παρακάτω: 

 
1. η εργασία του εργάτη που τροφοδοτεί την μηχανή, 
2. η ηλεκτρική ενέργεια για την κίνηση του πλυντηρίου,  
3. η απόσβεση του πλυντηρίου, 
4. η συντήρηση που προσφέρει το αντίστοιχο τμήμα και τα 

ανταλλακτικά, 
5. η απόσβεση του χρησιμοποιούμενου χώρου, 
6. τα υλικά καθαριότητας που απαιτούνται κατά το πλύσιμο, 
7. και το κόστος  φύλαξης του χώρου που αναλογεί. 
 

Ο οδηγός κόστους που θα χρησιμοποιήσουμε είναι η μηχανοώρα, 
γιατί υπάρχει άμεση συσχέτιση ανάμεσα στην ανάλωση των παραπάνω 
πόρων και την παραγωγή έργου από το πλυντήριο, δηλαδή το πλύσιμο 
των νεροχυτών. Συγκεκριμένα, όσο πιο πολλούς νεροχύτες πλύνει η 
μηχανή, τόσο περισσότερη ανάλωση εργασίας , ενέργειας κλπ θα έχει. 
Μόνη εξαίρεση στα παραπάνω αποτελεί η χρήση του χώρου, αλλά ο 
συγκεκριμένος πόρος αποτελεί ως αξία ένα μικρό μέρος του κόστους των 
πόρων και έτσι μπορεί να ακολουθήσει τον γενικό κανόνα, χωρίς να 
αλλοιώσει την αξιοπιστία της κοστολόγησης. Εξάλλου, το ίδιο ίσχυε 
αναφορικά με την απόσβεση του χώρου και για τα λοιπά κέντρα 
δραστηριότητας, όπου ακολουθήσαμε και εκεί την μηχανοώρα ως οδηγό. 

  
Κατόπιν των παραπάνω μπορούμε τώρα να προχωρήσουμε στον 

υπολογισμό του κόστους της δραστηριότητας και στον μερισμό του στα 
προϊόντα. Σχετικά με το κόστος της εργασίας γνωρίζουμε από το 
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λογιστήριο ότι ο εργάτης που απασχολείται στοιχίζει ωριαίος 8,25€, οι 
ετήσιες ώρες απασχόλησης του στο κέντρο ήταν 3.620, δηλαδή το 
κόστος της εργασίας ισούται με 8,25Χ3.620=29.865,00€ για όλα τα 
προϊόντα. Η ισχύς του πλυντηρίου είναι  254,06KW, ενώ οι ώρες όπως 
προείπαμε 3.620, συνεπώς, το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας  το 
υπολογίζουμε  βάσει της ισχύος  σε 254,06Χ3.620Χ0,05946=54.685,20€ 
και πάλι για όλα τα προϊόντα.  
 

Η απόσβεση του πλυντηρίου την  υπολογίζουμε βάσει της 
ωφέλιμης ζωής του. Η εκτίμηση που μας δίνουν οι υπεύθυνοι της 
παραγωγής είναι  για περίπου 94.000 ώρες. Παρατηρούμε ότι η ζωή του 
πλυντηρίου είναι μικρότερη συγκριτικά με τα υπόλοιπα μηχανήματα, 
γιατί σε αυτό υπάρχει το πρόβλημα της διάβρωσης από το νερό και τα 
απορρυπαντικά. Η αξία του ανέρχεται στο ύψος των 525.597,96€, άρα η 
απόσβεση ανά μηχανοώρα που αναλογεί είναι: 

 
525.597,96 / 94.000 = 5,591 € και η ετήσια απόσβεση 
5,591Χ3.620=20.239,42€. Εάν υπολογίζαμε τις αποσβέσεις σύμφωνα με 
την υπάρχουσα κοστολόγηση αυτές θα ήταν 
525.597,96Χ11%=57.815,78€ ετησίως, δηλαδή υπερδιπλάσιες της 
κοστολόγησης ABC.  
 

Οι ώρες της συντήρησης που χρειάστηκε το πλυντήριο εντός του 
έτους  είναι 283, άρα το κόστος συντήρησης είναι 13,07X283=3.698,81€, 
συν τα ανταλλακτικά 2.524,34€, άρα 3.698,81+2.524,34=6.223,15€. Ο 
χώρος που καταλαμβάνει το πλυντήριο είναι 510 τετραγωνικά μέτρα, 
έτσι η απόσβεση του χώρου βάσει των τετραγωνικών μέτρων είναι: 
(510 Χ 221,90) Χ 3% = 3.395,07 € , ενώ το κόστος φύλαξης είναι  
510 Χ 5,30 = 2.703,00 € . 
 

Τέλος τα απορρυπαντικά που αναλώθηκα μέσα στην χρονιά 
σύμφωνα με τα δελτία ανάλωσης που έχουν εκδοθεί έχουν αξία 
102.566,64€. 

 
Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία υπολογίζουμε το κόστος ανά 

μηχανοώρα για κάθε είδος εξόδου  ως εξής: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.18 
ΚΟΣΤΟΣ  ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ  ΝΕΡΟΧΥΤΗ 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΗΧ/ΩΡΕΣ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΜΗΧ/ΩΡΑ
ΕΡΓΑΤΙΚΑ 29.865,00 3.620 8,25
ΗΛΕΚ.ΕΝΕΡΓΕΙΑ 54.685,20 3.620 15,11
ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ 20.239,42 3.620 5,59
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 6.223,15 3.620 1,72
ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΧΩΡΟΥ 3.395,07 3.620 0,94
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 102.566,64 3.620 28,33
ΦΥΛΑΞΗ ΧΩΡΟΥ 2.703,00 3.620 0,75
ΣΥΝΟΛΟ 219.677,48 60,69
 
 

Οι ώρες που χρειάσθηκαν προκειμένου να πλυθούν οι 7.500 
νεροχύτες του μοντέλου «Χ» ήταν 42, οι 1.500 του «Ψ» 8,4 και οι 4.000 
νεροχύτες του «Ω» 22,4 ώρες. Έτσι, το κόστος ανά νεροχύτη για την  
δραστηριότητα του πλυσίματος υπολογίζεται ως εξής: 
 
Για το «Χ»: 60,69 X 42 = 2.548,98 € άρα  2.548,98 / 7.500 =0,339 € 
Για το «Ψ»: 60,69 X 8,4 = 509,80 € άρα  509,80 / 1.500 =0,339 € 
Για το «Ω»: 60,69 X 22,4 = 1.359,46 € άρα  1.359,46 / 4.000 =0,339 € 
 

4.3.11 11ο  Κέντρο δραστηριότητας: Συσκευασία νεροχύτη 
 

Το κέντρο δραστηριότητας συσκευασίας αποτελεί το τελευταίο 
κέντρο στην διαδικασία κοστολόγησης που προτείνω. Η εργασία της 
συσκευασίας επιτελείται αποκλειστικά χειρονακτικά, καθότι δεν υπάρχει 
κάποια μηχανή που να μπορεί να αντικαταστήσει πλήρως τον άνθρωπο. 
Κατά την διάρκεια αυτή της εργασίας, ο νεροχύτης συσκευάζεται σε 
χαρτόνι ή χαρτοκιβώτιο, ανάλογα με το είδος του νεροχύτη και 
τοποθετούνται υλικά που προστατεύουν το προϊόν κατά τiς μεταφορές 
και την αποθήκευση. Συγκεκριμένα οι πόροι που αναλώνονται στην υπό 
μελέτη δραστηριότητα  είναι οι παρακάτω: 
 

1. η εργασία των ανθρώπων που συσκευάζουν, 
2. τα υλικά της συσκευασίας (χαρτόνι , χαρτοκιβώτιο , φελιζόλ),  
3. η απόσβεση του χρησιμοποιούμενου χώρου, 
4. και η φύλαξη του χώρου. 

