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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ   
 

Η Κοστολόγηση κατά Κέντρο Δραστηριότητας (Activity Based 
Costing) αποτελεί την τελευταία εξέλιξη στον τομέα της κοστολόγησης. Οι 
Johnson & Kaplan (1987) αποτέλεσαν τους εισηγητές αυτού του νέου 
συστήματος κοστολόγησης. Οι παραπάνω διεπίστωσαν ότι η αυξανόμενη 
πολυπλοκότητα στην παραγωγική διαδικασία και η μεγάλη συμμετοχή των 
Γ.Β.Ε. στο συνολικό κόστος του προϊόντος απαιτούσαν νέα προσέγγιση στην 
διαδικασία κοστολόγησης. Η Κοστολόγηση κατά Κέντρο Δραστηριότητας 
(A.B.C.) αντιμετωπίζει επιτυχώς την νέα πραγματικότητα, καθώς 
επιτυγχάνει την μετατροπή του εμμέσου κόστους σε άμεσο και άρα την 
ακριβέστερη κοστολόγηση των προϊόντων ή υπηρεσιών.  

 
Η ανάγκη για ακριβέστερη κοστολόγηση προϊόντων έγινε εντονότερη 

στην σημερινή εποχή της παγκοσμιοποίησης και του οξέως ανταγωνισμού 
μεταξύ των επιχειρήσεων, ο οποίος απαιτεί ακριβή συστήματα μέτρησης του 
κόστους προκειμένου να ακολουθηθεί μία υγιής τιμολογιακή πολιτική εκ 
μέρους των επιχειρήσεων αυτών.  Έτσι πολλές επιχειρήσεις του εξωτερικού 
εφαρμόζουν το νέο σύστημα κοστολόγησης και ως εκ τούτου υπάρχει 
αρκετή βιβλιογραφία ως προς τον τρόπο εφαρμογής του και τα οφέλη που 
προκύπτουν από την υιοθέτηση του. Στην Ελλάδα, όμως, παρ’ όλο που η 
πολυπλοκότητα της παραγωγικής διαδικασίας και η ποικιλία των προϊόντων 
απαιτούν την εφαρμογή της νέας μεθόδου κοστολόγησης, δεν υπάρχουν 
δημοσιευμένες εργασίες πραγματικών περιπτώσεων, αναφορικά με την 
εφαρμογή του A.B.C. και τα οφέλη του.  

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

ενδείκνυται, αλλά μάλλον επιβάλλεται η εφαρμογή του A.B.C. στον 
βιομηχανικό κλάδο των πλαστικών εξαρτημάτων και όχι μόνο, καθόσον τα 
οφέλη που προκύπτουν από την υιοθέτησή του υπερκαλύπτουν το κόστος 
εφαρμογής του. Για τον λόγο αυτόν επιλέχθηκε η εταιρεία πλαστικών 
“ΑΛΦΑ” (το πραγματικό της όνομα δεν αποκαλύπτεται για προφανείς 
λόγους) στην οποία εφαρμόστηκε πιλοτικά για ένα τρίμηνο μέθοδος 
κοστολόγησης με βάσει τις δραστηριότητες (ABC).  

 
Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής καταδεικνύουν, ότι το 

ακολουθούμενο σύστημα κοστολόγησης από την εταιρεία «ΑΛΦΑ» 
παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα. Έτσι, παρατηρείται ότι το μοναδιαίο 
κόστος ορισμένων εκ των προϊόντων που ελήφθησαν ως παραδείγματα 
παρουσιάζεται με την ABC για άλλα μεν αυξημένο έως και  129 % για άλλα 
δε μειωμένο έως και  26%  σε σχέση με το κόστος που προκύπτει από την  
παραδοσιακή κοστολόγηση.  
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Οι διαφορές αυτές προέρχονται κύρια από το γεγονός, ότι η υπάρχουσα 
κοστολόγηση χρησιμοποιεί μόνο μία βάση μερισμού, τα συνολικά κιλά των 
παραχθέντων προϊόντων σε κάθε Κέντρο Κόστους Παραγωγής, προκειμένου 
να μερίσει το κοινό κόστος, που είναι βασικά τα βιομηχανικά έξοδα. Η 
παραπάνω βάση, δεν καλύπτει σε όλες τις περιπτώσεις την απαίτηση της 
σχέσης αιτίου – αιτιατού. Επιπλέον, το υπάρχον σύστημα μεταχειρίζεται την 
άμεση εργασία ως έμμεσο κόστος και έτσι προκύπτει ανάγκη μερισμού της, 
σαν να ήταν ένα ακόμη Γενικό Βιομηχανικό Έξοδο. Συνεπώς, ο συνδυασμός 
υψηλού κόστους προς μερισμό με την χρήση μιας μόνο βάσης μερισμού (η 
οποία στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ακατάλληλη) οδηγεί σε λάθος 
μοναδιαίο κόστος. 

Αντιθέτως όμως, η ανίχνευση των κύριων δραστηριοτήτων που 
αναλίσκουν τους οικονομικούς πόρους και η επιλογή αρκετών βάσεων 
μερισμού του κόστους των δραστηριοτήτων που επιτυγχάνει το A.B.C. και 
που ικανοποιούν την σχέση αιτίου-αιτιατού,  οδηγεί στην ακριβέστερη 
κοστολόγηση των προϊόντων. 

Τα ευρήματα αυτά είναι πολύ σημαντικά, κυρίως για την ελληνική 
βιβλιογραφία. Αυτό διότι για πρώτη φορά στην χώρα μας εμφανίζεται 
μελέτη περιπτώσεως που αντιστοιχεί σε πραγματική  εφαρμογή της μεθόδου 
κοστολόγησης Κατά Κέντρο Δραστηριότητας (A.BC).  

Στην συνέχεια ακολουθεί σύντομη περιγραφή των κεφαλαίων που 
ακολουθούν. Έτσι στο κεφάλαιο 2 αναφέρεται η σημασία της 
κοστολόγησης, τα διαφορετικά συστήματα κοστολόγησης πριν και μετά την 
ABC, ενώ ταυτόχρονα περιγράφεται ο τρόπος λειτουργίας  και εφαρμογής 
των συστημάτων αυτών, καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 
τους. 

 Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται η παραγωγική διαδικασία και το 
υπάρχον σύστημα κοστολόγησης. Η περιγραφή του υπάρχοντος συστήματος 
μας αποκαλύψει τις διάφορες αδυναμίες του, οι οποίες και επιβάλουν την 
αλλαγή του. Στο τέλος του τρίτου κεφαλαίου ακολουθεί μία σειρά 
προτάσεων, οι οποίες στηρίζονται στην μέθοδο κοστολόγησης ABC και 
ταυτόχρονα επιλύουν εγγενή προβλήματα κοστολόγησης του υφισταμένου 
συστήματος.  

 Στο τέταρτο κεφάλαιο ακολουθεί η πρόταση εφαρμογής του νέου 
συστήματος κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων, στο οποίο φαίνεται ο 
τρόπος αντιμετώπισης των περισσοτέρων αδυναμιών του υφισταμένου 
συστήματος κοστολόγησης.  

  Τέλος στο πέμπτο κεφάλαιο διατυπώνονται τα τελικά συμπεράσματα 
της εργασίας, αλλά και κάποιες προτάσεις για περαιτέρω έρευνα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΣΕΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  
 
2.1. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

Η κοστολόγηση αποτελεί κλάδο της Λογιστικής. Στόχος της είναι η 
πληροφόρηση της διοίκησης με αξιόπιστα οικονομικά δεδομένα, ώστε να 
παρέχεται η δυνατότητα λήψης σωστών επιχειρηματικών αποφάσεων.  

Η κοστολόγηση, σύμφωνα με τον Βαρβάκη (2003, σελ. 45) αποτελεί 
την «διαδικασία εκείνη η οποία οδηγεί στον προσδιορισμό του κόστους ενός 
προϊόντος, μίας υπηρεσίας ή μίας διαδικασίας» η οποία τροφοδοτεί την 
διοίκηση της επιχείρησης με τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία. Όλες οι 
σημαντικές δραστηριότητες μίας επιχείρησης εξαρτώνται από την 
κοστολόγηση.  

Σύμφωνα με τους Raiborn, Barfield, και Kinney. (1999, σελ. 174), η 
σωστή μέθοδος κοστολόγησης επιτρέπει στην διοίκηση να σχεδιάζει σωστά 
την τιμολογιακή της πολιτική, τον ετήσιο προϋπολογισμό της, την παροχή 
εκπτώσεων, την συνέχιση ή διακοπή της παραγωγής ενός προϊόντος  και την 
γενικότερη επιχειρηματική της δραστηριότητα. Η κοστολόγηση επιτρέπει 
τον ακριβή προσδιορισμό των οικονομικών αποτελεσμάτων της επιχείρησης 
σε τακτικά χρονικά διαστήματα και παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες 
προσδιορισμού των αιτίων που ευθύνονται για την χαμηλή απόδοση 
διαδικασιών, υπηρεσιών ή επί μέρους προϊόντων.  

 Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η κοστολόγηση έχει μεγάλη σημασία 
για την επιχείρηση. Παρά ταύτα όμως, η εφαρμογή της κατά τρόπο 
συστηματικό και επιστημονικό ξεκίνησε ουσιαστικά κατά τον 20ο αιώνα, 
όπως θα δούμε αμέσως παρακάτω. 
 
2.2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
2.2.1. Εισαγωγή 
 

Η κοστολόγηση των προϊόντων ανάγεται στα αρχαία χρόνια, 
ταυτόχρονα σχεδόν με την ανάπτυξη του εμπορίου στις περιοχές της 
Μεσογείου. Η συστηματική όμως κοστολόγηση, με την μορφή που την 
γνωρίζουμε σήμερα, είναι ταυτόχρονη με την εποχή της βιομηχανικής 
επανάστασης (20ος αιώνας).  

Από την βιομηχανική επανάσταση έως σήμερα διακρίνονται τρία 
στάδια  κοστολόγησης, σύμφωνα με τον Μπαραλέξη (2003). Το  
πρώτο στάδιο ανάγεται στην απαρχή της βιομηχανικής επανάστασης με 
κύριο χαρακτηριστικό του την χρήση ενός οδηγού κόστους για τον μερισμό 
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των Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων (ΓΒΕ), ενώ μετεξέλιξη του πρώτου 
αποτελεί το δεύτερο στάδιο κοστολόγησης στο οποίο υπεισέρχεται η έννοια 
του κέντρου κόστους και η χρήση περισσοτέρων οδηγών κόστους. Το τρίτο 
στάδιο κοστολόγησης εμφανίζεται κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1980, 
μετά από έντονη αμφισβήτηση για τον τρόπο μερισμού των ήδη 
διογκωμένων ΓΒΕ. Για τα στάδια αυτά θα γίνει εκτενής αναφορά αμέσως 
παρακάτω. 
 
2.2.2. Πρώτο στάδιο κοστολόγησης   
 

Στις αρχές του 20ου αιώνα, σύμφωνα με τον Μπαραλέξη (2004), το 
μεγαλύτερο ποσοστό του κόστους προϊόντος, των μονάδων παραγωγής, 
προέρχονταν από την εργασία και τα υλικά. Οι μηχανές παραγωγής ήσαν 
στην πλειοψηφία τους απλές και η χρήση τους περιορισμένη. Έτσι, το 
κόστος των προϊόντων προέκυπτε κυρίως από το κόστος της άμεσης 
εργασίας και των υλικών (μονάδες εντάσεως εργασίας).  

Όλες οι άλλες δαπάνες (πλην των πρώτων υλών και της άμεσης 
εργασίας), τις οποίες καλούμε Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα (ΓΒΕ), 
αποτελούσαν πολύ μικρό ποσοστό του συνολικού κόστους προϊόντος και 
μερίζονταν με απλό και οικονομικό τρόπο, χρησιμοποιώντας ως οδηγό 
κόστους την εργασία. Ενδεχόμενα σφάλματα στον μερισμό των ΓΒΕ είχαν 
αμελητέα επίπτωση στο συνολικό κόστος προϊόντος, λόγω του μικρού ή 
αμελητέου μεγέθους των ΓΒΕ. 

Η συνεχής εξέλιξη των μηχανών και η δυναμική μεταβολή που υπέστη 
η βιομηχανική διαδικασία παραγωγής κατά την διάρκεια των 2 παγκοσμίων 
πολέμων, σε συνδυασμό με την γιγάντωση της αυτοκινητοβιομηχανίας και 
της πολεμικής βιομηχανίας, επέφεραν σημαντικές αλλαγές και μετέβαλαν 
δραματικά τα ποσοστά συμμετοχής των ΓΒΕ στο συνολικό κόστος 
προϊόντος. Έτσι, οι επιχειρήσεις οδηγήθηκαν στο δεύτερο στάδιο 
κοστολόγησης, για το οποίο γίνεται αναφορά αμέσως παρακάτω.  
 
2.2.3.Δεύτερο στάδιο κοστολόγησης – Παραδοσιακό σύστημα 

κοστολόγησης   
Σύμφωνα με τον Μπαραλέξη (2004), η άμεση εργασία δεν μπορούσε 

πλέον να αποτελεί από μόνη της αξιόπιστη βάση μερισμού των ΓΒΕ, γιατί 
έπαυσε να είναι ο κύριος δημιουργός του κόστους. Στα διαφορετικά στάδια 
της παραγωγικής διαδικασίας, διαφορετικός ήταν και ο δημιουργός του 
κόστους. 

Σε μία προσπάθεια εξεύρεσης του εκάστοτε οδηγού κόστους και τελικά 
ελέγχου τού κόστους, προέκυψαν οι “λεκάνες κόστους” ή τα κέντρα 
κόστους. Στην αρχή, τα κύρια τμήματα παραγωγής, όπως και τα σημαντικά 
βοηθητικά τμήματα παραγωγής, απετέλεσαν κέντρα κόστους. Το   σύστημα 
αυτό κοστολόγησης αποτελεί το λεγόμενο “παραδοσιακό σύστημα 
κοστολόγησης”, στο οποίο διακρίνονται 2 στάδια : 
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Στο 1ο στάδιο τα ΓΒΕ αντιστοιχούνται στα κέντρα κόστους (ΚΚ) και 
στην συνέχεια, κατά το 2ο στάδιο, τα συνολικά κόστη αυτών μερίζονται στα 
προϊόντα με την χρήση των μοναδιαίων οδηγών κόστους (όπως ΕΩ, ΜΩ). 
Στο σχήμα 2.1 φαίνεται παραστατικά ο τρόπος κατανομής του κόστους στα 
παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης. 
 