 
Η μελέτη των παραπάνω πόρων αποκαλύπτει ότι ο οδηγός κόστους 

για την ανάλωση του πόρου της εργασίας  είναι ο αριθμός των νεροχυτών 
που συσκευάζονται ωριαίος ανά εργάτη, δηλαδή η εργατοώρα. 
Συγκεκριμένα, όσες περισσότερες ώρες εργασίας προσφέρονται, τόσο 
περισσότερη νεροχύτες συσκευάζονται, άρα υπάρχει άμεση συσχέτιση 
ανάμεσα στις ώρες εργασίας και το παραγόμενο έργο. Όσον αφορά το 
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κόστος των υλικών συσκευασίας αυτό παρέχεται από το λογιστήριο (δες 
πίνακες 4.19 & 4.20). Σχετικά με το κλάσμα των ανθρωποωρών που 
απαιτούνται για την συσκευασία των νεροχυτών, επαναλαμβανόμενες 
μετρήσεις έδειξαν ότι απαιτούνται 1 λεπτό και 43 δευτερόλεπτα για την 
συσκευασία ενός εκ των νεροχυτών «Χ» και «Ψ», δηλαδή 1,71 λεπτά.. 
Αντίστοιχα ο νεροχύτης «Ω» χρειάσθηκε 1 λεπτό και 35 δευτερόλεπτα 
για την συσκευασία κάθε μιας μονάδας του δηλαδή 1,58 λεπτά.. Ως 
γνωστόν κατασκευάστηκαν 7.500 νεροχύτες «Χ», 1.500 «Ψ» και 4.000 
«Ω». Άρα απαιτήθηκαν: 

 
Για τον «Χ»: 1,71Χ7.500=12.825 λεπτά ή 12.825 / 60 = 213,75 

ανθρωποώρες. 
Για τον «Ψ»: 1,71Χ1.500=2.565 λεπτά ή 2.565  / 60 = 42,75 

ανθρωποώρες. 
Για τον «Ω»: 1,58Χ4.000=6.320 λεπτά ή 6.320 / 60 = 105,33 

ανθρωποώρες. 
 
Αναφορικά με το κόστος εργασίας, γνωρίζουμε ότι οι 38 εργάτες 

που απασχολούνται στην συσκευασία διέθεσαν συνολικά στο έτος 70.896 
ώρες. Το κόστος των αμοιβών για αυτές τις ώρες ήταν 551.380,27€, άρα 
η κάθε εργατοώρα στοιχίζει 551.380,27/70.896=7,777€. Συνεπώς, το 
κόστος εργασίας: 

 
 για το νεροχύτη «Χ» είναι ίσο με 213,75Χ7,777=1.662,33€ και το 

ανά συσκευασμένο τεμάχιο κόστος εργασίας είναι ίσο με 
1.662,33/7.500=0,222€. 

 
για το νεροχύτη «Ψ» 42,75Χ7,777=332,50€ και το ανά 

συσκευασμένο τεμάχιο κόστος εργασίας είναι ίσο με 
332,50/1.500=0,222€. 

 
για το νεροχύτη «Ω» 105,33Χ7,777=819,15€ και το ανά 

συσκευασμένο τεμάχιο κόστος εργασίας είναι ίσο με 
819,15/4.000=0,204€. 

 
 Τα υλικά συσκευασίας που απαιτούνται για τους νεροχύτες είναι 

τα παρακάτω, με το αντίστοιχο κόστος τους, όπως υπολογίζεται από το 
λογιστήριο παίρνοντας τις μέσες σταθμικές τιμές. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.19 
ΚΟΣΤΟΣ  ΥΛΙΚΩΝ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ  ΝΕΡΟΧΥΤΩΝ «Χ» & «Ψ» 

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΜΕΣΗ ΣΤ.ΤΙΜΗ ΚΟΣΤΟΣ
ΧΑΡΤΟΝΙ 1 0,270 0,270
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ 4 0,024 0,096
ΠΑΛΕΤΑ (ΜΙΑ ΑΝΑ ΕΚΑΤΟ ΝΕΡ/ΤΕΣ) 0,01 4,500 0,045
ΠΙΣΣΟΧΑΡΤΟ 2 0,050 0,100

0,511ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΕΡΟΧΥΤΗ  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.20 
ΚΟΣΤΟΣ  ΥΛΙΚΩΝ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ  ΝΕΡΟΧΥΤΗ «Ω» 

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΜΕΣΗ ΣΤ.ΤΙΜΗ ΚΟΣΤΟΣ
ΧΑΡΤΟΝΙ 1 0,250 0,250
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ 4 0,024 0,096
ΠΑΛΕΤΑ (ΜΙΑ ΑΝΑ ΕΚΑΤΟ ΝΕΡ/ΤΕΣ) 0,01 4,300 0,043
ΠΙΣΣΟΧΑΡΤΟ 2 0,050 0,100

0,489ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΕΡΟΧΥΤΗ  
 

 Τέλος, δεν μπορούμε να πούμε, ότι η απόσβεση του χώρου 
σχετίζεται άμεσα με τον παραπάνω οδηγό.  Επειδή, όμως το 
συγκεκριμένο κόστος είναι σχετικά μικρό, θα ακολουθήσουμε παρόμοια 
λύση όπως και με τις άλλες δραστηριότητες που είχαν απόσβεση χώρου 
και θα χρησιμοποιήσουμε ως οδηγό την εργατοώρα. Ο χώρος που 
χρησιμοποιείται στη συσκευασία είναι 625 τετραγωνικά μέτρα, άρα η 
απόσβεση  βάσει των τετραγωνικών μέτρων είναι: 

 
(625 Χ 221,90) Χ 3% = 4.160,62€ συνολικά για όλα τα προϊόντα, ενώ 
ανά εργατοώρα είναι 4.160,62 / 70.896 =0,059€ και ανά εργατολεπτό 
0,059/60=0,00098, συνεπώς, ανά συσκευασμένο νεροχύτη είναι 
0,00098Χ1,71= 0,002 € για τον «Χ» και «Ψ», ενώ για τον «Ω» 
0,00098Χ1,58= 0,002 €. 
  

Το κόστος της φύλαξης είναι πάλι βάσει των τετραγωνικών μέτρων 
υπολογίζεται ως εξής: 

 
625 X 5,30 = 3.312,50€  συνολικά για όλα τα προϊόντα, ενώ ανά 
εργατοώρα ισούται με 3.312,50 / 70.896 = 0,047€ και ανά εργατολεπτό 
0,047/60=0,00078, άρα το ανά τεμάχιο κόστος φύλαξης είναι 
0,00078Χ1,71 = 0,001€ για τον «Χ» και «Ψ», ενώ για τον «Ω» 
0,00078Χ1,58= 0,001 €. 
. 

Βάσει των παραπάνω στοιχείων, το κόστος ανά συσκευασμένο 
νεροχύτη monoblock  διαμορφώνεται  ως εξής: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.21 
ΜΟΝΑΔΙΑΙΟ  ΚΟΣΤΟΣ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΩΝ «Χ» & «Ψ» 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ
0,222
0,002
0,001
0,511
0,736

ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΧΩΡΟΥ
ΦΥΛΑΞΗ ΧΩΡΟΥ
ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

 
 ΠΙΝΑΚΑΣ 4.22 

ΜΟΝΑΔΙΑΙΟ  ΚΟΣΤΟΣ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ «Ω» 
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ

0,204
0,002
0,001
0,489
0,696

ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΧΩΡΟΥ
ΦΥΛΑΞΗ ΧΩΡΟΥ
ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

 
Συνεπώς το ανά μονάδα κόστος με το οποίο πρέπει να 

επιβαρυνθούν οι νεροχύτες «Χ» και «Ψ» ισούται με 0,736€ και ο «Ω» με 
0,696€. 
 
4.4 Το τελικό κόστος του νεροχύτη βάσει της 
προτεινόμενης μεθοδολογίας 

 
Πριν προχωρήσουμε στην συγκέντρωση του κόστους των 

δραστηριοτήτων που αναλύσαμε παραπάνω, έτσι ώστε να προκύψει το 
τελικό μοναδιαίο κόστος των νεροχυτών που εξετάσαμε, θεωρώ ότι, θα 
ήταν χρήσιμο να παραστήσουμε σχηματικά το προτεινόμενο σύστημα 
κοστολόγησης (Πίνακας 4.22). Με την βοήθεια μιας τέτοιας σχηματικής 
αναπαράστασης έχουμε μια συνολική εικόνα της λειτουργίας του 
προτεινόμενου συστήματος. Απεικονίζονταν ξεκάθαρα όλα τα κέντρα 
δραστηριοτήτων, κύρια και βοηθητικά, με τους προτεινόμενους οδηγούς 
κόστους πρώτου και δευτέρου επίπέδου. Ακόμη γίνεται σαφής η όλη ροή 
του κόστους, ώσπου να καταλήξει στο τελικό προϊόν. Επιπλέον μέσω του 
πίνακα 4.23, όπου απεικονίζεται το υπάρχον σύστημα, γίνονται εμφανής 
και οι διαφορές των δύο συστημάτων. 

 
Όσον αφορά τον υπολογισμό του μοναδιαίου κόστους του 

νεροχύτη, θα πρέπει να σημειώσουμε, ότι πρέπει να υπολογίσουμε και 
την αξία της λαμαρίνας που χρειάζονται οι εξεταζόμενοι νεροχύτες. Ως 
γνωστόν το βάρος της λαμαρίνας που απαιτείται για το νεροχύτη «Χ» 
είναι 5,104 κιλά,  3,828 για   το «Ψ» και  4,084 κιλά  για τον «Ω»,  ενώ το 
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κόστος αγοράς του ενός κιλού λαμαρίνας είναι  2,313€, δηλαδή ίδιο με 
αυτό του υπάρχοντος συστήματος, επομένως η λαμαρίνα ενός τεμαχίου 
νεροχύτη αξίζει: 
 

για το νεροχύτη «Χ»: 5,104 X 2,313 = 11,805 € 
για το νεροχύτη «Ψ»: 3,828 X 2,313 =  8,854 € 
για το νεροχύτη «Ω»: 4,084 X 2,313 =  9,446 € 

 . 
Έχοντας και την αξία της λαμαρίνας το κόστος ανά τεμάχιο 

νεροχύτη υπολογίζεται  ως εξής στον πίνακα 4.25:  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.25 
ΜΟΝΑΔΙΑΙΟ  ΚΟΣΤΟΣ  ΝΕΡΟΧΥΤΩΝ  MONOBLOCK 

<<X>> <<Ψ>> <<Ω>>
ΑΞΙΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 11,805 8,854 9,446

1ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 0,020 0,020 0,020
2ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 0,101 0,101 0,148
3ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 0,051 0,051 0,051
4ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ(1) 0,000 0,000 0,000
5ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 0,000 0,000 0,000
6ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 0,073 0,073 0,073
7ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0,040 0,040 0,040
8ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 0,290 0,290 0,290

1ο ΚΥΡΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 0,106 0,106 0,160
2ο ΚΥΡΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 0,146 0,110 0,117
3ο ΚΥΡΙΟ SET UP ΕΚΤΥΛΙΤΡΙΑΣ 0,009 0,009 0,013
4ο ΚΥΡΙΟ ΚΟΠΗ ΛΑΜΑΡΙΝΩΝ 0,110 0,110 0,110
5ο ΚΥΡΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 0,187 0,140 0,150
6ο ΚΥΡΙΟ SET UP ΠΡΕΣΩΝ EINZUG 1 0,039 0,039 0,059
7ο ΚΥΡΙΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΧΥΤΗ 1,073 1,073 1,016
8ο ΚΥΡΙΟ SET UP ΠΡΕΣΩΝ EINZUG 2 0,059 0,059 0,085
9ο ΚΥΡΙΟ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΧΥΤΗ 1,625 1,634 1,575
10ο ΚΥΡΙΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΝΕΡΟΧΥΤΗ 0,339 0,339 0,339
11ο ΚΥΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ 0,736 0,736 0,696

16,809 13,784 14,388

ΚΕΝΤΡΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΝΕΡΟΧΥΤΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ

 
Έτσι ως ένα πρώτο συμπέρασμα μπορούμε να αναφέρουμε ότι, με 

την κοστολόγηση ABC υπολογίσαμε το κόστος του νεροχύτη «Χ» στα 
16,809€, όταν η υπάρχουσα κοστολόγηση έβρισκε κόστος 22,281€, 
(Πίνακας 4.21), αυξημένο κατά 24,56% .   Το κόστος του «Ψ» βάσει  του  
    
(1) Το κόστος του 3ου και 4ου βοηθητικού κέντρου εμφανίζονται μηδενικά επειδή αυτό έχει 
μεταφερθεί εξ αρχής στα κύρια κέντρα δραστηριότητας και από εκεί στο προϊόν . 
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A.B.C. είναι 13,784€, όταν το υπάρχον σύστημα υπολογίζει 16,711€, 
διαφορά 17,51% και για τον «Ω» 14,388€ το νέο σύστημα και 17,828€ το 
παλαιό, διαφορά 19,30%. 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.26 
ΤΟ  ΚΟΣΤΟΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΣΥΜΦΩΝΑ  ΜΕ  ΤΟ  ΥΠΑΡΧΟΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

<<X>> <<Ψ>> <<Ω>>

93.24.00 Αξία α ύλης (λαμαρίνας) 11,8055 8,8542 9,4463

92.00.10 Έξοδα υποστηρικτικών τμημάτων 2,8041 2,1031 2,2437

92.00.20.111 Έξοδα τμήματος κοπής λαμαρινών 0,1189 0,0892 0,0951

92.00.20.161 Έξοδα τμήματος διαμόρφωσης νεροχύτη 1,6670 1,2502 1,3338

92.00.20.162 Έξοδα τμήματος τελικής διαμόρφωσης νεροχύτη 2,6199 1,9649 2,0963

92.00.20.153 Έξοδα τμήματος συσκευασίας νεροχύτη 3,2655 2,4492 2,6129

Κόστος νεροχύτη 22,2809 16,7108 17,8281

Λογαριασμός Τμήματα παραγωγής

κόστος ανά μον.προϊόντος
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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 2ο 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 μόνο 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. 
 