Σχήμα 2.1.: Κατανομή κόστους στα παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης 
 
  

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ : αντιστοίχηση 2- σταδίων 
 
 
                                                                                                            ……  άλλα στοιχεία 
                                                                                                                            κόστους 

Κόστος 
ενέργειας 

Κόστος 
χώρου 

Έμμεση 
εργασία 

Στάδιο 1ο  
Αντιστοίχηση ΓΒΕ 
στα κέντρα κόστους 

 
                                                                                                             .........  άλλα κέντρα 
                                                                                                                          κόστους 

1ο κέντρο 
κόστους 

2ο κέντρο
κόστους 

3ο κέντρο 
κόστους 

Στάδιο 2ο  
Μερισμός κόστους 
από τα κέντρα κόστους 
στα προϊόντα 

                                                                                                              ............ άλλα 
                                                                                                                         προϊόντα 

 

1ο  
προϊόν 

2ο  
προϊόν 

3ο  
προϊόν 

Για μεγάλο χρονικό διάστημα, κυρίως μετά τον μεσοπόλεμο, το 
παραδοσιακό σύστημα εξυπηρέτησε ικανοποιητικά τις ανάγκες 
κοστολόγησης των επιχειρήσεων. Όμως, νέες απαιτήσεις κοστολόγησης 
δημιουργούνταν με την πάροδο του χρόνου και στο λυκαυγές της εποχής της 
παγκοσμιοποίησης της οικονομίας. Έτσι, η συνεχής αυτοματοποίηση των 
διαδικασιών παραγωγής και η αύξηση των δραστηριοτήτων παροχής 
υπηρεσιών στις επιχειρήσεις αύξαναν δραματικά την συμμετοχή των ΓΒΕ 
στο συνολικό κόστος του προϊόντος. Το σύγχρονο παραγωγικό περιβάλλον 
έγινε πλέον περισσότερο εντάσεως κεφαλαίου, με χαμηλά ποσοστά κόστους 
εργατικών και υψηλά Γ.Β.Ε. Εκτιμάται σήμερα, σύμφωνα με τον 
Μπαραλέξη (2003), ότι η συμμετοχή των ΓΒΕ στο συνολικό κόστος είναι 
περίπου 35%. Έτσι, καθημερινώς γίνεται όλο και πιο φανερό ότι και το 2ο 
στάδιο κατανομής του έμμεσου κόστους δεν δίδει ικανοποιητικά 
αποτελέσματα και γι’ αυτόν τον λόγο ζητείται η αντικατάστασή του.  

Ειδικότερα, οι κύριες αιτίες που οδήγησα στην υιοθέτηση ενός νέου 
συστήματος κοστολόγησης είναι ότι : 

 Τα παραδοσιακά συστήματα δεν παρείχαν μη οικονομικές πληροφορίες 
(Kaplan, 1984) και 

 Πολλά από τα συστήματα κοστολόγησης ήσαν (και είναι) ανακριβή και 
δεν προωθούσαν τις αναμενόμενες βελτιώσεις (Miller, 1996) 
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Οι παραπάνω κυρίως λόγοι δημιούργησαν την ανάγκη να προχωρήσουν 
οι επιχειρήσεις στο τρίτο στάδιο κοστολόγησης, για το οποίο γίνεται εκτενής 
αναφορά στην αμέσως παρακάτω παράγραφο. 
 
2.2.4. Αμφισβήτηση των παραδοσιακών συστημάτων κοστολόγησης  

 
Στις αρχές του 1980 παρουσιάστηκαν μεμονωμένοι θεωρητικοί όπως οι 

Kaplan, Cooper, Johnson και  Turney, οι οποίοι άρχισαν να αμφισβητούν τα 
παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης μέσω βιβλίων, άρθρων και 
παρουσιάσεων. Σύμφωνα με τον Stammerjohan (2001, pp 15),  τα 
παραδοσιακά συστήματα στερούνται ευελιξίας, ευνοούν την υπερβάλλουσα 
παραγωγή και αποτυγχάνουν κάθε φορά που παρέχουν σημαντικά 
οικονομικά στοιχεία, κυρίως εξαιτίας της αδυναμίας τους να αναλύσουν τα 
ΓΒΕ. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Goldratt πως “ο μεγαλύτερος 
εχθρός της παραγωγικότητας είναι η παραδοσιακή   κοστολόγηση” (Hicks, 
1999). Αποτέλεσμα τής αμφισβήτησης αυτής απετέλεσε η συνεχής έρευνα 
για την εύρεση νέων μεθόδων κοστολόγησης που είχε ως αποτέλεσμα την 
ανάπτυξη της ABC από τους Kaplan, Cooper, Johnson και Turney, στα τέλη 
της δεκαετίας του 1980 (Cooper, 1997).  

 
2.2.5. Τρίτο στάδιο κοστολόγησης–Κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων  

 
2.2.5.1.Γενικά περί ABC 

 
Η κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων στηρίζεται στην διαπίστωση ότι 

οι πόροι της οικονομικής μονάδας αναλίσκονται από τις δραστηριότητες που 
συμβαίνουν σ’ αυτήν, ενώ στην συνέχεια οι δραστηριότητες “αναλώνονται” 
από τα προϊόντα ή τους πελάτες (Μπαραλέξης, Στεργίου, 2003, σελ.367). 
Επομένως, τις δεξαμενές κόστους δεν τις αποτελούν τα τμήματα παραγωγής 
αλλά αυτές καθαυτές οι δραστηριότητες (κύριες και βοηθητικές) που 
απαιτούνται για την παραγωγή (και την διάθεση) των προϊόντων (όπως 
παραγγελίες πρώτων υλών, προετοιμασία μηχανών κλπ.). Έτσι, κατά την 
διάρκεια μίας δραστηριότητας, όπως η συντήρηση των μηχανών παραγωγής, 
αναλώνονται πόροι ( όπως εργασία, υλικά, ηλεκτρική ενέργεια κ.λ.π.). 
Σκοπός της δραστηριότητας αυτής αποτελεί η διατήρηση των μηχανών σε 
επίπεδο που να επιτρέπουν την παραγωγή των τελικών προϊόντων, εντός 
καθορισμένων προδιαγραφών και συνεπώς τα προϊόντα αναλίσκουν την 
παραπάνω δραστηριότητα. Οι Raiborn , Barfield και  Kinney (1999, 
σελ.177) ορίζουν ως δραστηριότητα κάθε επαναλαμβανόμενη εργασία ή 
ακολουθία εργασιών η οποία θεωρείται αναγκαία προκειμένου να 
εκπληρωθεί μια λειτουργία της επιχείρησης. 

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι τα κόστη μιας οικονομικής μονάδας ή 
ενός οργανισμού οφείλονται σε συγκεκριμένες δραστηριότητες. Το κόστος 
που προκύπτει από την  ανάλωση των πόρων των δραστηριοτήτων 
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συγκεντρώνεται ξεχωριστά. Έτσι, σύμφωνα με την ABC, δημιουργούνται 
ξεχωριστές δεξαμενές ή λεκάνες κόστους που σχετίζονται με μια 
δραστηριότητα ή με μια ομάδα συγγενών δραστηριοτήτων που αποτελούν 
ένα κέντρο δραστηριότητας (Compton, 1996, σελ.23). Στην συνέχεια, το 
κόστος του κέντρου δραστηριοτήτων θα πρέπει να επιβαρύνει μόνο τα 
προϊόντα που έκαναν χρήση της δραστηριότητας αυτής. Η επιβάρυνση των 
προϊόντων με το κόστος αυτό, θα πρέπει να γίνει με την κατάλληλη βάση 
μερισμού, όταν ασφαλώς, δεν είναι δυνατόν ν’ ανιχνευτεί κατά τρόπο άμεσο 
το ακριβές ποσό των πόρων της δραστηριότητας που αφορά στα 
συγκεκριμένα προϊόντα. 

Σύμφωνα με τους Londe and Ginter (1999) και όπως προηγουμένως 
αναφέρθηκε, η ABC αποτελεί σήμερα μία σύγχρονη τεχνική, που στοχεύει 
στον ακριβέστερο  μερισμό των έμμεσων πόρων ενός οργανισμού. 
Χρησιμοποιεί δε 2 στάδια, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.2. Κατά το πρώτο 
στάδιο, το κόστος των πόρων αντιστοιχίζεται στις δραστηριότητες,  με βάση 
την ποσότητα των αναλισκόμενων πόρων κατά την εκτέλεση της 
δραστηριότητας (αφού δηλαδή πρώτα βρούμε τι πόρους απορροφά κάθε 
δραστηριότητα). Έτσι, το πρώτο βήμα που πρέπει να γίνει, για την εφαρμογή 
ενός  συστήματος κοστολόγησης ABC 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. Οι πρώτου επιπέδου οδηγοί 
κόστους (first stage cost drivers) θα αποτελέσουν το μέσο για να οδηγηθεί το 
κόστος των υποστηρικτικών κέντρων στα κύρια κέντρα που χρησιμοποιούν 
τα προϊόντα άμεσα.  

Στο δεύτερο στάδιο, το κόστος των δραστηριοτήτων μερίζεται στα 
προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τους πελάτες, με βάση την δραστηριότητα εκείνη 
που συνιστά τον “οδηγό κόστους”, δηλαδή την αιτία δημιουργίας του 
κόστους. 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 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. Οι δευτέρου επιπέδου  
οδηγοί κόστους, αντίθετα με αυτούς του πρώτου επιπέδου, θα αποτελέσουν 
το μέσον που  θα οδηγήσει το τελικό κόστος τού κάθε κέντρου σε κάθε ένα 
παραγόμενο προϊόν ξεχωριστά ή σε συγκεκριμένο πελάτη. 
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Σχήμα 2.2: Κατανομή κόστους σε συστήματα κοστολόγησης ABC 2-σταδίων 
 
 
 

Στάδιο 1: 
καθόρισε τις δραστηριότητες 
που αναλίσκουν  
τους πόρους της επιχ/σης 

 
 

Στάδιο 2: 
Μέρισε το κόστος κάθε δρα-    ∈/set-up                            ∈/ΕΩ                              ∈/τεμ.          

Τμήμα  
προετοιμασίας 

Τμήμα 
αποθεμάτων Α’ 

υλών

set-up 
μηχανών 

Άμεση 
εργασία 

υποστήριξης

Τμήμα 
διοίκησης 

Τμήμα 
παραγωγής 

στηριότητας στα προϊόντα  
βάσει του κατάλληλου  
οδηγού κόστους  1ο  

προϊόν 
2ο  

προϊόν 
 

3ο  
προϊόν  

 
Σύμφωνα με τους Μπαραλέξη και Στεργίου (2003)  η επιλογή των 

δραστηριοτήτων ως δεξαμενών κόστους, αντί των τμημάτων,  μετατρέπει τα 
περισσότερα ΓΒΕ από έμμεσο σε άμεσο κόστος και συνεπώς συνεισφέρει 
στον ακριβέστερο προσδιορισμό του μοναδιαίου κόστους προϊόντος.  

 
2.2.5.2. Επίπεδα οδηγών κόστους σύμφωνα με την ABC  

 
Οι  Raiborn,  Barfield και Kinney (1999) καθώς και οι Garrison και 

Noreen (2003) διακρίνουν τέσσερα επίπεδα κόστους σε ένα σύστημα 
κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων. Τα 4 αυτά επίπεδα κόστους φαίνονται 
στο παρακάτω σχήμα 2.3: 
 
Σχήμα 2.3: Διάγραμμα τυπικού συστήματος ABC      
 
                  Διοικητικές              Διοίκηση εργοστασίου 
              Δραστηριότητες            Συντήρηση κτιρίου 
                 Υποστήριξης    Ασφάλιση  
 
        Διεργασίες σχεδιασμού 

Δραστηριότητες   Προδιαγραφές προϊόντος 
      Υποστήριξης    Αλλαγές σχεδιασμού 

       Προϊόντος    Βελτίωση προϊόντος 
     
     Προετοιμασία (set-up) 
   Δραστηριότητες   Διακίνηση υλικών 
        Παρτίδος    Αγορές – προμήθειες 
     Επιθεώρηση και έλεγχος  
 
 

Άμεση εργασία 
   Δραστηριότητες   Υλικά 
        Μονάδος    Μηχανοώρες 
     Ενέργεια 
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 Κόστος επιπέδου μονάδος προϊόντος  
Σ’ αυτήν την κατηγορία κόστους  συμπεριλαμβάνονται τα άμεσα κόστη 

τα οποία σχετίζονται με τον αριθμό των παραγομένων μονάδων προϊόντος. 
Τέτοια κόστη αποτελούν η άμεση εργασία, τα υλικά και η  ενέργεια. 

Κόστος επιπέδου παρτίδος  
Σ’ αυτήν την κατηγορία κόστους  συμπεριλαμβάνονται τα κόστη που 

σχετίζονται με την παρτίδα παραγωγής, όπως είναι τα κόστη προετοιμασίας, 
προμηθειών, διακίνησης υλικών, επιθεώρησης και ελέγχου προϊόντων. Κάθε 
παρτίδα έχει ορισμένο κόστος, ανεξάρτητα εάν στην παρτίδα παράγονται 
100 ή 120 μονάδες προϊόντος. 

Κόστος επιπέδου προϊόντος ή διεργασίας 
 

Το κόστος που εμφανίζεται κατά την υποστήριξη διαφορετικών 
προϊόντων ή διεργασιών είναι το κόστος επιπέδου προϊόντος ή διεργασίας. 
Αυτό το κόστος δημιουργείται από δραστηριότητες όπως η ανάπτυξη ενός 
προϊόντος, η αντιμετώπιση μιας αλλαγής στην παραγγελία ενός προϊόντος 
και η διατήρηση των προδιαγραφών ενός προϊόντος. Το κόστος αυτών των 
δραστηριοτήτων μπορεί να μεριστεί σε συγκεκριμένα προϊόντα, αλλά το 
κόστος είναι ανεξάρτητο (δηλ. σταθερό) από τον αριθμό των παρτίδων ή των 
αριθμό των μονάδων τού κάθε προϊόντος που παράγεται. Τα έξοδα 
υποστήριξης προϊόντος αυξάνουν με τον αριθμό τού είδους των προϊόντων 
που παράγονται, αλλά τα έξοδα δεν μεταβάλλονται ανάλογα με τον αριθμό 
των παρτίδων παραγωγής ή των μονάδων του κάθε είδους προϊόντος. 

Κόστος επιπέδου οργανισμού ή διοικητικής υποστήριξης  
Πολλές δραστηριότητες υποστήριξης είναι διοικητικής φύσεως, όπως  η 

διοίκηση του εργοστασίου, του προσωπικού της παραγωγής, οι φόροι, η 
φύλαξη, η συντήρηση, η ασφάλεια και το ηλεκτρικό ρεύμα για το κτήριο του 
εργοστασίου. Οι δραστηριότητες της διοικητικής υποστήριξης παρέχουν την 
δυνατότητα παραγωγής των προϊόντων, αλλά  η ανάλωση αυτών των πόρων 
είναι ανεξάρτητη του όγκου και του μίγματος τής κατηγορίας του κάθε 
προϊόντος. Οι δραστηριότητες είναι κοινές ή συνδέονται με διαφορετικά 
προϊόντα και το κόστος θεωρείται επίσης κοινό για όλα τα παραγόμενα 
προϊόντα. 

Το κόστος της διοικητικής υποστήριξης οφείλεται στην υποστήριξη και 
την συντήρηση μιας μονάδας επιχειρήσεων όπως ένα τμήμα, ένας τομέας ή η 
διοίκηση των τμημάτων. Εάν η επιχείρηση έχει μια συγκεκριμένη απόδοση, 
το κόστος μπορεί να σχετίζεται με αυτήν την απόδοση με μια λογική σχέση 
μερισμού. Άλλα αν το κόστος σε αυτό το επίπεδο είναι κοινό για πολλές 
διαφορετικές δραστηριότητες, προϊόντα ή υπηρεσίες, το κόστος αυτό μόνον 
αυθαίρετα μπορεί να μεριστεί. Για παράδειγμα οι μισθοί των διοικητικών 
στελεχών του οργανισμού, το κόστος τού ετησίου εταιρικού ελέγχου και το 
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κόστος των συναντήσεων των μετόχων είναι κόστος επιπέδου οργανισμού 
για όλη την εταιρεία.  

Το κόστος επιπέδου διοικητικής υποστήριξης μπορεί να μην συνδέεται 
με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες. Στην περίπτωση αυτήν θα πρέπει να 
αφαιρείται ολόκληρο από το περιθώριο κέρδους. Ένα σύστημα 
κοστολόγησης ABC δεν χρεώνει το κόστος διοικητικής υποστήριξης στα 
προϊόντα, επειδή η βάση μερισμού θα είναι πολύ αυθαίρετη. 

Οι Garrison και Noreen (2003)  διακρίνουν ένα πέμπτο επίπεδο κόστους 
το Κόστος επιπέδου πελατών: Το κόστος αυτό σχετίζεται με 
δραστηριότητες όπως τηλέφωνα σε πελάτες, κόστος αλληλογραφίας και 
τεχνική υποστήριξη η οποία δεν σχετίζεται με συγκεκριμένο προϊόν και άρα 
δεν θα έπρεπε να επιρρίπτεται σ’ αυτό αλλά σε συγκεκριμένο πελάτη ή 
κατηγορία πελατών. 

Παρακάτω επιχειρείται μία προσπάθεια σύντομης αναφοράς στα 
βήματα που πρέπει να ακολουθεί ένας οργανισμός ή επιχείρηση για την 
εγκατάσταση ενός συστήματος ABC.  
 
 
2.3. BHMATA ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ABC 
 

Σύμφωνα με τους Londe and Ginter (1999), για την επιτυχημένη 
εγκατάσταση ενός μοντέλου κοστολόγησης ABC απαιτείται πριν απ’ όλα η 
ανάθεση τού έργου σε τουλάχιστον 4 άτομα πλήρους απασχόλησης, για 3-4 
μήνες. Το μοντέλο ABC δεν πρέπει να καταργεί το υφιστάμενο σύστημα 
κοστολόγησης, αλλά αντιθέτως να αντλεί πληροφορίες από αυτό. Έτσι, 
εφαρμόζονται γρήγορα, προκαλούν πολύ μικρές διαταραχές και δεν 
απαιτούν σημαντικές μεταβολές στο υφιστάμενο σύστημα κοστολόγησης. 

Οι Garrison και Noreen, (2003, σελ 322)   διακρίνουν τα παρακάτω 
βήματα κατά την εγκατάσταση ενός συστήματος ABC : 
 

 Αναγνώριση δραστηριοτήτων και δεξαμενών κόστους δραστηριοτήτων 
Η αναγνώριση και ο καθορισμός των δραστηριοτήτων και των 

δεξαμενών κόστους αποτελεί το κυριότερο και δυσκολότερο βήμα στην 
διαδικασία της εγκατάστασης ενός συστήματος ABC, διότι απαιτεί 
πολύωρες συνεντεύξεις της ομάδος εργασίας με το προσωπικό των 
υποστηρικτικών κυρίως τμημάτων, για την περιγραφή των δραστηριοτήτων 
τους.  

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο 2.2.5.2, διακρίνουμε 
τις δραστηριότητες που συμβαίνουν σε έναν οργανισμό σε 4 επίπεδα.  Οι 
δραστηριότητες αυτές ομαδοποιούνται στο κατάλληλο επίπεδο και δεν 
πρέπει να συγχέονται  δραστηριότητες διαφορετικών επιπέδων.  

Κάποιες από τις βασικότερες δραστηριότητες ορίζονται ως κέντρα 
δραστηριοτήτων και συσχετίζονται με αυτοτελείς δεξαμενές κόστους. 
 Σύμφωνα με τους Garrison και Noreen (2003, σελ 324) “Δεξαμενή 

10 



Κόστους” ορίζεται ως το τμήμα του συστήματος κοστολόγησης  στο οποίο 
συγκεντρώνονται τα κόστη των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με μία 
απλή βάση μερισμού. Οι βάσεις μερισμού, που ονομάζονται και οδηγοί 
κόστους, αποτελούν ένα μέτρο ανάλωσης των πόρων που απαιτούνται για 
την εκτέλεση των δραστηριοτήτων.  

Διακρίνονται δύο κατηγορίες οδηγών κόστους :  
 Οδηγοί συναλλαγής (transaction drivers) οι οποίοι απλώς μετρούν τον 
αριθμό εμφάνισης μίας δραστηριότητας και οι  
 Οδηγοί κόστους που σχετίζονται με την διάρκεια εκτέλεσης της 
δραστηριότητας (duration drivers). 
 

Σύμφωνα με τους Warren, Gorham & Lamont (2000, σελ.11-17), πρέπει 
να δίνεται μεγάλη προσοχή κατά την επιλογή των οδηγών κόστους του 
πρώτου και του δευτέρου επιπέδου.  Οι οδηγοί κόστους του πρώτου 
επιπέδου χρησιμοποιούνται για τον μερισμό του κόστους σε κάθε 
δραστηριότητα. Οι οδηγοί κόστους δευτέρου επιπέδου χρησιμοποιούνται για 
τον μερισμό του κόστους από κάθε δραστηριότητα στα προϊόντα. 

Μετά από τον σχεδιασμό του συστήματος ABC ακολουθεί το δεύτερο 
βήμα ανίχνευσης του κόστους των δραστηριοτήτων. 
 

 Ανίχνευση του κόστους των ΓΒΕ σε δραστηριότητες και σε στοιχεία κόστους 
Κατά το δεύτερο βήμα εφαρμογής του συστήματος ABC, γίνεται 

προσπάθεια ανίχνευσης όσο το δυνατόν περισσότερων ΓΒΕ στις διάφορες 
δραστηριότητες και στα τελικά στοιχεία κόστους, όπως τα προϊόντα ή τις 
υπηρεσίες. Στην συνέχεια ακολουθεί το 3ο βήμα του μερισμού πρώτου 
επιπέδου, το οποίο περιγράφεται παρακάτω. 
 

 Αντιστοίχηση του κόστους στις λεκάνες κόστους 
Στο παραδοσιακό σύστημα κοστολόγησης, το μεγαλύτερο μέρος του 

κόστους των ΓΒΕ ομαδοποιείται και διαχωρίζεται λαμβάνοντας υπ’ όψιν το 
τμήμα στο οποίο εμφανίζεται το κόστος. Πάντα όμως εμπλέκεται ένα 
υποστηρικτικό τμήμα, σε περισσότερες από μία δραστηριότητες, οι οποίες 
συγκεντρώνονται στο σύστημα ABC. Στις περιπτώσεις αυτές, το κόστος τού 
τμήματος αυτού μοιράζεται μεταξύ των δεξαμενών κόστους, μέσω μίας 
διαδικασίας μερισμού που ονομάζεται “μερισμός πρώτου επιπέδου”.  

Κατά τον μερισμό του πρώτου επιπέδου, τα ΓΒΕ “οδηγούνται” στις 
αντίστοιχες δεξαμενές κόστους δραστηριοτήτων. Σ’ αυτήν την περίπτωση το 
σημαντικότερο πρόβλημα που προκύπτει, είναι ο τρόπος μερισμού του 
κόστους στις διάφορες δεξαμενές κόστους δραστηριοτήτων. Εδώ, σύμφωνα 
με τους Garrison και Noreen (2003, σελ 327), καλείται η ABC να καθορίσει 
τους πόρους που αναλώνονται από κάθε δραστηριότητα, απαντώντας στο 
ερώτημα “ τι ποσοστό των διαθεσίμων πόρων αναλώνονται από κάθε 
δραστηριότητα;”. 
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Μετά από την ολοκλήρωση του μερισμού πρώτου επιπέδου, ακολουθεί 
το 4ο στάδιο, κατά το οποίο το κόστος των δραστηριοτήτων μερίζεται στα 
προϊόντα. 
 

 Καθορισμός των ρυθμών δραστηριότητας 
Σ’ αυτό το βήμα υπολογίζεται ο ρυθμός της κάθε δραστηριότητας, για 

κάθε δεξαμενή κόστους, που απαιτείται για την παραγωγή των προϊόντων. Ο 
ρυθμός της κάθε δραστηριότητας βρίσκεται διαιρώντας το συνολικό κόστος 
της δραστηριότητας αυτής προς τον αριθμό επανάληψης της 
δραστηριότητας. Παραδείγματος χάριν, εάν το συνολικό κόστος για την 
δραστηριότητα set-up ανέρχεται σε 315,000 ∈ και ο αριθμός των set-up είναι 
1000 set-up ανά έτος, τότε το μέγεθος της δραστηριότητας ανέρχεται σε 315 
∈/set-up. 

Μετά την ολοκλήρωση του βήματος αυτού ακολουθεί το πέμπτο βήμα, 
το οποίο ασχολείται με τον μερισμό του κόστους των δραστηριοτήτων στα 
προϊόντα, που ονομάζεται μερισμός δευτέρου επιπέδου. 
 

 Μερισμός του κόστους των δραστηριοτήτων στα προϊόντα. 
Το βήμα αυτό ονομάζεται “μερισμός δευτέρου επιπέδου”. Σ’ αυτό το 

στάδιο χρησιμοποιούνται οι ρυθμοί δραστηριότητας του προηγουμένου 
βήματος, για τον μερισμό του κόστους των δραστηριοτήτων στους πελάτες 
και στα προϊόντα. Έτσι, για κάθε δεξαμενή κόστους δραστηριότητας, 
βρίσκεται το κόστος που αντιστοιχεί σε κάθε προϊόν, πολλαπλασιάζοντας 
την ποσότητα της δραστηριότητας με τον ρυθμό της δραστηριότητας. 

 
 Ολοκλήρωση συλλογής πληροφοριών και αναφορά 
Το βήμα αυτό είναι πολύ σημαντικό, αφού παρέχει την κύρια 

πληροφόρηση σχετικά με το κόστος του κάθε προϊόντος. 
 

Αρκετοί ερευνητές όπως ο  Sharman και Norkiewicz (1994, σελ 22-33), 
έχουν διακρίνει διάφορα άλλα στάδια για τον σχεδιασμό ενός συστήματος 
ABC, τα οποία παρατίθενται συνοπτικά στους πίνακες 2.2 και 2.3, 
αντίστοιχα : 
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Πίνακας 2.2. : Βήματα εγκατάστασης συστήματος ABC κατά Sharman 
 
 

Βήμα Περιγραφή 
1 Αναγνώριση των αναγκών 
2 Απαιτήσεις εκπαίδευσης 
3 Καθορισμός του γενικότερου στόχου 
4 Αναγνώριση των δραστηριοτήτων και των οδηγών κόστους 
5 Δημιουργία διαγράμματος κόστους και ροής διεργασιών 
6 Συλλογή πληροφοριών και στοιχείων 
7 Δημιουργία του απαραίτητου λογισμικού 
8 Επεξεργασία των αποτελεσμάτων, αναφορά στην διοίκηση 
9 Ολοκλήρωση συλλογής πληροφοριών και αναφορά 

 
   
Πίνακας 2.3. : Βήματα εγκατάστασης συστήματος ABC κατά Norkiewicz 
 

Βήμα Περιγραφή 
1 Σχεδιασμός 
2 Επίλυση σημαντικών θεμάτων 
3 Εκπαίδευση  
4 Καταγραφή διαδικασιών 
5 Ανάλυση εξόδων 
6 Συλλογή οδηγών κόστους 1ου επιπέδου 
7 Συλλογή οδηγών κόστους 2 ου  επιπέδου 
8 Αυτοματοποίηση διεργασίας 
9 Εκπαίδευση της διοίκησης 

 
Το ποια από τα προταθέντα βήματα θα πρέπει να προκριθούν είναι 

ζήτημα υποκειμενικό και ταυτοχρόνως πραγματικό. Τα βήματα για την 
εγκατάσταση ενός συστήματος κοστολόγησης ABC θεωρούνται σημαντικά, 
επειδή περιέχουν σημαντική γνώση από προηγούμενες προσπάθειες 
εγκατάστασης, οι οποίες, όχι σπανίως, οδήγησαν σε αποτυχίες κατά την 
εφαρμογής τους.  
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2.4. ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ABC 
 

Η υιοθέτηση ενός συστήματος κοστολόγησης ABC προσφέρει 
σημαντικά πλεονεκτήματα στις επιχειρήσεις που το εφαρμόζουν. Η ABC 
βοηθά την διοίκηση στον μερισμό των πόρων που αναλώνονται από τις 
δραστηριότητες της επιχείρησης, παρέχοντας ακριβείς πληροφορίες σχετικά 
με το κόστος προϊόντος, οι οποίες με την σειρά τους βοηθούν στην 
αναγνώριση των επικερδών και ζημιογόνων προϊόντων. Τα οφέλη από την 
εφαρμογή του ABC, όπως περιγράφεται στην σχετική βιβλιογραφία, είναι : 

 Βελτιωμένη λήψη των αποφάσεων που βασίζεται σε πραγματική γνώση 
της κατάστασης 

 Βελτιωμένη διαχείριση των δραστηριοτήτων που οδηγούν στα ΓΒΕ 
 Ευκολότερη πρόσβαση στο σχετικό κόστος για ευρύτερο πεδίο 
αποφάσεων. 
Παρακάτω ακολουθεί αναλυτικότερη αναφορά στα οφέλη που 

προαναφέρθηκαν : 
 

2.4.1. Όφελος 1ο  : βελτιωμένες αποφάσεις 
 

Ως προς την βελτιωμένη λήψη αποφάσεων, ο ακριβέστερος 
προσδιορισμός του κόστους προϊόντος μειώνει την πιθανότητα λανθασμένων 
αποφάσεων. Οι λανθασμένες αποφάσεις εμφανίζονται επειδή οι υπεύθυνοι 
υποεκτιμούν συνήθως το επίπεδο της στρέβλωσης του μοναδιαίου κόστους. 
Συνήθως γνωρίζουν, πριν από την εγκατάσταση της ABC, ότι το κόστος των 
μικρού βάρους προϊόντων υποεκτιμάται αλλά δεν γνωρίζουν σε ποιόν 
βαθμό.  

Για επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν έντονο πρόβλημα ανταγωνισμού, 
η ακριβής αναφορά του κόστους είναι ακόμη σημαντικότερη. Όσο αυξάνεται 
ο ανταγωνισμός, ο ανταγωνιστής είναι πολύ πιο πιθανό να εκμεταλλευτεί 
την κακή τιμολόγηση (υπό την προϋπόθεση ότι αυτός τιμολογεί με τον ορθό 
τρόπο) και τις αποφάσεις του μίγματος των προϊόντων, ή  να εκμεταλλευτεί 
τις αδυναμίες της παραγωγικής διαδικασίας ή του ελλιπούς σχεδιασμού των 
προϊόντων, γεγονός που καθιστά ακόμη σημαντικότερη την σωστή εκτίμηση 
του κόστους μέσω της ABC. 