 
5.2 Σύγκριση των αποτελεσμάτων των δύο τρόπων 
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 τον νεροχύτη «Χ» είναι ίσο με 22,2809€, 
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όταν η κοστολόγηση A.B.C. μας δίνει κόστος 16,809€. Υπάρχει, δηλαδή, 
μια διαφορά ανάμεσα στα δύο συστήματα της τάξης των 5,4719€, ή 
εκφρασμένη σε ποσοστό, ίση με 24,56% (Πίνακας 5.1). Είναι σαφές ότι 
πρόκειται για μία τεράστια απόκλιση που μπορεί να οδηγήσει σε εντελώς 
διαφορετικές αποφάσεις της διοίκηση της επιχείρησης. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1 
ΣΥΓΚΡΙΣΗ  ΤΟΥ  ΚΟΣΤΟΥΣ  ΤΩΝ  ΔΥΟ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΝΕΡΟΧΥΤΗ «Χ» ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΞΙΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

ΚΟΣΤΟΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

Γ.Β.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΜΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΥΠΑΡΧΟΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ABC

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
ΣΕ €

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗ

2,8041

11,8055

3,2600

0,5750

0,3424 9,50%

11,8055

3,6024

4,0689 1,1685 2,9004 71,28%

2,2291 79,49%

22,2809 16,809 5,4719 24,56%

0 0

 
Τα αποτελέσματα της σύγκρισης γίνονται όμως, ακόμη 

εντυπωσιακότερα, όταν δεν λάβουμε υπόψη μας την αξία της λαμαρίνας, 
που είναι ακριβώς η ίδια και με τους δύο τρόπους κοστολόγησης. Έτσι, η 
διαφορά ανάμεσα στο κόστος της άμεσης εργασίας είναι ίση με 2,9004€, 
δηλαδή, η υπάρχουσα κοστολόγηση μας δίνει κατά 71,28% μεγαλύτερο 
κόστος. Στην περίπτωση δε, του κόστους των υποστηρικτικών μονάδων 
της παραγωγής η διαφορά στα αποτελέσματα είναι σε απόλυτα νούμερα 
ίση με 2,2291€ και ποσοστιαία ίση με 79,49%. Τέλος η διαφορά ανάμεσα 
στα λοιπά Γ.Β.Ε. της παραγωγής είναι η μικρότερη, ίση με 0,3424€, 
ποσοστιαία 9,50%. Αν η ποσοστιαία απόκλιση υπολογισθεί με βάση το 
κόστος που προκύπτει από το A.B.C. τότε το μέγεθος της είναι πάρα 
πολύ μεγάλο (πίνακας 5.2). 

 
Η εξήγηση που μπορεί να δοθεί για αυτή την απόκλιση, είναι η 

χρήση του βάρους ως μοναδικής βάσης μερισμού από το υπάρχον 
σύστημα για τον μερισμό των Γ.Β.Ε., αλλά και της άμεσης εργασίας. Σε 
απόλυτα νούμερα η μεγαλύτερη απόκλιση εμφανίζεται στο μοναδιαίο 
κόστος της άμεσης εργασίας (2,9004€ από την συνολική διαφορά των 
5,4719€ ή το 53% της απόκλισης). Ο νεροχύτης «X» είναι ένα προϊόν με 
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ιδιαίτερα μεγάλο βάρος και κατά συνέπεια επιβαρύνεται δυσανάλογα από 
το  υπάρχον  σύστημα, χωρίς  αυτό να  αιτιολογείται  από τα  πραγματικά  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ  ΤΟΥ  ΚΟΣΤΟΥΣ  ΤΩΝ  ΔΥΟ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΝΕΡΟΧΥΤΗ «Χ» ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ A.B.C. 

2,2291 387,67%

22,2809 16,809 5,4719 32,55%

0 0

0,3424 10,50%

11,8055

3,6024

4,0689 1,1685 2,9004 248,22%

2,8041

11,8055

3,2600

0,5750

ΥΠΑΡΧΟΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ABC

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
ΣΕ €

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΞΙΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

ΚΟΣΤΟΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

Γ.Β.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΜΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

 
δεδομένα της παραγωγικής διαδικασίας. Ουσιαστικά,  κόστη άλλων 
νεροχυτών επιβαρύνουν το νεροχύτη που εξετάζουμε. Ο λάθος 
υπολογισμός του μοναδιαίου κόστους της άμεσης εργασίας από το 
υπάρχον σύστημα φαίνεται χαρακτηριστικά στην περίπτωση του 
τμήματος συσκευασίας. Συγκεκριμένα, η υπάρχουσα κοστολόγηση μας 
δίνει κόστος άμεσης εργασίας στην συσκευασία, βάσει του βάρους, ίσο 
με 2,7342€ (δες ενότητα 3.4), ενώ η κοστολόγηση A.B.C. που βασίζεται 
σε μετρήσεις των απαιτούμενων ωρών μας δίνει κόστος 0,222€ (δες 
ενότητα 4.3.11). Η διαφορά είναι ίση 2,5122€ και δείχνει καθαρά το 
πόσο λάθος είναι να μεταχειρίζεται η άμεση εργασία ως έμμεσο κόστος, 
και μάλιστα να επιμερίζεται με βάση το βάρος.  
 