2.4.2. Όφελος 2ο: δραστηριότητες συνεχούς βελτίωσης για μείωση των ΓΒΕ 
 

Ως προς την συνεχή διερεύνηση των τρόπων για την μείωση των ΓΒΕ, 
πολλοί σύγχρονοι οργανισμοί προσπαθούν να μειώσουν το κόστος 
προσφέροντας διαφοροποιημένες και εξειδικευμένες σειρές προϊόντων. Το 
μοντέλο της ABC φανερώνει το μεγάλο ποσό των πρόσθετων εξόδων που 
απαιτούνται για την παραγωγή διαφοροποιημένης σειράς προϊόντων σε 
παραδοσιακά εργοστάσια παραγωγής (εκεί δηλαδή όπου απαιτούνται 
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διαφορετικοί χρόνοι προετοιμασίας των μηχανής για κάθε προϊόν), αφού όσο 
μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των ειδικών προϊόντων, τόσο περισσότερες 
προετοιμασίες set-up απαιτούνται και τόσο μεγαλύτερο θα είναι το κόστος 
σχεδιασμού όσο μεγαλύτερος ο αριθμός των προϊόντων κλπ. 

Σύμφωνα με μία απλοποιημένη προσέγγιση, σε εργοστάσια με πολλά 
και διαφοροποιημένα προϊόντα,  προτείνεται η ελάττωση των ΓΒΕ με την 
μείωση της ποικιλίας των προϊόντων που προσφέρει ή με την μείωση της 
εισαγωγής νέων προϊόντων. Οπότε, το όφελος που προκύπτει από την 
εισαγωγή της ABC προέρχεται από την γνώση των ΓΒΕ και την ελάττωση 
αυτών με τους προαναφερόμενους τρόπους. Παρά όμως τα αναμενόμενα 
βραχυπρόθεσμα οφέλη, η κίνηση αυτή μπορεί να εγκλωβίσει την εταιρεία σε 
προϊόντα που χαρακτηρίζονται από ωριμότητα και μικρούς ρυθμούς 
ανάπτυξης. 
  
2.4.3. Όφελος τρίτο : ευκολία στον υπολογισμό του σχετικού κόστους  
 

Ως προς την ευκολία υπολογισμού του κόστους, τα στοιχεία αυτά, 
αναλύονται από τα λογιστικά συστήματα των εταιρειών, σε μεγαλύτερο 
βάθος με στόχο να αποκτηθούν πληροφορίες σχετικές με μία συγκεκριμένη 
απόφαση. Οι επιθυμητές διορθώσεις του κόστους συχνά απαιτούν 
εξειδικευμένη και κοστοβόρα ανάλυση. Ο βαθμός της απαιτούμενης 
διόρθωσης για μία δεδομένη απόφαση εξαρτάται από τον σκοπό της 
απόφασης και τον σχεδιασμό του λογιστικού συστήματος της εταιρείας. Ο 
σκοπός της απόφασης είναι σημαντικός γιατί καθορίζει το μέγεθος του 
κινδύνου που λαμβάνεται όταν συνδέεται με μία λανθασμένη λογιστική 
πληροφορία. Ο σχεδιασμός του λογιστικού συστήματος είναι σημαντικός 
γιατί καθορίζει την ακρίβεια του κόστους των προϊόντων και την ευκολία 
της τροποποίησής τους. Τα συστήματα ABC μειώνουν την ανάγκη να 
πραγματοποιηθούν ειδικές μελέτες είτε μέσω της ακρίβειας που 
επιτυγχάνεται για τα κόστη προϊόντων είτε, σε αντίθεση με τα παραδοσιακά 
συστήματα κοστολόγησης, παρουσιάζοντας ξεχωριστά τα κόστη για 
τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες δραστηριοτήτων. 

Εάν μία προτεινόμενη απόφαση μειώνει τον αριθμό των 
δραστηριοτήτων παρτίδας που απαιτούνται ή μειώνει το κόστος των 
εκτελουμένων δραστηριοτήτων παρτίδας (π.χ. μείωση του χρόνου ρύθμισης 
των μηχανών), ο υπεύθυνος λήψης της απόφασης αυτής μπορεί να 
υπολογίσει τη μελλοντική μείωση των αναγκών σε πόρους, οι οποίοι 
χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων αυτών. Εάν 
μία προτεινόμενη απόφαση οδηγεί σε αύξηση των προϊόντων σε μία μονάδα, 
μπορεί να υπολογιστεί ο αυξημένος αριθμός των δραστηριοτήτων 
υποστήριξης του προϊόντος και να συνδεθεί με τις επακόλουθες ανάγκες για 
αυξημένη κατανάλωση πόρων και τελικά στο κέρδος που θα προκύψει από 
την επιχείρηση από την απόφαση αυτή. 
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2.5. ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ABC ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

 
Σύμφωνα με τους Ness και Cucuzza (1995),  χιλιάδες εταιρείες έχουν 

υιοθετήσει ή διερευνήσει την δυνατότητα εγκατάστασης και λειτουργίας της 
ABC. Υπολογίζεται όμως ότι τελικά μόνον το 10% κατάφερε να συνεχίσει 
μέχρι σήμερα την λειτουργία αυτού του συστήματος κοστολόγησης. Το 
πρόβλημα εστιάζεται κυρίως στο ότι οι διευθυντές θεωρούν την 
εγκατάσταση του συστήματος ABC ως ένα πρόγραμμα οργανωσιακής 
αλλαγής και μόνο και όχι ως σημαντικό εργαλείο διοικητικών αποφάσεων.  

Ένα από τα δυσκολότερα και σημαντικότερα στάδια αποτελεί η 
εκπαίδευση των στελεχών της επιχείρησης. Πρέπει οι εργαζόμενοι να 
κατανοήσουν πλήρως την σκοπιμότητα του εγχειρήματος για να το 
υποστηρίξουν πλήρως και να το χρησιμοποιήσουν και στην δική τους 
εργασία. Ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα που προκύπτουν κατά την 
εγκατάσταση ενός συστήματος ABC είναι η αντίδραση των εργαζομένων 
αλλά και των στελεχών στις επικείμενες αλλαγές.  

Ένα άλλο βασικό μειονέκτημα αποτελεί η πολυπλοκότητα του 
συστήματος ABC. Αυτό διότι πολλές επιχειρήσεις, λόγω του μεγέθους τους, 
αναγκάζονται να δημιουργήσουν πολλά κέντρα δραστηριοτήτων και 
συνεπώς πολλούς οδηγούς κόστους. Έτσι κατά την διάρκεια του σχεδιασμού 
του συστήματος απαιτείται σημαντική προσπάθεια, άρα και χρόνος 
υλοποίησης, γεγονός που συνεπάγεται  μεγαλύτερο κόστος (Bruesewitz, 
Talbott, 1997, σελ.19).  

Άλλο σημαντικό μειονέκτημα αποτελεί το γεγονός της συνύπαρξης δύο 
κοστολογικών συστημάτων ταυτόχρονα, αφού θεωρείται ότι το παραδοσιακό 
σύστημα δεν μπορεί να εγκαταλειφθεί, διότι παρέχει στοιχεία στο εξωτερικό 
περιβάλλον της επιχείρησης (φορολογία, επενδυτές, πιστωτές κλπ.). 
Αντιθέτως, η ABC παρέχει πληροφορίες που σχετίζονται με την απόδοση 
των προϊόντων ή των υπηρεσιών και γενικότερα με στρατηγικής σημασίας 
αποφάσεις. Όμως, σύμφωνα με τους Garrison και Noreen (2003, σελ. 339) οι 
μάνατζερ, όντας συνηθισμένοι στην χρήση των παραδοσιακών συστημάτων 
κοστολόγησης, αντιδρούν στην εφαρμογή του νέου αυτού συστήματος 
κοστολόγησης, επιβεβαιώνοντας για μία ακόμη φορά τους νόμους της 
ανθρώπινης φύσης, περί αντίστασης σε κάθε τι νέο, το οποίο αλλάζει τους 
“όρους του παιχνιδιού”.   

Όλες οι προαναφερθείσες δυσχέρειες εγκατάστασης αλλά και τα εγγενή 
μειονεκτήματα της ABC μπορεί να οδηγήσουν σε σύγχυση και λανθασμένη 
πληροφόρηση στην εταιρεία.  Οι επιπτώσεις που μπορεί να έχει η 
λανθασμένη πληροφόρηση κόστους σε έναν οργανισμό είναι πολύ 
σημαντικές. Αυτές μπορεί να φανούν από τους χρήστες και τις χρήσεις που 
έχουν οι πληροφορίες κόστους, όπως περιγράφονται παρακάτω στον πίνακα 
2.1 : 
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Πίνακας 2.1. : Χρήστες και χρήσεις των πληροφοριών κόστους ενός 
οργανισμού 
 

ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΣΤΕΣ 
Συνολική εκτίμηση αποθεμάτων Εξωτερικοί Φορείς 

Συνολικό κόστος πωληθέντων προϊόντων 
Εξωτερικοί Φορείς 

Στρατηγικός σχεδιασμός Διοίκηση 
Προϋπολογισμός κεφαλαίου Διοίκηση 
Λειτουργικός σχεδιασμός Διοίκηση 
Έλεγχος κόστους προϊόντος Διοίκηση 
Έλεγχος κόστους διεργασίας Διοίκηση 
Τιμολόγηση / κοστολόγηση προϊόντος Διοίκηση 
Λήψη αποφάσεων Διοίκηση 
Οικονομική ανάλυση Διοίκηση 
  

Από τον παραπάνω πίνακα 2.1 είναι εμφανές ότι η διοίκηση της 
επιχείρησης είναι ο σημαντικότερος χρήστης των πληροφοριών κόστους 
ενός οργανισμού. Οι εξωτερικοί φορείς ενδιαφέρονται μόνον για την 
ορθότητα της συνολικής εκτίμησης των αποθεμάτων και του κόστους των 
προϊόντων. 

Σύμφωνα με τον Hicks (1998) , τα συστήματα κοστολόγησης των 
περισσοτέρων αμερικανικών επιχειρήσεων είναι βασισμένα στους 
διάφορους νόμους και κανονισμούς για την φορολογία και την έκδοση των 
περιοδικών οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμών). Το γεγονός αυτό 
οφείλεται κατά πρώτον στο ότι τα περισσότερα στελέχη των οικονομικών 
διευθύνσεων έχουν οικονομικό ή λογιστικό υπόβαθρο προερχόμενο από τον 
δημόσιο τομέα και κατά δεύτερον  στην (λανθασμένη) εντύπωση που 
υπάρχει ότι η διατήρηση δύο συστημάτων κοστολόγησης είναι πολύ ακριβή 
και το κόστος τους δεν μπορεί να καλυφθεί από το αναμενόμενο όφελος που 
θα προέκυπτε από την ταυτόχρονη λειτουργία τους.  

Έτσι και σύμφωνα επίσης με τους Garrison και Noreen (2003)  οι 
περισσότερες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν την ABC έχουν δύο 
συστήματα κοστολόγησης - το επίσημο σύστημα κοστολόγησης για την 
προετοιμασία των περιοδικών οικονομικών αναφορών και το σύστημα 
κοστολόγησης με βάση τις δραστηριότητες (ABC), που χρησιμοποιείται ως 
εργαλείο για την λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.  
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2.6. ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ABC  
 

Σύμφωνα με τους  Raiborn, Barfield και Kinney (1999) η ABC αποτελεί 
ένα χρήσιμο εργαλείο, δεν είναι όμως απαραίτητη για όλες τις επιχειρήσεις. 
Θεωρητικά, υπάρχουν δύο βασικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή τής 
ABC : 
1. Το κόστος σε κάθε λεκάνη κόστους πρέπει να προκύπτει από ομογενείς 

δραστηριότητες  
 
2. Το κόστος σε κάθε λεκάνη κόστους θα πρέπει να είναι αυστηρώς 

ανάλογο με την δραστηριότητα.  
 

   Εάν ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις τότε, σύμφωνα πάντα με τους  
Raiborn, Barfield και Kinney (1999),  η χρήση της ABC θα είναι ωφέλιμη 
για μία επιχείρηση υπό τις ακόλουθες συνθήκες: 

 
• να υπάρχει σημαντική ποικιλία ή πολυπλοκότητα προϊόντων 
• να υπάρχουν σημαντικές ανομοιότητες στην δημιουργία και την χρήση 

των Γ.Β.Ε. 
• να υπάρχουν προβλήματα με τις υφιστάμενες μεθοδολογίες μερισμού του 

κόστους και τέλος  
• να έχει υπάρχει σημαντική αλλαγή στο περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί 

ο οργανισμός 
 

Στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετοί βιομηχανικοί κλάδοι στους οποίους 
ενδείκνυται η εφαρμογή του ABC, γιατί ικανοποιούν όλα ή περισσότερα 
από τα προαναφερθέντα κριτήρια. Ένας τέτοιος κλάδος είναι η βιομηχανία 
πλαστικών, στον οποίον ανήκει η εταιρεία “ΑΛΦΑ”, όπου, όπως θα 
δείξουμε στα κεφάλαια 3, 4 και 5, το υπάρχον σύστημα κοστολόγησης δεν 
δίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα ως προς το μοναδιαίο κόστος προϊόντων 
και άρα απαιτείται η αντικατάστασή του με το νέο σύστημα κοστολόγησης 
ABC.  

Στο επόμενο κεφάλαιο 3 γίνεται ανάλυση του υφισταμένου συστήματος 
κοστολόγησης της εταιρείας “ΑΛΦΑ” και παρουσιάζονται τα βασικότερα 
προβλήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΑΛΦΑ 
 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Όπως ανέφερα στο τέλος του προηγουμένου κεφαλαίου, ο κλάδος των 

πλαστικών αποτελεί μία καλή περίπτωση εφαρμογής της ABC. Στην 
παρούσα εργασία επέλεξα να εφαρμόσω την ABC στην επιχείρηση 
“ΑΛΦΑ” και να συγκρίνω τα αποτελέσματά της με εκείνα του υφισταμένου 
παραδοσιακού συστήματος κοστολόγησης. Προκειμένου ο αναγνώστης να 
κατανοήσει καλύτερα τις διαφορές μεταξύ των νέων και των παραδοσιακών 
συστημάτων κοστολόγησης γίνεται κατ’ αρχήν μία σύντομη ανάλυση της 
υφισταμένης κατάστασης. 

Στην ανάλυση της υφισταμένης κατάστασης γίνεται αρχικώς μία 
σύντομη αναφορά στα κύρια προϊόντα της επιχείρησης και τις 
σημαντικότερες εφαρμογές τους. Στην συνέχεια, περιγράφεται η παραγωγική 
διαδικασία των προϊόντων που επιλέγονται προς κοστολόγηση και 
αναλύεται η μεθοδολογία που ακολουθείται γι αυτήν. Προηγουμένως όμως 
θα γίνει σύντομα λόγος για τα κυριότερα προϊόντα που παράγει σήμερα η 
επιχείρηση, εντός των οποίων συμπεριλαμβάνονται και τα υπό εξέταση 
προϊόντα. 