 Το παραπάνω λάθος γίνεται ακόμη πιο εμφανές όταν εξετάσουμε 
το κόστος της άμεσης εργασίας των νεροχυτών «Χ» και «Ψ» στο τμήμα 
της συσκευασίας. Η κοστολόγηση  A.B.C. μας δίνει και για τους δύο 
νεροχύτες κόστος ίσο με 0,222€, κάτι το οποίο είναι φυσικό, αφού η 
μόνη διαφορά ανάμεσα στους δύο παραπάνω νεροχύτες είναι το πάχος 
της λαμαρίνας τους, γεγονός που δεν επηρεάζει την εργασία της 
συσκευασίας. Αντίθετα, το υπάρχον σύστημα υπολογίζει για τον «Χ» 
κόστος άμεσης εργασίας συσκευασίας 2,7342€ και για τον «Ψ» 2,0507€, 
πράγμα, φυσικά παράλογο.  
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Ο μερισμός με μια μόνο βάση των Γ.Β.Ε. (στα οποία 
περιλαμβάνεται και το κόστος των υποστηρικτικών μονάδων)  είναι 
επίσης, η εξήγηση για το υπόλοιπο μέρος των αποκλίσεων. Το υπάρχον 
σύστημα συγκεντρώνει μεγάλο μέρος του κόστους στην δεξαμενή των 
υποστηρικτικών μονάδων και αυξάνει το προς μερισμό κόστος. Το 
κόστος αυτό μερίζεται σε όλα τα προϊόντα ασχέτως τρόπου παραγωγής 
με βάση το βάρος. Έτσι όμως, προκύπτει λάθος αποτέλεσμα, γιατί 
ουσιαστικά, τιμωρούνται οι νεροχύτες μεγάλου βάρους και οι νεροχύτες 
που παράγονται με εύκολο τρόπο. Αυτό συμβαίνει με τον νεροχύτη «Χ» 
που, όπως όλοι οι monoblock, παράγεται με μια σχετικά εύκολη 
διαδικασία και θα έπρεπε να επιβαρυνθεί με μικρότερο κόστος, αυτό που  
μας δίνει η κοστολόγηση A.B.C.. Ουσιαστικά, το υπάρχον σύστημα 
ευνοεί τους νεροχύτες συμβατικής παραγωγής, που είναι μικρού βάρους, 
ενώ στη πράξη αυτοί απαιτούν πολύ περισσότερους πόρους σε σχέση με 
τους monoblock, αφού η διαδικασία παραγωγής τους είναι πολύ πιο 
πολύπλοκη. Αρκεί μόνο να αναλογιστούμε ότι ένας συμβατικός 
νεροχύτης απασχολεί συνήθως 12 κύρια τμήματα της παραγωγής με 
περίπου 167 εργαζόμενους, ενώ αντίστοιχα οι monoblock 4 τμήματα με 
περίπου 28 εργαζόμενους. Είναι σαφής συνεπώς, η ανωτερότητα του 
προτεινόμενου συστήματος A.B.C., το οποίο χρησιμοποιεί συνολικά 11 
διαφορετικούς οδηγούς κόστους, ώστε να μεριστεί σωστά το κόστος.  

 
Οι αποκλίσεις στο κόστος των υπολοίπων δύο νεροχυτών είναι 

μικρότερες αλλά επίσης σημαντικές. Τα κόστος του νεροχύτη «Ψ» βάσει 
της κοστολόγησης A.B.C. είναι 13,784€, ενώ σύμφωνα με το υπάρχον 
σύστημα  16,7108€, δηλαδή υπάρχει διαφορά 2,9268€ (17,51%).  Ο 
νεροχύτης «Ω» υπολογίζεται από την κοστολόγηση A.B.C. ότι στοιχίζει 
14,388€, ενώ από το υπάρχον σύστημα 17,8281€. Η διαφορά ανάμεσα 
στα δύο συστήματα είναι 3,4401€ ή 19,26%. Παρατηρούμε λοιπόν, ότι το 
υπάρχον σύστημα υπολογίζει σταθερά πιο ακριβούς τους νεροχύτες 
monoblock σε σχέση με το A.B.C., αλλά η διαφορά μειώνεται όσο ο 
εξεταζόμενος νεροχύτης είναι πιο ελαφρύς. Το παραπάνω γεγονός 
επιβεβαιώνει το συμπέρασμά μας ότι οι νεροχύτες monoblock 
«αδικούνται» από το υπάρχον σύστημα και «ευνοούνται» οι συμβατικοί. 
Όπως  και ότι επιβαρύνει δυσανάλογα τους βαρείς νεροχύτες έναντι το 
ελαφρύτερων.  
 
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 κόστους των προϊόντων 
με ακρίβεια θα επιτρέψει επιτέλους την αποκάλυψη των προϊόντων, των 
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πελατών ή αγορών που φέρνουν 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, πελάτη ή τμήματος της 
αγοράς και να λαμβάνει όλες τις αναγκαίες διορθωτικές αποφάσεις. 
 

Σίγουρα, ένα πρώτο είδος αποφάσεων που θα βοηθηθούν από την 
νέα κοστολόγηση, είναι οι αποφάσεις σχετικά με την τιμολογιακή 
πολιτική. Η διοίκηση κάθε επιχείρησης προκειμένου να αποφασίσει 
αναφορικά με τις τιμές των προϊόντων  εξετάζει τις τιμές που επικρατούν 
στην αγορά και το κόστος παραγωγής. Η μη γνώση του ακριβούς 
κόστους παραγωγής οδηγούσε έως τώρα την επιχείρηση «Βήτα» στην 
παραγωγή ζημιογόνων προϊόντων, αφού οι τιμές ορίζονταν σε χαμηλά 
επίπεδα (π.χ. νεροχύτες συμβατικής παραγωγής). Επιπλέον υπήρχε 
απώλεια  κερδών, καθότι προϊόντα που θα μπορούσαν να φέρουν κέρδη, 
δεν παράγονταν, γιατί το κόστος τους υπολογίζονταν λανθασμένα ως 
πολύ υψηλό (π.χ. νεροχύτες όπως οι monoblock που εξετάζουμε, που 
παράγονται με εύκολο τρόπο). Συνεπώς, από εδώ και στο εξής θα μπορεί 
να χαραχθεί μια σωστή τιμολογιακή πολιτική βασισμένη σε ορθολογικά 
κριτήρια.  

 
Τέλος, η τιμολογιακή πολιτική θα μπορεί να γίνει ευέλικτη, γιατί 

θα λαμβάνει υπόψη της τις ιδιαιτερότητες του κάθε πελάτη ή αγοράς. 
Συγκεκριμένα, είναι πλέον δυνατό με την κοστολόγηση βάσει των 
δραστηριοτήτων να γνωρίζουμε ακριβώς τα κόστη επιπέδου 
παραγγελίας-παρτίδας και προϊόντος. Συνεπώς, θα μπορεί η επιχείρηση 
να τιμολογεί λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος μιας παραγγελίας και να 
αξιολογεί εάν την συμφέρει να παράγει ένα νέο προϊόν που ζητά κάποιος 
πελάτης. Έτσι επί παραδείγματι, για το νεροχύτη «Χ» που 
κοστολογήσαμε μπορούμε να υπολογίσουμε τα κόστη επιπέδου παρτίδας 
ως εξής (Πίνακας 5.3): 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3 
ΤΑ  ΚΟΣΤΗ  ΕΠΙΠΕΔΟΥ  ΠΑΡΤΙΔΑΣ 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
7η ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 142,50
1η ΚΥΡΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 159,59
3η ΚΥΡΙΑ SET UP ΕΚΤΙΛYΤΡΙΑΣ 13,225
6η ΚΥΡΙΑ SET UP ΠΡΕΣΩΝ EINZUG 1 59,00
8η ΚΥΡΙΑ SET UP ΠΡΕΣΩΝ EINZUG 2 88,10

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΠΑΡΤΙΔΑ 462,42

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
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Το παραπάνω κόστος ανά παρτίδα επιτεύχθηκε με παρτίδες 
μεγέθους 1.500 τεμαχίων, άρα το κόστος ανά τεμάχιο είναι 
462,42/1.500=0,3083€. Τώρα, εάν κάποιος πελάτης έθετε μια παραγγελία 
μόνο 500 τεμαχίων, τότε το κόστος ανά παραγγελία θα ήταν 
462,42/500=0,9248€, αυξημένο κατά 0,9248-0,3083=0,6165€ ή 200%. 
Ενώ, το τελικό κόστος θα ήταν 16,809+0,6165=17,4255€, δηλαδή 
αυξημένο κατά 3,67% και άρα ο πελάτης αυτός θα έπρεπε να 
τιμολογηθεί με κατά τουλάχιστον 3,67% αυξημένη τιμή. 

 
 Φυσικά, κάτι αντίστοιχο μπορεί να γίνει και για τα κόστη 

επιπέδου προϊόντος, όπως το κόστος σχεδίασης, έκδοσης τεχνικής 
προδιαγραφής, ή κτήσης των καλουπιών. Ιδιαίτερα, στις περιπτώσεις 
όπου, πελάτες ζητούν ένα νέο νεροχύτη, ειδικά σχεδιασμένο μόνο για 
αυτούς (customized production). Ο όγκος της παραγωγής του νέου 
νεροχύτη θα πρέπει να μπορεί να καλύψει τα συνεπαγόμενα κόστη 
επιπέδου προϊόντος και άρα η τιμή του νέου προϊόντος θα καθορίζεται 
ορθολογικά. 
 

Ένα επιπλέον όφελος το οποίο 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 δημιουργίας του. Ιδιαίτερα, είναι δυνατό να εξευρεθούν οι 
δραστηριότητες που προσθέτουν αξία στο προϊόν και αυτές που δεν 
προσθέτουν, με τα αντίστοιχα κόστη τους και έτσι να γίνει προσπάθεια 
εξάλειψης των τελευταίων ή μείωσης του κόστους που δημιουργούν. Το 
πόσο σημαντική μπορεί να είναι η παραπάνω πληροφορία μπορεί εύκολα 
να γίνει αντιληπτό εάν  δούμε τα κόστη ανά δραστηριότητα του νεροχύτη 
«Χ» που εξετάσαμε (Πίνακας 5.4). 

 
Στον συγκεκριμένο πίνακα κάνω διάκριση των δραστηριοτήτων 

που προσθέτουν αξία στον νεροχύτη «Χ», από αυτές που δεν 
προσθέτουν, μαζί με τα αντίστοιχα κόστη τους. Παρατηρούμε λοιπόν, ότι 
από το συνολικό κόστος των δραστηριοτήτων ύψους 4,996€ τα 1,113€ 
αφορούν δραστηριότητες που δεν προσθέτουν αξία στο τελικό προϊόν, 
δηλαδή το 22,28%. Τα παραπάνω κόστη είναι σαφές ότι θα πρέπει να 
γίνει προσπάθεια να μειωθούν όσο το δυνατόν περισσότερο. Χωρίς, 
βέβαια αυτό να σημαίνει ότι, η προσπάθεια μείωσης του κόστους πρέπει 
να στοχεύει μόνο στις δραστηριότητες, που δεν προσθέτουν αξία. 
Παραδείγματος χάριν η δραστηριότητα της τελικής διαμόρφωσης του 
νεροχύτη αποδεικνύεται ως μια από τις πιο δαπανηρές με συμμετοχή στο 
μοναδιαίο κόστος με 1,625€, ενώ προσθέτει αξία στο τελικό προϊόν. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΠΟΥ  ΠΡΟΣΘΈΤΟΥΝ  Η  ΔΕΝ  ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΝ  

ΑΞΙΑ  ΣΤΟ  ΝΕΡΟΧΥΤΗ «Χ» 

4η ΚΥΡΙΑ ΚΟΠΗ ΛΑΜΑΡΙΝΩΝ 0,110
7η ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΧΥΤΗ 1,073
9η ΚΥΡΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΝΕΡ. 1,625
10η ΚΥΡΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΝΕΡΟΧΥΤΗ 0,339
11η ΚΥΡΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ 0,736
ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΤ.ΠΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΝ ΑΞΙΑ 3,883

1η ΒΟΗΘ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 0,020
2η ΒΟΗΘ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 0,101
3η ΒΟΗΘ. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 0,050
4η ΒΟΗΘ. ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ(1) 0,000
5η ΒΟΗΘ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 0,000
6η ΒΟΗΘ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 0,073
7η ΒΟΗΘ. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0,040
8η ΒΟΗΘ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 0,290
1η ΚΥΡΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 0,106
2η ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 0,146
3η ΚΥΡΙΑ SET UP ΕΚΤΥΛΙΤΡΙΑΣ 0,009
5η ΚΥΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 0,180
6η ΚΥΡΙΑ SET UP ΠΡΕΣΩΝ EINZUG 1 0,039
8η ΚΥΡΙΑ SET UP ΠΡΕΣΩΝ EINZUG 2 0,059
ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΤ.ΠΟΥΔΕΝ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΝ ΑΞΙΑ 1,113

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4,996

ΔΡΑΣΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΠΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΝ 

ΑΞΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 
ΤΕΜΑΧΙΟΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΡΑΣΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΠΟΥ ΔΕΝ 

ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΝ ΑΞΙΑ

 
 
Είναι σαφές επομένως, ότι πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα, αν 

μπορεί να μειωθεί αυτό το κόστος. Η κοστολόγηση A.B.C. που προτείνω 
στο 4ο κεφάλαιο παρέχει πολύτιμα στοιχεία σε μια τέτοια προσπάθεια. 
Συγκεκριμένα, εξετάζοντας τα στοιχεία κόστους της παραπάνω 
δραστηριότητας (πίνακας 4.15) παρατηρούμε ότι από τα 259,44€ που 
στοιχίζει κάθε μηχανοώρα της δραστηριότητας, τα 175,04€ ( 67,47%) 
οφείλονται στις αποσβέσεις των καλουπιών. Άρα, το παραπάνω στοιχείο 
που βρίσκεται πια στην διάθεση της επιχείρησης, δεν μπορεί παρά να την 
οδηγήσει στην εξέταση λύσεων που θα μειώνουν αυτό το κόστος. Η 
επιδίωξη αγοράς καλουπιών με μεγαλύτερη ωφέλιμη ζωή ή καλουπιών 
που θα είναι δυνατό να επισκευαστούν, ώστε να παραταθεί η ζωή τους 
είναι λύσεις που θα μπορούσαν να προταθούν από μέρους μου, με την 
επιφύλαξη βέβαια, ότι δεν είμαι ειδικός (σίγουρα οι μηχανικοί της 
επιχείρησης είναι πιο ειδικοί και το παραπάνω κόστος πρέπει να τους 
προβληματίσει). 
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Όφελος επίσης προκύπτει από την αναλυτική πληροφόρηση που 

παρέχει η νέα κοστολόγηση και σχετικά με την λήψη αποφάσεων για 
εκχώρηση εργασιών σε τρίτους (outsourcing). Η επιχείρηση γνωρίζοντας 
πλέον ακριβώς το κόστος κάθε μιας δραστηριότητας μπορεί να εκτιμήσει 
με ασφάλεια προτάσεις για outsourcing επιτυγχάνοντας μείωση του 
κόστους. Σίγουρα μέσα από το πλήθος των δραστηριοτήτων που 
λαμβάνουν χώρα στην παραγωγή θα υπάρχουν και κάποιες που θα 
μπορούν να τις αναλάβουν τρίτοι με χαμηλότερο κόστος. Οι υπεύθυνοι 
της παραγωγής θα πρέπει να στρέψουν την προσοχή τους και προς αυτή 
την κατεύθυνση και σε συνεργασία με το λογιστήριο να λάβουν 
αποφάσεις βάσει των στοιχείων που δίνει το A.B.C..  