Η εταιρεία παράγει σωλήνες και εξαρτήματα ύδρευσης, άρδευσης, 
υπονόμων και κτιριακής αποχέτευσης από πολυαιθυλένιο (PE) και 
πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC). Ειδικότερα, παράγονται τα παρακάτω προϊόντα 
: 

Α. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ PVC-U 
 

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

 σωλήνες και εξαρτήματα υπονόμων «DRAINKAR»,  

 σωλήνες κτιριακής αποχέτευσης «UNIKAR PLUS»,  

 εξαρτήματα κτιριακής αποχέτευσης «UNIKAR PLUS»,  

Β. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ PE 

 σωλήνες ύδρευσης «POLYDRINK»,  

 σωλήνες άρδευσης και προστασίας καλωδίων«TECHNOTHENE»,  

 σωλήνες μεταφοράς φυσικού αερίου «KARIGAS»,   

Η εργασία πραγματεύεται την κοστολόγηση των εξαρτημάτων 
κτιριακής αποχέτευσης από PVC. Αιτία της επιλογής αυτής αποτελεί η 

19 



σημαντικότητα των προϊόντων αυτών για την επιχείρηση και η γενικότερη 
μελλοντική στρατηγική της με στόχο να καταστεί ο ηγέτης στην ελληνική 
και βαλκανική αγορά των εξαρτημάτων κτιριακής αποχέτευσης. Έτσι, η 
επόμενη ενότητα πραγματεύεται την διαδικασία παραγωγής των 
εξαρτημάτων κτιριακής αποχέτευσης, ώστε ο αναγνώστης να λάβη γνώση 
των πόρων που αναλίσκονται τόσο από το Κέντρο Κόστους (ΚΚ) 
Εξαρτημάτων, όσο και από τα Βοηθητικά Κέντρα Κόστους (ΒΚΚ).  

3.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 
Το εργοστάσιο είναι χωρισμένο σε τέσσερα Κέντρα Κόστους 

Παραγωγής (ΚΚΠ). Ειδικότερα διακρίνονται τα παρακάτω ΚΚΠ : 
 

 Κέντρο κόστους σωλήνων PVC 
 Κέντρο κόστους σωλήνων PE 
 Κέντρο κόστους εξαρτημάτων κτιριακής αποχέτευσης PVC, ή 
εξαρτημάτων έγχυσης, με το οποίο θα ασχοληθούμε ειδικότερα στην 
συνέχεια 

 Κέντρο κόστους κολλητών εξαρτημάτων 
 

Όπως φαίνεται παραπάνω κάθε  ΚΚΠ αποτελεί στην πραγματικότητα 
ένα διακριτό τμήμα παραγωγής ομοειδών προϊόντων που διακρίνεται από το 
δικό του <<φασεολόγειο >>. Σ’ αυτό εμφανίζεται η αλληλουχία όλων των 
σημαντικών φάσεων της παραγωγικής διαδικασίας καθώς και η πιθανή 
συσχέτιση και παρεμβολή άλλων υποστηρικτικών τμημάτων. Το τμήμα 
παραγωγής εξαρτημάτων έγχυσης αποτελείται από ένα συγκρότημα 
ανάμειξης πρώτων υλών και από 16 μηχανές παραγωγής, οι οποίες είναι 
τοποθετημένες με τρόπον, ώστε να διευκολύνεται η παραγωγική διαδικασία 
και η επίβλεψη των μηχανών με το ελάχιστο δυνατό προσωπικό και άρα το 
ελάχιστο κόστος. Απασχολεί συνολικά 12 εργαζομένους και λειτουργεί σε 
τρεις βάρδιες. 
 Παράλληλα διακρίνονται τα παρακάτω Βοηθητικά Κέντρα Κόστους 

(ΒΚΚ) : 
 Βοηθητικό Κέντρο κόστους Ποιότητας 
 Βοηθητικό Κέντρο κόστους Κατασκευών 
 Βοηθητικό Κέντρο κόστους Ηλεκτρολόγων 
 Βοηθητικό Κέντρο κόστους Μηχανουργείου 
 Βοηθητικό Κέντρο κόστους Παραλαβής Υλικών 
 Βοηθητικό Κέντρο κόστους Μεταφοράς Προσωπικού 
 Βοηθητικό Κέντρο κόστους Προμηθειών 
 Βοηθητικό Κέντρο κόστους Αποθηκών 
 Βοηθητικό Κέντρο κόστους Φορτώσεων 
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Τα παραπάνω τμήματα και διευθύνσεις συμμετέχουν έμμεσα στο 
κόστος παραγωγής, αφού το κόστος λειτουργίας τους βαρύνει τα 
παραγόμενα προϊόντα.  

Η παραγωγική διαδικασία είναι κοινή για όλα τα είδη των εξαρτημάτων 
αφού παρουσιάζει πολύ μικρές διαφοροποιήσεις ανάλογα με την 
πολυπλοκότητα του παραγομένου προϊόντος. Πολύπλοκα ονομάζονται τα 
προϊόντα που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα επί μέρους ημιέτοιμα 
εξαρτήματα (που από μόνα τους δεν μπορούν να αποτελέσουν τελικό 
προϊόν) και η παραγωγική τους διαδικασία απαιτεί μία παραπάνω φάση, 
αυτήν της συναρμολόγησης για την παραγωγή ενός τελικού προϊόντος. Στην 
συντριπτική τους όμως πλειοψηφία τα εξαρτήματα είναι απλά, αποτελούνται 
δηλαδή από ένα τεμάχιο, το οποίο από μόνο του αποτελεί τελικό προϊόν. 

Για την παραγωγή των εξαρτημάτων χρησιμοποιούνται 
πολυβινυλοχλωρίδιο αιώρησης (S-PVC) και σταθεροποιητές μολύβδου. Η 
παραγγελία των υλικών γίνεται από το τμήμα προμηθειών.  
Τα υλικά αποθηκεύονται κατά την άφιξή τους σε ειδική αποθήκη πρώτων 
υλών και στην συνέχεια προωθούνται προς τον χώρο παραγωγής μιγμάτων.  

Η εντολή παραγωγής εξαρτημάτων δίνεται από τον αποθηκάριο προς 
τον προϊστάμενο παραγωγής εξαρτημάτων, όταν η ποσότητα του 
αποθέματος της αποθήκης περάσει το κατώτατο όριο ασφαλείας. Ο 
προϊστάμενος παραγωγής ενημερώνει αρχικά τον χειριστή τού 
αναμικτηρίου, ώστε να φροντίσει εγκαίρως την παραγωγή των 
απαιτουμένων σε είδος και ποσότητα  μιγμάτων. Στην συνέχεια ενημερώνει 
τον Υπεύθυνο Βάρδιας (Υ.Β.) για την προετοιμασία της κατάλληλης 
μηχανής και την εγκατάσταση του συγκεκριμένου καλουπιού.   

Κατά την διαδικασία της ανάμιξης, η οποία αποτελεί την πρώτη βασική 
φάση παραγωγής, παράγεται ημιέτοιμο προϊόν, το οποίο ονομάζεται μίγμα 
PVC (dry blend). Το μίγμα αποθηκεύεται σε μεγάλα σιλό αναμονής, με 
σκοπό την αποθεματοποίησή του, βάσει των τρεχουσών αναγκών 
παραγωγής. Ταυτόχρονα, ο Υ.Β. προετοιμάζει την μηχανή εγκαθιστώντας το 
καλούπι (μήτρα) που αντιστοιχεί στο προς παραγωγή προϊόν, εντός του 
οποίου θα διαμορφωθεί το τελικό εξάρτημα.  

Στην συνέχεια, αφού προθερμανθεί η μηχανή, αρχίζει η φάση της 
εκκίνησης παραγωγής στην οποία γίνονται οι τελικές ρυθμίσεις (χρόνος 
κύκλου, στροφές κοχλία, προφίλ θερμοκρασιών και άλλες παράμετροι 
παραγωγής).  Ακολουθεί η κυρίως φάση παραγωγής η οποία μπορεί να είναι 
αυτόματη ή χειροκίνητη, ανάλογα με το είδος του καλουπιού. Στο τέλος της 
φάσης παραγωγής τα εξαρτήματα συσκευάζονται από τους εργαζομένους 
και οδηγούνται προς το μηχάνημα περιτύλιξης συσκευασίας. Εάν το τελικό 
προϊόν αποτελείται από δύο ή περισσότερα μέρη (σύνθετο εξάρτημα), τότε 
της συσκευασίας προηγείται η φάση της συναρμολόγησης. 

Κατά την φάση της περιτύλιξης τα συσκευασμένα τεμάχια τυλίγονται 
με ειδικό διαφανές φύλλο πλαστικού σημαίνονται με ειδικό αυτοκόλλητο 
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έντυπο και στοιβάζονται σε παλέτες. Τέλος, οι ολοκληρωμένες παλέτες 
περιτυλίγονται με εκτατό φιλμ και οδηγούνται στην αποθήκη εξαρτημάτων.  

Στην επόμενη παράγραφο θα αναφερθούμε αναλυτικότερα στο 
υφιστάμενο σύστημα παρακολούθησης της ανάλωσης των πόρων αυτών. 
 
 
3.3  ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ – 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
 3.3.1.Εισαγωγικά  

Στην εταιρεία “ΑΛΦΑ” ακολουθείται το παραδοσιακό σύστημα 
κοστολόγησης, βασιζόμενο στην χρήση των κυρίων και βοηθητικών 
κέντρων κόστους. Τα στοιχεία κόστους που δημιουργούν το κόστος 
προϊόντος διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες : 

 
 Κόστος άμεσων υλικών, το οποίο αναφέρεται στο κόστος των υλικών 
που απαιτούνται για την παραγωγή των προϊόντων  

 Κόστος άμεσης εργασίας, το οποίο αναφέρεται στην εργασία που 
απαιτείται για την παραγωγή των προϊόντων 

 Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα, που αναφέρονται σε όλα τα υπόλοιπα 
κόστη που απαιτούνται για την παραγωγή των προϊόντων (ΔΕΗ, ΟΤΕ, 
αποσβέσεις, ασφάλεια κλπ.). 

 Κόστος Βοηθητικών κέντρων κόστους (υποστηρικτικά τμήματα όπως 
αποθήκες, ποιότητα, συντήρηση, προμήθειες κλπ.) 

  
Χάριν ευκολότερης κατανόησης του τρόπου κοστολόγησης των 

εξαρτημάτων που παραγάγει η επιχείρηση παρατίθεται παρακάτω ένα 
παράδειγμα κοστολόγησης (εξαρτημάτων) για το πρώτο τρίμηνο του 2005. 
Ειδικότερα θα υπολογίσουμε το κόστος των εξαρτημάτων : 

Γωνίας Φ 100/90°  
Γωνίας Φ 63/90°,  
Συστολή Αμερικής Φ32Χ40  
Ημιταύ Φ100,  
Μούφα λούκι,  
Ταυ Φ40 και   
Συστολή Αμερικής Φ63Χ50  
 

με σκοπό να τα συγκρίνουμε με τα αντίστοιχα κόστη που θα προκύψουν από 
την κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες (κοστολόγησης ABC) στο 
κεφάλαιο 4. 
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 3.3.2.Κόστος υλικών εξαρτημάτων παραδείγματος   
Κάθε προϊόν, εξάρτημα στην περίπτωσή μας, έχει συγκεκριμένη τεχνική 

προδιαγραφή στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω στοιχεία : 
 Βάρος προϊόντος 
 Αναλογία ανάμειξης των πρώτων υλών από τις οποίες παράγεται 
Σε καθημερινή βάση παρακολουθούνται από τους υπευθύνους της 

επιχείρησης οι αναλώσεις των πρώτων υλών για την παραγωγή των τελικών 
προϊόντων. Σε επίπεδο τριμήνου, η επιχείρηση κοστολογεί τα παραχθέντα 
προϊόντα. Για την εύρεση του κόστους των, η επιχείρηση υπολογίζει αρχικά 
τις αναλώσεις σε επίπεδο τριμήνου, για όλα τα παραχθέντα προϊόντα 
(εξαρτήματα) τού τμήματος παραγωγής εξαρτημάτων. Οι ποσότητες που 
αναλίσκονται στο τρίμηνο αποτιμούνται βάσει της μεθόδου του μέσου 
σταθμικού κόστους και έτσι προκύπτει το κόστος των αναλωθέντων πρώτων 
υλών, που ανέρχεται σε 125.648∈, για το πρώτο τρίμηνο του 2005. Το 
παραπάνω κόστος αναλωθέντων διαιρείται στην συνέχεια με το βάρος των 
συνολικώς παραχθέντων εξαρτημάτων, το οποίο για το πρώτο τρίμηνο του 
2005 ανέρχεται σε 110.452 kg. Έτσι, το μοναδιαίο κόστος πρώτων υλών 
ανέρχεται σε 1,13758 ∈/kg.  

Παρακάτω δίνονται στοιχεία κόστους των πρώτων υλών σύμφωνα με 
την υφιστάμενη μέθοδο για το 1ο τρίμηνο του 2005 :  
 

 Σύνολο βάρους (σε κιλά) των πρώτων υλών που αναλώθηκαν για την 
παραγωγή των εξαρτημάτων στο διάστημα του τριμήνου : 124.563 kg 

 Συνολικό κόστος αναλωθέντων πρώτων υλών : 125.648  ∈ 
 Συνολική παραγωγή προϊόντων : 110.452 kg 
 Μέσος όρος κόστους πρώτων υλών : 125.648/110.452 = 1,138 ∈/kg  
 Συνολική Φύρα (διαφορά αναλώσεων από παραχθέντα) : =124.563 – 

110.452 = 14.111 kg 
 

Επομένως έχουμε τελικά : 
 
Πίνακας 3.1. : Κόστος υλικών Εξαρτημάτων  
 

Συνολικό Κόστος 
Εξαρτημάτων

Βάρος 
παραχθέντων 

(kg)
Κόστος ανά κιλό 

1 Κόστος υλικών 125.648,0 € 110.452,0 1,138 €
εξαρτημάτων  

 

Από τον πίνακα 3.1. προκύπτει το κόστος πρώτων υλών ανά κιλό 
εξαρτήματος, 1,138 ∈/kg. Με βάση το βάρος του κάθε εξαρτήματος, το 
οποίο αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων, προκύπτει το 
κόστος πρώτων υλών για κάθε εξάρτημα.  
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Στον πίνακα 3.1.1. φαίνεται το κόστος των πρώτων υλών για τα 
εξαρτήματα του παραδείγματος. Έτσι π.χ. για την γωνία Φ 63/90° το βάρος 
ανά τεμάχιο είναι 0,150 kg/τεμάχιο, οπότε το κόστος  πρώτων υλών του ενός 
τεμαχίου Φ 63/90° είναι : 0,150 Χ 1,138 = 0,171 ∈/τεμ. 
 
Πίνακας 3.1.1. : Κόστος πρώτων υλών ανά τεμάχιο εξαρτήματος 
 

Είδος 
εξαρτήματος

Βάρος 
εξαρτήματος (kg)

κόστος ανά 
κιλό 

πρώτης 
ύλης

Κόστος  
πρώτων 
υλών ανά 
τεμάχιο

Γωνία Φ 100/90° 0.333 1.138 € 0.379 €
Γωνία Φ 63/90° 0.150 0.171 €
Συστ. Αμ.Φ32Χ40 0.022 0.025 €
Ημιταυ Φ100 0.480 0.546 €
Μούφα Λούκι 0.065 0.074 €
Συστ. Αμ.Φ63Χ50 0.054 0.061 €
Ταυ Φ 40 0.040 0.046 €  

 

 3.3.3.Κόστος άμεσης εργασίας εξαρτημάτων παραδείγματος 
 

Το κόστος άμεσης εργασίας υπολογίζεται με βάση τους μισθούς των 
εργαζομένων που ανήκουν στο τμήμα παραγωγής εξαρτημάτων. Στο τέλος 
του κάθε τριμήνου αθροίζονται οι μισθοί των εργαζομένων που 
απασχολούνται άμεσα στο τμήμα εξαρτημάτων και στην συνέχεια 
επιρρίπτονται στα επί μέρους παραχθέντα εξαρτήματα, με βάση μερισμού τα 
κιλά. Δηλαδή, διαιρείται το σύνολο των μισθών του τριμήνου με τα 
συνολικά κιλά των παραχθέντων εξαρτημάτων, ώστε να προκύψει η ανά 
κιλό επιβάρυνση της άμεσης εργασίας. Με άλλα λόγια, το υπάρχον σύστημα 
κοστολόγησης θεωρεί στην ουσία το κόστος αυτό ως έμμεσο. Όπως θα 
δούμε στο κεφάλαιο 3.4, ο τρόπος αυτός μερισμού δεν είναι ο ενδεδειγμένος.  

Στο διάστημα του τριμήνου το κόστος από τους μισθούς του 
προσωπικού του τμήματος παραγωγής εξαρτημάτων (τού ΚΚΠ 
εξαρτημάτων) είναι  66.340 Ευρώ. Διαιρώντας το ποσό αυτό με το συνολικό 
βάρος των παραχθέντων εξαρτημάτων του τριμήνου, 110.452 kg, 
λαμβάνεται το κόστος άμεσης εργασίας ανά κιλό οποιουδήποτε 
εξαρτήματος. 
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Πίνακας 3.2. : Κόστος άμεσης εργασίας  

       

Στοιχείο Κόστους Συνολικό Κόστος 
Εξαρτημάτων

Βάρος 
παραχθέντων 

(kg)
Κόστος ανά κιλό 

Μισθοδοσία τμήματος 66.340,00 € 110.452 0,601 €
εξαρτημάτων  

 

3.3.4.Γενικά βιομηχανικά έξοδα (ΓΒΕ) 
 

3.3.4.1.Γενικά 
Στο κόστος του προϊόντος συμπεριλαμβάνονται και διάφορα άλλα 

έξοδα των κυρίων κέντρων κόστους, που καλούνται ΓΒΕ (π.χ. αποσβέσεις 
μηχανών, κόστος ενέργειας, ασφαλίστρων κ.α.) και τα οποία μερίζονται με 
έμμεσο τρόπο στα εξαρτήματα. Τα έξοδα αυτά θεωρούνται γενικά 
βιομηχανικά έξοδα και στις περισσότερες περιπτώσεις διαιρούνται με το 
βάρος των συνολικών παραχθέντων εξαρτημάτων, στο χρονικό διάστημα της 
κοστολόγησης (τρίμηνο), με σκοπό να βρεθεί το κόστος των ΓΒΕ ανά κιλό 
προϊόντος. 

Σημαντική θεωρείται η συνεισφορά  των Γ.Β.Ε. στο μοναδιαίο κόστος 
ανά κιλό προϊόντος αφού η συμμετοχή του ανέρχεται περίπου σε 18,2% 
(πίνακας 3.17). Επομένως, όσο πιο ορθές είναι οι βάσεις μερισμού, τόσο 
ακριβέστερο θα είναι το μοναδιαίο κόστος.  

Από τις συζητήσεις που διεξήχθησαν, με τους υπευθύνους 
κοστολόγησης της εταιρείας, προκύπτει ότι για τον μερισμό των ΓΒΕ και 
του κόστους του κάθε ΒΚΚ στα προϊόντα, χρησιμοποιείται ως οδηγός το 
βάρος των παραχθέντων προϊόντων στο κάθε Κέντρο Κόστους Παραγωγής 
(ΚΚΠ).  Έτσι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 3.3, το βάρος των 
παραχθέντων εξαρτημάτων του 1ου τριμήνου του 2005 ανέρχεται στο 8,4% 
(για την ακρίβεια στο 8,399 %) των συνολικώς παραχθέντων προϊόντων της 
εταιρείας και θα γίνει η χρήση τού ποσοστού αυτού για τον μερισμό των 
ΓΒΕ και του κόστους των ΒΚΚ  (διότι θεωρείται αυτό το ποσοστό ο οδηγός 
κόστους).  
 
 
 
 
 
 
 
 

25 



Πίνακας 3.3 : Βάρος παραχθέντων προϊόντων 1ου τριμήνου 2005 
 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΠΑΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 

(kg) 

% ΕΠΙ ΤΟΥ  

ΣΥΝΟΛΟΥ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΩΛΗΝΩΝ 
PVC 

996,197 75.2 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΩΛΗΝΩΝ PE 200,662 15.1 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ PVC

110,452 8,4

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΛΛΗΤΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

17,224 1.3 

ΣΥΝΟΛΟ 

 
1,324,535 100 

 
Όπως, όμως, θα παρατηρήσουμε παρακάτω, κατά την εξέταση του κάθε 

ΒΚΚ, σε αρκετές περιπτώσεις χρησιμοποιείται, εντελώς αυθαίρετα, ποσοστό 
περίπου 9,5% - 10%, αντί του υπολογισθέντος 8,4%.  

 
Στα ΓΒΕ περιλαμβάνονται αναλυτικά τα παρακάτω στοιχεία κόστους : 

 
 3.3.4.2. Κόστος Ενέργειας (ΔΕΗ) 
 

Ο μερισμός του κόστους της ενέργειας γίνεται σε δύο στάδια :  
 

Κατά το πρώτο στάδιο μερισμού, μέρος του συνολικού κόστους 
ενέργειας επιρρίπτεται στο κέντρο κόστους παραγωγής εξαρτημάτων 
έγχυσης, χρησιμοποιώντας ως βάση μερισμού έναν αυθαίρετο συντελεστή 
ίσο με 15%. Ο συντελεστής αυτός προέκυψε από παλαιότερες εκτιμήσεις, τα 
στοιχεία των οποίων χάθηκαν στον χρόνο, γι’ αυτό και θεωρείται 
αυθαίρετος. Αυτό διότι για κάθε τμήμα παραγωγής δεν υπάρχουν μετρητές 
της αναλωθείσας ενέργειας, που να μας παρέχουν την άμεση επιβάρυνση του 
κάθε τμήματος 

Κατά το δεύτερο στάδιο, το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας που 
αντιστοιχεί στο κέντρο εξαρτημάτων επιρρίπτεται στα επιμέρους 
παραγόμενα εξαρτήματα, με βάση πάλι το βάρος των επιμέρους 
εξαρτημάτων σε κιλά.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα καθώς και τα στοιχεία του πίνακα 
3.4 το κόστος της ΔΕΗ για το ΚΚΠ του τμήματος εξαρτημάτων είναι : 

60.469 x 15% = 9.070,4 ευρώ 
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Στο επόμενο επίπεδο η επιχείρηση διαιρεί το σύνολο του τριμηνιαίου 
κόστους ενέργειας με τα συνολικά κιλά των παραχθέντων εξαρτημάτων, 
ώστε να προκύψει η ανά κιλό επιβάρυνση της ενέργειας : 

9.070,4/110.452 = 0,082 ευρώ/κιλό 
 
 3.3.4.3. Κόστος Ύδατος 
 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα 3.4. το συνολικό κόστος ύδατος της 
εταιρείας, για το 1ο τρίμηνο του 2005, είναι 300 ευρώ. Από τον ίδιο πίνακα 
φαίνεται ότι για τον μερισμό τού κόστους ύδατος στο τμήμα εξαρτημάτων 
χρησιμοποιήθηκε ποσοστό 3%. Το τελευταίο αποτελεί χονδρική εκτίμηση 
τού οικονομικού τμήματος και βασίζεται περισσότερο στο γεγονός ότι οι 
μηνιαίες αναλώσεις ύδατος για το κλειστό κύκλωμα ψύξεως θεωρούνται 
αμελητέες και συνεπώς αμελητέα είναι η συμμετοχή του κόστους αυτού στο 
συνολικό κόστος παραγωγής των εξαρτημάτων. 

 
 3.3.4.4. Κόστος Τηλεφωνίας 

 
Σύμφωνα με τον πίνακα 3.4 το σύνολο του κόστους τηλεφωνίας 

ανέρχεται στα 4.639 ευρώ. Στην περίπτωση των τηλεφώνων 
χρησιμοποιείται, εντελώς αυθαίρετα, ποσοστό 5% επί του συνολικού 
κόστους τηλεφωνίας, για την χρέωση του τμήματος εξαρτημάτων: 

4.639 x 0,05 = 232 ευρώ 
 

Το κόστος αυτό διαιρούμενο με το συνολικό βάρος των παραχθέντων 
εξαρτημάτων του τριμήνου (110.542 kg) δίνει το κόστος της τηλεφωνίας ανά 
βάρος εξαρτήματος, το οποίο είναι  : 

232/110.452 = 0,002 ευρώ/κιλό 
  

3.3.4.5. Κόστος Ασφαλίστρων  
Σ’ αυτά συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα για την ασφάλεια από φωτιά, 

πλημμύρες, σεισμούς κλπ. Τα ασφάλιστρα αφορούν κτιριακές 
εγκαταστάσεις, μηχανήματα και εμπορεύματα.    

Σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα 3.4. το συνολικό ύψος των 
ασφαλίστρων ανέρχεται 49.434 ευρώ. Ο μερισμός του κόστους 
ασφαλίστρων στα ΚΚΠ γίνεται  με βάση το εμβαδόν του χώρου που κατέχει 
το κάθε ΚΚΠ. Το τμήμα εξαρτημάτων κατέχει το 11% του συνολικού 
εμβαδού των ΚΚΠ. Έτσι το κόστος των ασφαλίστρων για το τμήμα 
εξαρτημάτων είναι : 
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49.434 x 0,11 = 5.437,7 ευρώ 
 
Το παραπάνω κόστος των ασφαλίστρων μερίζεται στα παραχθέντα 

προϊόντα διαιρώντας το ποσό των ασφαλίστρων με το σύνολο των κιλών των 
παραχθέντων εξαρτημάτων του τριμήνου. 

5.437,7/110.452 = 0,049 ευρώ/κιλό 
Πίνακας 3.4. : ΓΒΕ ενέργειας, ύδατος, τηλεφωνίας και ασφαλίστρων 

 
 

Είδος κόστους
Συνολικό 
κόστος 

είδους ΓΒΕ

Αναλογία 
κόστους τμ. 

εξ/των

Βάρος 
παραχθέντων 

(kg)

Kόστος ανά 
κιλό 

1 ΔΕΗ 60.469,00 € 9.070,4 € 110.452,0 0,082 €
2 ΝΕΡΟ 300,00 € 9,0 € 0,000 €
3 ΤΗΛΕΦΩΝΑ 4.639,00 € 232,0 € 0,002 €
4 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 49.434,00 € 5.437,7 € 0,049 €
Σύνολο 114.842,00 € 14.749,04 € 0,134 €

 
  
 
3.3.4.6. Κόστος Αποσβέσεων μηχανών 
 

Οι αποσβέσεις των μηχανών παραγωγής γίνονται με σταθερό ετήσιο 
ποσοστό 15% της αξίας κτήσεώς τους. Συνεπώς, ο χρόνος ζωής τους  
θεωρείται σταθερός και λαμβάνεται περίπου ίσος με 7 έτη. Μετά το πέρας 
του χρόνου αυτού το μηχάνημα εξακολουθεί να παρέχει εργασία, αλλά δεν 
επιβαρύνει κοστολογικά τα παραγόμενα προϊόντα.  

Όπως φαίνεται αναλυτικότερα από τον πίνακα 3.5, το κόστος 
αποσβέσεων, για το 1ο τρίμηνο του 2005, όλων των μηχανών παραγωγής 
εξαρτημάτων ανέρχεται σε 27.740 ευρώ. Το κόστος των αποσβέσεων  που 
προκύπτει για το Τμήμα Παραγωγής Εξαρτημάτων μερίζεται στα 
παραχθέντα προϊόντα με βάση τα παραχθέντα κιλά εξαρτημάτων του 
τριμήνου : 

27.740 / 110.452 = 0,251 ευρώ ανά κιλό 
 
 3.3.4.7. Κόστος Αποσβέσεων καλουπιών 

Οι αποσβέσεις των καλουπιών  γίνονται με σταθερό ετήσιο ποσοστό 
11% της αξίας κτήσεώς τους. Συνεπώς, ο χρόνος ζωής των καλουπιών είναι 
σταθερός και λαμβάνεται τουλάχιστον ίσος με 9 έτη. Μετά το πέρας του 
χρόνου αυτού το καλούπι εξακολουθεί να παρέχει εργασία, αλλά δεν 
επιβαρύνει κοστολογικά τα παραγόμενα προϊόντα.  
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Όπως φαίνεται αναλυτικότερα από τον πίνακα 3.5 το κόστος 
αποσβέσεων των καλουπιών παραγωγής εξαρτημάτων για το 1ο τρίμηνο του 
2005 ανέρχεται σε 5.450 ευρώ. Το κόστος των αποσβέσεων  που προκύπτει 
για το Τμήμα Παραγωγής Εξαρτημάτων μερίζεται στα παραχθέντα προϊόντα 
με βάση τα παραχθέντα κιλά εξαρτημάτων του τριμήνου : 

5.450 / 110.452 = 0,049 ευρώ ανά κιλό 
 
 3.3.4.8. Κόστος διαφόρων λοιπών εξόδων 

Στα διάφορα έξοδα περιλαμβάνονται έξοδα τα οποία δεν μπορούν να 
ομαδοποιηθούν σε επί μέρους διακριτές κατηγορίες κόστους, αφού οι από 
την μία πλευρά οι πόροι που αναλώνονται δεν σχετίζονται μεταξύ τους και 
από την άλλη το κόστος τού κάθε εξόδου είναι σχεδόν αμελητέο, όταν 
υπολογίζεται από μόνο του. Σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα 3.5 το 
κόστος αυτό για το διάστημα του 1ου τριμήνου είναι 1.685 ευρώ.  

Το κόστος των λοιπών εξόδων  του τμήματος παραγωγής εξαρτημάτων 
μερίζεται στα παραχθέντα προϊόντα με βάση τα παραχθέντα κιλά 
εξαρτημάτων του τριμήνου : 

1.685 / 110.452 = 0,015 ευρώ ανά κιλό 

Πίνακας 3.5. : ΓΒΕ αποσβέσεων μηχανών, καλουπιών και λοιπών 
εξόδων 

 

Είδος κόστους Kόστους τμ. 
εξ/των

Βάρος 
παραχθέντων 

(kg)

Kόστος ανά 
κιλό 

1 ΑΠΟΣΒ. ΜΗΧΑΝΩΝ 27.740,0 € 110.452,0 0,251 €
2 ΑΠΟΣΒ. ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ 5.450,0 € 0,049 €
3 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 1.685,0 € 0,015 €
Σύνολο 34.875,00 € 0,316 €  
 

Ο παρακάτω πίνακας 3.6 αναφέρεται στο συνολικό κόστος των ΓΒΕ, 
ανά κατηγορία κόστους Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων : 
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Πίνακας 3.6. : Κόστος Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων 
 

Στοιχείο Κόστους Κόστος Τμήματος 
Εξαρτημάτων

Βάρος 
παραχθέντων 

(kg)
κόστος ανά κιλό 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 9.070,40 € 110.452,0 € 0,082 €
ΝΕΡΟ 9,00 € 0,000 €
ΤΗΛΕΦΩΝΑ 231,95 € 0,002 €
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 5.437,74 € 0,049 €
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΩΝ 27.740,00 € 0,251 €
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ 5.450,00 € 0,049 €
ΣΥΝΟΛΟ ΓΒΕ 47.939,09 € 0,434 €  

 
 

3.3.5.Κόστος Βοηθητικών Κέντρων Παραγωγής (ΒΚΚ) 
 

3.3.5.1. Εισαγωγικά 
 
Όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 3.2 και 3.3.1, στην διαδικασία 

παραγωγής των προϊόντων, εκτός των Κέντρων Κόστους Παραγωγής, 
συμμετέχουν και άλλα υποστηρικτικά τμήματα τα οποία αναλώνουν πόρους 
για την διεκπεραίωση σημαντικών δραστηριοτήτων.  Τέτοια βοηθητικά 
κέντρα αποτελούν το τμήμα ποιότητας, το μηχανουργείο, το τμήμα 
ηλεκτρολόγων, το τμήμα κατασκευών, το τμήμα προμηθειών, το τμήμα 
μεταφοράς προσωπικού, το τμήμα παραλαβής υλικών και το τμήμα 
αποθηκών.  