 
 

5.4 Τα προβλήματα από την εφαρμογή της κοστολόγησης 
A.B.C. 
 
 Όπως είναι φυσικό η εφαρμογή ενός νέου συστήματος 
κοστολόγησης δεν είναι δυνατόν να έχει μόνο οφέλη. Είναι βέβαιο, ότι 
θα υπάρχουν και κάποια προβλήματα και δυσκολίες που θα ακολουθούν 
την εφαρμογή του 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. Η 
σχηματική παράθεση των δύο κοστολογικών συστημάτων που έκανα στο 
κεφάλαιο 4, πίνακες 4.22 και 4.23 αποκαλύπτει τις μεταξύ τους διαφορές. 
Η εφαρμογή του A.B.C. επιβάλει την ανάπτυξη  λογαριασμών (λεκάνες 
κόστους) για κάθε δραστηριότητα, ενώ στο υπάρχον σύστημα οι 
λογαριασμοί αντιστοιχίζονται με τμήματα της παραγωγής. Η ανάπτυξη 
λογαριασμών στην αναλυτική λογιστική κάτω από τον υποχρεωτικό 
λογαριασμών 92.00 που θα αντιστοιχίζονται με δραστηριότητες δεν 
αντίκειται στο θεσμικό περιβάλλον. Έτσι, μπορεί να εγκαταλειφθεί τον 
υπάρχον λογιστικό σχέδιο και να αναπτυχθεί ένα νέο, προσαρμοσμένο 
στην νέα κοστολόγηση. Όμως, παρά την δυνατότητα προσαρμογής του 
λογιστικού σχεδίου στις ανάγκες του A.B.C., ο υπολογισμός του κόστους 
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θα πρέπει να συνεχίσει να γίνεται σύμφωνα με τις επιταγές της 
φορολογικής νομοθεσίας (π.χ. αποσβέσεις βάσει Π.Δ.299/2003 και όχι 
βάσει ωφέλιμης ζωής των παγίων). Άρα, κάθε φορά θα προκύπτει η 
ανάγκη αναμόρφωσης πολλών δαπανών που υπολογίστηκαν βάσει της 
νομοθεσίας στις απαιτήσεις του A.B.C.. Η παραπάνω εργασία είναι 
φυσιολογικό να απαιτεί χρόνο και προσπάθεια από τους υπαλλήλους του 
λογιστηρίου, άρα και κόστος για την επιχείρηση. 
 
 Ένα δεύτερο πρόβλημα που πιθανόν θα παρουσιαστεί 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 εργαζόμενους, 
ακριβώς όπως συμβαίνει με καθετί νέο, όπως άλλωστε δείχνει και η 
διεθνής βιβλιογραφία (Ness & Cucuzza, 1995, σελ.130). Ιδιαίτερα μάλιστα 
από την στιγμή που θα πρέπει να τηρούν δύο συστήματα. Συνεπώς, η 
ενημέρωση και η εκπαίδευση στην νέα κοστολόγηση θα πρέπει να είναι 
τεκμηριωμένη με στοιχεία και παραδείγματα, ώστε να γίνει εύκολα 
κατανοητή η χρησιμότητα της από όλους. 
 
 Τέλος, μια τρίτη δυσκολία που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί 
έγκειται στο κόστος της πρώτης εφαρμογής του νέου συστήματος 
κοστολόγησης. Σίγουρα η εφαρμογή της κοστολόγησης A.B.C. θα 
απαιτήσει τροποποιήσεις στο υπάρχον μηχανογραφικό σύστημα. Θα 
πρέπει να αναβαθμιστεί το πρόγραμμα, έτσι ώστε να μπορεί να 
χρησιμοποιεί τους επιπλέον οδηγούς κόστους που προτείνω. Η 
αναβάθμιση αυτή θα απαιτήσει κάποια επιπλέον δαπάνη, όμως θεωρώ 
ότι, το κόστος αυτό είναι μικρό κρίνοντας από τις υπάρχουσες 
δυνατότητες του προγράμματος που χρησιμοποιεί η επιχείρηση, αλλά και 
από τις δυνατότητες των λογισμικών που υπάρχουν στην αγορά.      
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
 
ΣΥΝΟΨΗ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  
 
 
 Στα κεφάλαια που προηγήθηκαν έγινε μια προσπάθεια για 
αναλυτική περιγραφή όλων των θεμάτων που σχετίζονται με την  
κοστολόγηση στην επιχείρηση «Βήτα». Υπήρχαν βάσιμες υποψίες, ότι το 
υπάρχον κοστολογικό σύστημα αδυνατούσε να δώσει ακριβές κόστος. 
Έτσι, η σκέψη πρότασης ενός συστήματος κοστολόγησης κατά κέντρο 
δραστηριότητας φαίνονταν ως πολύ ελκυστική. Το πρώτο βήμα που 
έπρεπε να γίνει (κεφάλαιο 2) ήταν η περιγραφή της εξέλιξης της 
κοστολόγησης στο πέρασμα των χρόνων και η ανάλυση της 
κοστολόγησης  A.B.C. από θεωρητική σκοπιά.  
 
 Κατόπι στο 3ο κεφάλαιο ανέλυσα τις αδυναμίες του υπάρχοντος 
συστήματος κοστολόγησης καθώς και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις που 
διαμορφώνονται για την επιχείρηση και καθιστούν άκρως αναγκαία μια 
πιο ακριβής κοστολόγηση.  Η κοστολόγηση τριών νεροχυτών monoblock 
στο κεφάλαιο 4 απέδειξε πόσο λάθος είναι το μοναδιαίο κόστος που μας 
δίνει το υπάρχον σύστημα, αφού επί παραδείγματι το τελικό κόστος του 
νεροχύτη «Χ» είναι 16,809€ και όχι 22,2809€, όπως υπολογίζονταν με το 
παλαιό σύστημα. Η διαφορά είναι πολύ σημαντική και θα επηρεάσει τις 
αποφάσεις της διοίκησης στο μέλλον. Έτσι, επιβεβαιώθηκαν όλες οι 
παρατηρήσεις και οι ενδοιασμοί που είχα διατυπώσει για το υπάρχον 
σύστημα, ενώ φάνηκαν και τα οφέλη που θα μας δώσει η εφαρμογή της 
κοστολόγησης A.B.C.. 
 
 Συγκεκριμένα ο ακριβής υπολογισμός του μοναδιαίου κόστους του 
προϊόντος επιτρέπει στην επιχείρηση να χαράσσει σωστή τιμολογιακή 
πολιτική. Μάλιστα, η τιμολόγηση πλέον μπορεί να προσαρμοστεί σε 
επίπεδο πελάτη ή αγοράς, επειδή τα κόστη αυτών των επιπέδων γίνονται 
εμφανή με την κοστολόγηση A.B.C.. Ακόμη γίνεται αποκάλυψη των 
πραγματικών πηγών κόστους (κόστος των δραστηριοτήτων και ανάλυση 
του) και συνεπώς είναι δυνατή η ανάληψη προσπαθειών για μείωση του.  
 