Παρακάτω υπολογίζεται το κόστος του κάθε ΒΚΚ στα επί μέρους 
εξαρτήματα. 

 
3.3.5.2. Βοηθητικό Κέντρο Κόστους Τμήματος Ποιότητας 

 
Το τμήμα ποιότητας ασχολείται με τον έλεγχο και την διασφάλιση της 

ποιότητας όλων των προϊόντων που παράγει η επιχείρηση. 
Για το πρώτο τρίμηνο του 2005, το σύνολο των μισθών και των λοιπών 

εξόδων του τμήματος ποιότητας ανέρχεται σε  48.654  ευρώ, όπως 
προκύπτει αναλυτικά από τον Πίνακα 3.7.  

Όπως αναφέρθηκε αναλυτικά στην ενότητα 3.3.4.1, ενώ θεωρείται ως 
οδηγός κόστους το βάρος των παραχθέντων εξαρτημάτων σε σχέση με το 
βάρος των συνολικώς παραχθέντων προϊόντων ( ίσο με 8,4% - βλ. πίνακα 
3.3.), αντ’ αυτού, για την εύρεση της συμμετοχής τού τμήματος ποιότητος 
στο κόστος των εξαρτημάτων, χρησιμοποιείται αυθαίρετα, ποσοστό ίσο με 
9,8%. Οι υπεύθυνοι του λογιστηρίου δεν έδωσαν καμμία εξήγηση για την 
επιλογή του ανωτέρω ποσοστού. 

Έτσι, το κόστος ποιότητας που μερίζεται στο τμήμα εξαρτημάτων είναι : 
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48.654 Χ 9,8% = 4.766 Ευρώ  
και διαιρούμενο με το σύνολο των 110.452 κιλών παραγωγής εξαρτημάτων 
του 1ου τριμήνου 2005, μάς δίνει το κόστος ποιότητας ανά κιλό εξαρτήματος, 
που ανέρχεται σε 0,043 ευρώ/κιλό.   
 
Πίνακας 3.7. : Κόστος τμήματος ποιότητας 
 

Είδος κόστους
Συνολικό 
κόστος 

ποιότητας

%αναλογία 
συμμετοχής

Αναλογία κόστους 
τμ. εξ/των

Βάρος 
παραχθέντων 

(kg)

Kόστος ανά 
κιλό 

1 Μισθ/σία τμήματος 24.006,00 € 2.336,0 € 110.452,0 0,021 €
2 Λοιπά έξοδα τμ. 24.648,00 € 2.430,0 € 0,022 €
Σύνολο 48.654,00 € X 9,8%= 4.766,00 € 0,043 €

 
 

3.3.5.3. Βοηθητικό Κέντρο Κόστους Τμήματος Κατασκευών 
 

Το τμήμα κατασκευών ασχολείται με την μεταφορά και εγκατάσταση 
νέων μηχανών παραγωγής, την συντήρηση του υπάρχοντος μηχανολογικού 
εξοπλισμού καθώς και τις διάφορες ιδιοκατασκευές που κατά διαστήματα 
απαιτούνται, για την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία των διαφόρων 
ΚΚΠ. 

Για το πρώτο τρίμηνο του 2005, το σύνολο των μισθών και των λοιπών 
εξόδων του τμήματος κατασκευών ανέρχεται σε  15.144  ευρώ, όπως 
προκύπτει αναλυτικά από τον Πίνακα 3.8. Για τον μερισμό τού κόστους 
κατασκευών στο τμήμα εξαρτημάτων χρησιμοποιείται αυθαίρετα πάλι, 
ποσοστό 9,7%  αντί 8,4%.  

Έτσι, 15.144 Χ 9,7% = 1.468,41 ευρώ 

Το κόστος αυτό διαιρούμενο με το συνολικό βάρος των παραχθέντων 
εξαρτημάτων τού τριμήνου μας δίνει το κόστος ανά βάρος εξαρτήματος  : 
1.468,41/110.452 = 0,013 ευρώ. 
 
Πίνακας 3.8. : Κόστος τμήματος Κατασκευών 
 

Είδος κόστους
Συνολικό 
κόστος 

κατασκευών

%αναλογία 
συμμετοχής

Αναλογία 
κόστους τμ. 

εξ/των

Βάρος παραχθέντων 
(kg)

Kόστος ανά 
κιλό 

1 Μισθ/σία τμήματος 14.050,00 € 1.377,2 € 110.452,0 0,012 €
2 Λοιπά έξοδα τμ. 1.094,00 € 91,2 € 0,001 €
Σύνολο 15.144,00 € X 9,7% = 1.468,41 € 0,013 €
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3.3.5.4. Βοηθητικό Κέντρο Κόστους Τμήματος Ηλεκτρολόγων 
 

Το τμήμα ηλεκτρολόγων ασχολείται με την ηλεκτρολογική 
εγκατάσταση των νέων μηχανών παραγωγής και με την επισκευή των 
μηχανών παραγωγής σε περιπτώσεις ηλεκτρολογικών βλαβών.   

Όπως προκύπτει αναλυτικά από τον Πίνακα 3.9 για το πρώτο τρίμηνο 
του 2005, το σύνολο των μισθών και των λοιπών εξόδων τού τμήματος 
ηλεκτρολόγων ανέρχεται σε  13.774  ευρώ. Για τον μερισμό τού κόστους του 
τμήματος ηλεκτρολόγων στο τμήμα εξαρτημάτων χρησιμοποιείται το 
αυθαίρετο ποσοστό 9,8%  αντί του 8,4%.  

Έτσι, 13.774 Χ 9,8% = 1.354,27 ευρώ 

Το κόστος αυτό διαιρούμενο με το συνολικό βάρος των παραχθέντων 
εξαρτημάτων τού τριμήνου μάς δίνει το κόστος τού τμήματος ηλεκτρολόγων 
ανά κιλό εξαρτήματος : 

1.354,27/110.452 = 0,012 ευρώ. 
 
 
Πίνακας 3.9. : Κόστος τμήματος Ηλεκτρολόγων 
 

Είδος κόστους
Συνολικό 
κόστος 

ηλεκτρολόγων

%αναλογία 
συμμετοχής

Αναλογία 
κόστους τμ. 

εξ/των

Βάρος παραχθέντων 
(kg)

Kόστος ανά 
κιλό 

1 Μισθ/σία τμήματος 13.444,00 € 1.326,8 € 110.452,0 0,012 €
2 Λοιπά έξοδα τμ. 330,00 € 27,5 € 0,000 €
Σύνολο 13.774,00 € Χ 0,098= 1.354,27 € 0,012 €
 

     
3.3.5.5. Βοηθητικό Κέντρο Κόστους Μηχανουργείου 

 
Το μηχανουργείο ασχολείται με την κατασκευή καλουπιών παραγωγής 

εξαρτημάτων, καθώς και άλλων παρελκομένων συσκευών. Εξυπηρετεί 
ουσιαστικά όλα τα ΚΚΠ.  

Όπως προκύπτει αναλυτικά από τον Πίνακα 3.10 για το πρώτο τρίμηνο 
του 2005, το σύνολο των μισθών και των λοιπών εξόδων τού 
Μηχανουργείου ανέρχεται σε  43.028  ευρώ. Για τον μερισμό τού κόστους 
του Μηχανουργείου στο τμήμα εξαρτημάτων χρησιμοποιείται ως οδηγός 
κόστους το βάρος των παραχθέντων εξαρτημάτων ως προς το σύνολο των 
παραχθέντων προϊόντων της επιχείρησης (ποσοστό 8,4%).  

Έτσι, 43.028 Χ 8,4% = 3.588,10 ευρώ.  
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Το κόστος αυτό διαιρούμενο με το συνολικό βάρος των παραχθέντων 
εξαρτημάτων τού τριμήνου μάς δίνει το κόστος τού Μηχανουργείου ανά 
κιλό εξαρτήματος : 3.588,10/110.452 = 0,032 ευρώ 

 
Πίνακας 3.10. : Κόστος Μηχανουργείου 
 

Είδος κόστους
Συνολικό 
κόστος 

μηχανουργείου

%αναλογία 
συμμετοχής

Αναλογία 
κόστους τμ. 

εξ/των

Βάρος παραχθέντων 
(kg)

Kόστος ανά 
κιλό 

1 Μισθ/σία τμήματος 19.702,00 € 1.642,9 € 110.452,0 0,015 €
2 Λοιπά έξοδα τμ. 23.326,00 € 1.945,2 € 0,018 €
Σύνολο 43.028,00 € Χ 8,4%= 3.588,10 € 0,032 €

 
 

3.3.5.6. Βοηθητικό Κέντρο Κόστους Μεταφοράς Προσωπικού 
 

Η εταιρεία διαθέτει ένα λεωφορείο για την μεταφορά των εργαζομένων 
της. Στο κόστος αυτό συμπεριλαμβάνονται η αμοιβή του οδηγού, αναλογία 
των τελών κυκλοφορίας και ασφάλειας στο τρίμηνο, καύσιμα, κλπ. Ο 
μερισμός του κόστους μεταφοράς στο τμήμα εξαρτημάτων γίνεται με βάση 
το ποσοστό των εργαζομένων που εργάζονται στο Τμήμα Εξαρτημάτων, που 
ισούται με 15% επί του συνόλου.  

Όπως προκύπτει αναλυτικά από τον Πίνακα 3.11, για το πρώτο τρίμηνο 
του 2005, το σύνολο του κόστους μεταφοράς προσωπικού ανέρχεται σε  
3.191  ευρώ. Το ποσόν που αναλογεί στο τμήμα εξαρτημάτων συνεπώς είναι 
: 3.191 Χ 15% = 817,5 ευρώ 

Το κόστος αυτό διαιρούμενο με το συνολικό βάρος των παραχθέντων 
εξαρτημάτων του τριμήνου (110,542 kg) δίνει το κόστος του λεωφορείου 
ανά κιλό εξαρτήματος : 817,5/110.452 = 0,007 ευρώ. 
 
Πίνακας 3.11. : Κόστος Μεταφοράς Προσωπικού 
 

Είδος κόστους
Συνολικό 
κόστος 

μεταφοράς

Αναλογία 
κόστους τμ. 

εξ/των

Βάρος παραχθέντων 
(kg)

Kόστος ανά 
κιλό 

Μεταφορά 3,191.00 € 817.5 € 110,452.0 0.007 €
προσωπικού
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3.3.5.7.Βοηθητικό Κέντρο Κόστους Προμηθειών-Τεχνικής Διεύθυνσης 
 

Στο κόστος αυτό περιλαμβάνονται δαπάνες από τα παρακάτω στοιχεία 
κόστους : 

• Ποσοστό 21 % της αμοιβής  τού Διευθύνοντος Συμβούλου (Δ.Σ.), ο 
οποίος εκτελεί χρέη τεχνικού διευθυντή και διευθυντού προμηθειών 

• Ποσοστό αποσβέσεων 10%  του κτιρίου διοίκησης που αντιστοιχεί 
στο παραπάνω τμήμα  

 
Το συνολικό κόστος εργασίας τού ανωτέρω στελέχους ανήλθε, για το 

πρώτο τρίμηνο του 2005, σε 9.250 ευρώ.  
Από παλαιότερες μετρήσεις, τού Τμήματος Λογιστηρίου, διαπιστώθηκε 

ότι ο Δ.Σ. ασχολείται κατά περίπου 70% τού χρόνου του με τεχνικά θέματα 
παραγωγής όλων των προϊόντων της εταιρείας. Θεωρείται συνεπώς ότι το 
70% του συνολικού κόστους μισθοδοσίας του πρέπει να βαρύνει τα ΚΚΠ 
και το υπόλοιπο 30% επιβαρύνει το κόστος διοίκησης. Παρατηρήθηκε 
επίσης, πως το 30% τού χρόνου απασχόλησής του με τεχνικά θέματα, 
αναλώνεται στο τμήμα εξαρτημάτων. Άρα, το 21% του κόστους εργασίας 
του (70% Χ 30% = 21%) επιβαρύνει το τμήμα εξαρτημάτων.  

Με βάση τα ανωτέρω, το ΒΚΚ προμηθειών και τεχνικής διεύθυνσης  
επιβαρύνει το τμήμα εξαρτημάτων έγχυσης κατά : 

9.250 Χ 21% = 1.942 ευρώ,  
Το κόστος αυτό διαιρούμενο με το συνολικό βάρος των παραχθέντων 

εξαρτημάτων του τριμήνου (110.542 kg) δίνει το κόστος του ΒΚΚ 
προμηθειών και τεχνικής διεύθυνσης  ανά κιλό παραχθέντων εξαρτημάτων 
(βλέπε πίνακα 3.12).  

Το κόστος αποσβέσεων του κτιρίου Διοίκησης για το 1ο τρίμηνο του 
2005 ανέρχεται σε 4.250 ευρώ. Το γραφείο του Δ.Σ. καταλαμβάνει το 10% 
τού συνολικού εμβαδού τού κτιρίου διοίκησης και συνεπώς το κόστος 
αποσβέσεων είναι 4.250 Χ 0,1 = 425 ευρώ. Σύμφωνα με τα παραπάνω, το 
21% του κόστους αυτού, δηλαδή 425 Χ 0,21 = 89,25 ευρώ, αντιστοιχούν στο 
τμήμα εξαρτημάτων. 

Όλα τα παραπάνω φαίνονται στον πίνακα 3.12. 
 
Πίνακας 3.12. : Κόστος Προμηθειών & Τεχνικής Διεύθυνσης 
 

Είδος κόστους
Συνολικό 

κόστος τεχν. 
δ/νσης

Αναλογία 
κόστους τμ. 