 Βέβαια η κοστολόγηση που παρουσίασα στο κεφάλαιο 4 
αφορούσε τρία μόνο προϊόντα και επομένως είναι λογικό να γεννούνται 
επιφυλάξεις γύρω από το πόσο αντιπροσωπευτικά είναι τα συγκεκριμένα 
προϊόντα και άρα τα συμπεράσματα που βγήκαν.  Η επιλογή νεροχυτών 
monoblock και μάλιστα μεγάλου βάρους, όπως του παραδείγματος, 
φυσικά δεν έγινε τυχαία. Υπήρχε βάσιμη υποψία ότι, το κόστος των 
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συγκεκριμένων νεροχυτών υπολογίζονταν λανθασμένα, ιδίως σε ότι 
αφορά τη συμμετοχή των Γ.Β.Ε. και της εργασίας στο μοναδιαίο κόστος. 
Συνεπώς, θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι, οι αποκλίσεις ανάμεσα 
στο μοναδιαίο κόστος που δίνουν τα δύο συστήματα για έναν άλλο 
νεροχύτη, ίσως να μην είναι τόσο εντυπωσιακές, σαν αυτές που 
αποκάλυψε η σύγκριση που κάναμε στο κεφάλαιο 5. Όμως η σύγκριση 
αποκάλυψε λάθη που γίνονται από το υπάρχον σύστημα, τα οποία 
ισχύουν  για όλους τους νεροχύτες, ασχέτως τρόπου παραγωγής. 
Ουσιαστικά το μόνο που μπορεί να διαφέρει είναι η έκταση των 
αποκλίσεων που προκύπτουν από τις δύο κοστολογήσεις. 
 

Ωστόσο, προκειμένου να οδηγηθούμε σε ακόμη ασφαλέστερα 
συμπεράσματα θεωρώ, ότι, η πρώτη πρόταση η οποία θα μπορούσε να 
γίνει, είναι η πραγματοποίηση μιας παρόμοιας κοστολόγησης και για 
άλλα προϊόντα. Η αξιοποίηση της παρούσας εργασίας ως πιλοτικής, έτσι 
ώστε να κοστολογηθεί και ένας νεροχύτης συμβατικής παραγωγής 
πιστεύω ότι μπορεί να οδηγήσει σε οριστικά και αδιαμφισβήτητα 
συμπεράσματα. Επιπλέον δεν αποκλείεται να αποκαλυφθούν και άλλες 
αδυναμίες του υπάρχοντος συστήματος, ή να προκύψουν και βελτιώσεις 
της προτεινόμενης  κοστολόγησης  που έγινε με την παρούσα εργασία. 

 
Φυσικά στην διενέργεια μιας δεύτερης κοστολόγησης σε άλλα 

προϊόντα, θα πρέπει να εμπλακούν και εργαζόμενοι της επιχείρησης. 
Αυτό θα φέρει σε μια πρώτη επαφή τους εργαζόμενους με τις αρχές της 
κοστολόγησης βάσει των δραστηριοτήτων. Με αυτό τον τρόπο θα 
υπάρξει μια πρώτη εκπαίδευση, θα γίνουν πιο εύκολα αντιληπτά τα 
οφέλη από την νέα μέθοδο και τελικά θα υπερνικηθούν οι δυσκολίες 
αποδοχής της νέας κοστολόγησης. 

 
Μια άλλη πρόταση που θα μπορούσε να διατυπωθεί, σχετίζεται με 

την εφαρμογή του Activity Based Costing και στις λειτουργίες της 
διοίκησης και διάθεσης. Αφού τα έμμεσα αυτά κόστη, με τα οποία η 
επιχείρηση (και κάθε επιχείρηση ανοξείδωτων νεροχυτών) επιβαρύνεται  
είναι σημαντικά. Τα κόστη αυτά είναι επιπέδου πελάτη ή προϊόντος, τα 
οποία η επιχείρηση σαφώς και θα ήθελε να γνωρίζει για να βελτιώσει την 
ακρίβεια του μοναδιαίου κόστους των προϊόντων και με βάση τα νέα 
αποτελέσματα που θα προκύψουν, να βελτιώσει την λήψη αποφάσεων.  

 
Ανακεφαλαιώνοντας δεν θα μπορούσα παρά να τονίσω, ότι η 

κοστολόγηση   Activity Based Costing μπορεί να δώσει απάντηση στο 
πρόβλημα ακριβούς κοστολόγησης που αντιμετωπίζει η «Βήτα», όπως 
και πολλές άλλες επιχειρήσεις με παρόμοια χαρακτηριστικά. Σίγουρα η 
προτεινόμενη κοστολόγηση δεν είναι πανάκεια για όλα τα προβλήματα 

 95



Σύνοψη - προτάσεις 

κοστολόγησης που μπορεί να αντιμετωπίζει μια επιχείρηση, ενώ και η 
εφαρμογή της κρύβει δυσκολίες, όπως άλλωστε έχω τονίσει. Ωστόσο, 
πιστεύω ότι σε επιχειρήσεις σαν την «Βήτα» είναι άκρως απαραίτητη και 
δίνει εφόδια για την βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της μέσα στο 
δύσκολο περιβάλλον, όπου δραστηριοποιείται. 
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	Το τμήμα  διαμόρφωσης  της γούρνας και του μαξιλαριού  
	Εδώ γίνεται η  διαμόρφωση της γούρνας (το βαθύ μέρος του νεροχύτη) και της άνω επιφάνειας του νεροχύτη (του μαξιλαριού).Επίσης σε αυτό το τμήμα γίνονται οι οπές για την εκροή και την υπερχείλιση. Τα συνολικά κιλά που επεξεργάστηκε το τμήμα είναι 1.720.580. Παρατηρούμε ότι τα κιλά της επεξεργασίας δεν είναι ίδια με του προηγούμενου τμήματος, όπως και με των υπολοίπων τμημάτων. Αυτό οφείλεται στο ότι πάντα υπάρχουν στην έναρξη του έτους κάποια κιλά ημι-κατεργασμένων προϊόντων που αναμένουν την επεξεργασία τους. Τέλος τα κόστη του τμήματος έχουν ως εξής: 


	       
	Το τμήμα  περιμετρικής  κοπής  του νεροχύτη 
	Στο τμήμα αυτό πραγματοποιείται η περιμετρική κοπή της λαμαρίνας και το απαιτούμενο στραντζάρισμα των πλαϊνών του νεροχύτη. Τα κιλά που επεξεργάστηκε το τμήμα για τις συνολικές ετήσιες μονάδες νεροχυτών monoblock  που παρήχθησαν είναι 1.650.220, ενώ τα κόστη: 

	Το τμήμα  συσκευασίας  του νεροχύτη 
	Στο τμήμα της συσκευασίας γίνεται αρχικά το πλύσιμο των νεροχυτών και κατόπιν η συσκευασία τους. Τα κιλά που επεξεργάστηκε το τμήμα είναι  2.895.720, αρκετά παραπάνω σε σχέση με τα προηγούμενα τμήματα, γιατί το τμήμα επεξεργάζεται όλα τα είδη νεροχυτών (συμβατικοί, monoblock κ.λ.π.), Τα κόστη μαζί με τα κιλά έχουν ως εξής: 
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