εξ/των

Βάρος παραχθέντων 
(kg)

Kόστος ανά 
κιλό 

1 Μισθοδοσία 6.475,00 € 1.942,50 € 110.452,0 0,018 €
2 Αποσβέσεις 425,00 € 89,25 € 0,001 €
Σύνολο 6.900,00 € 575,39 € 0,018 €  
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3.3.5.8.Βοηθητικό Κέντρο Κόστους Παραλαβής Υλικών 
 

Εδώ συμπεριλαμβάνεται μέρος των δαπανών από μισθούς 2 
εργαζομένων που σχετίζονται με τις παραλαβές των πρώτων υλών και των 
διαφόρων ανταλλακτικών στα διάφορα ΚΚΠ ως και λοιπά έξοδα (δαπάνες 
μέσων μεταφοράς). Ποσοστό ίσο με 9,6% του συνολικού ποσού των μισθών 
των εργαζομένων αυτών μερίζεται στα εξαρτήματα. Το ποσοστό αυτό 
αποτελεί αυθαίρετη εκτίμηση, διότι το κόστος αυτό είναι εντελώς 
ανεξάρτητο των δραστηριοτήτων παραλαβής υλικών που εκτελούνται από 
αυτούς τους εργαζομένους. Σε σχετική ερώτησή μου, το λογιστήριο δεν 
κατάφερε να μου δώσει μία λογική εξήγηση.   

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 3.13, το συνολικό κόστος των δύο 
εργαζομένων που ασχολούνται με θέματα παραλαβών καθώς και τα 
αντίστοιχα λοιπά έξοδα είναι 8.865 ευρώ. Το κόστος που αντιστοιχεί στο 
τμήμα εξαρτημάτων είναι : 8.865 X 0,096 = 853 ευρώ 

Το κόστος αυτό διαιρούμενο με το συνολικό βάρος των παραχθέντων 
εξαρτημάτων του τριμήνου (110.542 kg) δίνει το κόστος παραλαβής των 
υλικών και των ανταλλακτικών ανά κιλό εξαρτήματος, το οποίο ανέρχεται 
σε 853/110.452 = 0.008 ευρώ/κιλό. 
 
Πίνακας 3.13. : Κόστος Παραλαβής Υλικών 
 

Είδος κόστους
Συνολικό 
κόστος τμ. 

Παραλ. Υλικών

Αναλογία 
κόστους τμ. 

εξ/των

Βάρος παραχθέντων 
(kg)

Kόστος ανά 
κιλό 

1 Μισθοδοσία 3.300,00 € 321,0 € 110.452,0 0,003 €
2 Λοιπά έξοδα 5.565,00 € 532,0 € 0,005 €
Σύνολο 8.865,00 € 853,00 € 0,008 €  

 
 

3.3.5.9.Βοηθητικό Κέντρο Κόστους τμήματος Αποθηκών 
 

Συμπεριλαμβάνονται μισθοί και λοιπά έξοδα του προσωπικού των 
αποθηκών πρώτων υλών και τελικών προϊόντων. 

Όπως φαίνεται αναλυτικότερα από τον πίνακα 3.14 το συνολικό κόστος 
τής αποθήκευσης των πρώτων υλών και των τελικών προϊόντων ανήλθε σε 
46,798 ευρώ. Το κόστος αυτό περιλαμβάνει κυρίως τους μισθούς των 
αποθηκαρίων και των εργαζομένων φόρτωσης καθώς και λοιπά έξοδα, όπως 
κόστος μεταφορικών μέσων κλπ. Ο μερισμός του κόστους της μισθοδοσίας 
στο ΚΚΠ εξαρτημάτων γίνεται χρησιμοποιώντας ποσοστό 7,6% του 
συνολικού κόστους μισθοδοσίας, δηλαδή 41.233 Χ 0,76 = 3.137,80 ευρώ. 
Το Λογιστήριο αιτιολογεί ποιοτικά ως εξής τον μικρό συντελεστή μερισμού 
για την επιβάρυνση του τμήματος εξαρτημάτων: Θεωρεί ότι οι 
σημαντικότεροι λόγοι για τους οποίους το τμήμα εξαρτημάτων επιβαρύνεται 
με ποσοστό μικρότερο του 10% του συνολικού κόστους αποθήκευσης είναι : 
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• Η μικρή συμμετοχή των πρώτων υλών παραγωγής εξαρτημάτων ως 
προς το σύνολο των πρώτων υλών και συνεπώς η ανάλωση πολύ 
λιγότερων εργατοωρών στον χειρισμό και την αποθήκευσή τους, σε 
σχέση με το σύνολο των πρώτων υλών. 

• η καλύτερη οργάνωση της αποθήκης των εξαρτημάτων και συνεπώς η 
απαίτηση λιγότερων εργατοωρών. 

• Ο μικρός χώρος της αποθήκης εξαρτημάτων (1.000 m2 σε σχέση με τα 
50.000 m2 της υπαίθριας αποθήκης σωλήνων). 

  
Το παραπάνω κόστος, των 3.137,80 ευρώ, διαιρούμενο με το συνολικό 

βάρος των παραχθέντων εξαρτημάτων του τριμήνου (110.542 kg) δίνει το 
κόστος αποθήκευσης ανταλλακτικών ανά κιλό εξαρτήματος. 

 Λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τα λοιπά έξοδα, το κόστος αποθήκευσης 
υλικών και προϊόντων για το τμήμα εξαρτημάτων ανέρχεται τελικώς σε 
0,064 ευρώ/κιλό. 
 
Πίνακας 3.14. : Κόστος τμήματος Αποθηκών 
 

Είδος  κόστους
Συνολικό  
κόστος  

αποθηκών

Αναλογία  
κόστους  τμ . 

εξ/των

Βάρος  
παραχθέντων  

(kg)

Kόστος  ανά  
κιλό  

1 Μισθοδοσία 41.233,00 € 3.137,8 € 110.452,0 0,028 €
2 Λοιπά  έξοδα 5.565,00 € 3.939,0 € 0,036 €

Σύνολο 46.798,00 € 7.076,83 € 0,064 €  
 

Ανακεφαλαιώνοντας και προκειμένου ο αναγνώστης να έχει μία σαφή, 
όσο και συνοπτική εικόνα του κόστους των βοηθητικών μονάδων 
παραγωγής, παραθέτουμε τον πίνακα 3.15 :  
 
Πίνακας 3.15. : Κόστος βοηθητικών μονάδων παραγωγής 
 
Στοιχείο Κόστους Κόστος Τμήματος 

Εξαρτημάτων
Βάρος παραχθέντων 

(kg) κόστος ανά κιλό 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ (ΒΚΚ)

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 4.766,00 € 110.452,0 0,043 €
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 1.468,41 € 0,013 €
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1.354,27 € 0,012 €
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ 3.588,10 € 0,032 €
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 817,50 € 0,007 €
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - TEXN. Δ/ΝΣΗ 1.942,50 € 0,018 €
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 853,00 € 0,008 €
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ 7.076,83 € 0,064 €
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 1.685,00 € 0,015 €
ΣΥΝΟΛΟ ΒΚΚ 23.551,61 € 0,213 €  

 
   
 
 

36 



3.3.6.Μοναδιαίο κόστος βιομηχανοποίησης 
   
Στον πίνακα 3.16 παρουσιάζεται αναλυτικά το μοναδιαίο κόστος 

βιομηχανοποίησης, στο οποίο μπορεί κανείς να διακρίνει τα σημαντικότερα 
στοιχεία κόστους που το συνθέτουν. Ως απλή παρατήρηση, διαπιστώνουμε 
από τον πίνακα 3.16 ότι ισχύει ο νόμος του Pareto (το 80% του κόστους 
προκύπτει από το 20% των στοιχείων κόστους). Ειδικότερα, παρατηρούμε 
ότι το 18% των στοιχείων κόστους (κόστος υλικών, άμεσης εργασίας και 
αποσβέσεων μηχανών) αντιστοιχεί στο 83% περίπου τού συνολικού κόστους 
βιομηχανοποίησης.  
 
 

Πίνακας 3.16. : Μοναδιαίο κόστος βιομηχανοποίησης εξαρτημάτων - 
Αναλυτικά 
 
 

Στοιχείο Κόστους
Κόστος 
Τμήματος 

Εξαρτημάτων

Βάρος 
παραχθέντων 

(kg)

κόστος ανά 
κιλό 

% ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ 
ΚΟΣΤΟΥΣ

Στοιχείο 
Κόστους

% 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ 
ΚΟΣΤΟΥΣ

ΥΛΙΚΑ 125.648,00 € 110.452,00 € 1,138 € 47,7% ΥΛΙΚΑ 47,7%
ΑΜΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 66.340,00 € 0,601 € 25,2% ΑΜΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 25,2%
ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 4.766,00 € 0,043 € 1,8%
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 1.468,41 € 0,013 € 0,6%
ΚΟΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1.354,27 € 0,83 € 0,012 € 0,5%
ΚΟΣΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ 3.588,10 € 0,18 € 0,032 € 1,4%
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦ. ΠΡΟΣΩΠΙΚ 817,50 € 0,007 € 0,3%
ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘ.-TEXN. Δ/ 1.942,50 € 0,018 € 0,7%
ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩ 853,00 € 0,008 € 0,3%
ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ 7.076,83 € 0,064 € 2,7%
ΚΟΣΤΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 1.685,00 € 0,015 € 0,6%
ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 9.070,40 € 0,082 € 3,4%
ΚΟΣΤΟΣ ΝΕΡΟΥ 9,00 € 0,000 € 0,0%
ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ 231,95 € 0,002 € 0,1%
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 5.437,74 € 0,049 € 2,1%
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΩΝ 27.740,00 € 0,251 € 10,5%
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ 5.450,00 € 0,049 € 2,1%
ΣΥΝΟΛΟ 263.478,70 € 2,385 € 100,0%

Β
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ΓΕΝΙΚΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 

ΕΞΟΔΑ

8,9%

18,2%

  
 
Στον πίνακα 3.17 παρουσιάζεται συνοπτικά το μοναδιαίο κόστος 

βιομηχανοποίησης. 
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Πίνακας 3.17. : Μοναδιαίο κόστος βιομηχανοποίησης εξαρτημάτων - 
Συνοπτικά 

 
 

Στοιχείο 
Κόστους

Κόστος Τμήματος 
Εξαρτημάτων

Βάρος 
παραχθέντων 

(kg)

κόστος ανά 
κιλό 

% 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ 
ΚΟΣΤΟΥΣ

ΥΛΙΚΑ 125.648,00 € 110.452,0 1,138 € 47,7%
ΑΜΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 66.340,00 € 0,601 € 25,2%
ΒΚΚ 23.551,61 € 0,213 € 8,9%
ΓΒΕ 47.939,09 € 0,434 € 18,2%
ΣΥΝΟΛΟ 263.478,70 € 2,385 € 100,0%  
 

 
Στον πίνακα 3.18 παρουσιάζεται το κόστος των εξαρτημάτων, σύμφωνα 

με το παραδοσιακό σύστημα κοστολόγησης . Το κόστος των εξαρτημάτων 
αυτών θα συγκριθεί στην συνέχεια με αυτό που θα προκύψει από την 
κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων, η οποία παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 
4. Προηγουμένως όμως θα γίνει λόγος για τις αδυναμίες του υπάρχοντος 
συστήματος κοστολόγησης και συνεπώς για την ανάγκη υιοθέτησης της 
ABC. 
 
Πίνακας 3.18. : Βιομηχανικό κόστος εξαρτήματος σύμφωνα με το 

παραδοσιακό σύστημα κοστολόγησης 
 

Είδος 
εξαρτήματος

Βάρος 
εξαρτήματος

κόστος ανά 
κιλό 

Κόστος ανά 
τεμάχιο

Γωνία Φ 100/90° 0.333 2.385 € 0.794 €
Γωνία Φ 63/90° 0.150 0.358 €
Συστ. Αμ.Φ40Χ32 0.022 0.052 €
Ημιταυ Φ100 0.480 1.145 €
Μούφα Λούκι 0.065 0.155 €
Συστ. Αμ.Φ63Χ50 0.054 0.129 €
Ταυ Φ 40 0.040 0.095 €
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3.4. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 
Όπως προκύπτει από τον πίνακα 3.16, η συμμετοχή του κόστους της 

άμεσης εργασίας, των ΓΒΕ και των δαπανών των βοηθητικών μονάδων 
παραγωγής αγγίζει το 52,3 % του μοναδιαίου κόστους εξαρτημάτων 
γενικώς. Δυστυχώς, όμως και οι τρεις αυτές κατηγορίες κόστους 
θεωρούνται, από το εφαρμοζόμενο σήμερα σύστημα, ως έμμεσο κόστος, που 
ως εκ τούτου έχει ανάγκη μερισμού. Το χειρότερο δε, ως βάση μερισμού 
στις περισσότερες περιπτώσεις χρησιμοποιείται το βάρος του κάθε 
εξαρτήματος, χωρίς η βάση αυτή να ικανοποιεί το κριτήριο “ αιτίου -
αιτιατού”. Συνεπώς, η κοστολόγηση των εξαρτημάτων δεν είναι τόσο 
ακριβής, όσο θα έπρεπε και ως εκ τούτου δεν βοηθά την εξεταζόμενη 
επιχείρηση στην λήψη ορθών επιχειρηματικών αποφάσεων.  

 Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώνονται οι παρακάτω σοβαρές αδυναμίες 
του υπάρχοντος συστήματος κοστολόγησης: 

 
1. Αντίθετα με την λογιστική βιβλιογραφία, η οποία θεωρεί το κόστος των  

εργατών παραγωγής ως άμεσο κόστος, το οποίο ως εκ τούτου δεν έχει 
ανάγκη μερισμού, το υπάρχον σύστημα κοστολόγησης το χειρίζεται ως 
έμμεσο κόστος, το οποίο έχει ανάγκη μερισμού. Αυτό συνιστά κατ’ 
αρχήν σοβαρή αδυναμία και επηρεάζει αρνητικά την ακρίβεια της 
κοστολόγησης, διότι όπως αναφέρεται στην βιβλιογραφία, ο μερισμός 
αυτός καθ’ εαυτός συνιστά μία αδυναμία της κοστολόγησης (δεν είναι 
δυνατόν να ευρεθεί η ιδανική βάση μερισμού κάθε φορά). 

 
2. Η δεύτερη, μεγαλύτερη ίσως αδυναμία του υπάρχοντος συστήματος, 

σχετικά με τον χειρισμό του κόστους των εργατών παραγωγής, είναι το 
γεγονός ότι ως βάση μερισμού χρησιμοποιείται το βάρος του κάθε 
εξαρτήματος. Ο οδηγός όμως αυτός κόστους δεν είναι καθόλου ορθός. 
Δεν ικανοποιεί το κριτήριο “αιτίου-αιτιατού” σε πολλές περιπτώσεις. 
Για παράδειγμα, ένα εξάρτημα που παράγεται στα χειροκίνητα 
καλούπια και που είναι μικρότερο σε βάρος από ένα άλλο που 
παράγεται στα αυτόματα καλούπια, απορροφά περισσότερη εργασία, 
διότι στα χειροκίνητα καλούπια απαιτείται συνεχής παρουσία ενός 
εργαζομένου κατά την διαδικασία παραγωγής, ενώ στα αυτόματα 
καλούπια όχι. Έτσι, το παραχθέν σε χειροκίνητα καλούπια εξάρτημα, 
ενώ απορροφά περισσότερη εργασία εντούτοις, λόγω μικρού βάρους, 
επιβαρύνεται με μικρότερη δαπάνη εργασίας από το εξάρτημα που 
παράγεται σε αυτό το καλούπι. Σαν δεύτερο παράδειγμα, το υφιστάμενο 
σύστημα κοστολόγησης αγνοεί την ύπαρξη κόστους (εργασίας) που 
σχετίζεται με την προετοιμασία των μηχανών (τοποθέτηση καλουπιού - 
set up), παρά το γεγονός ότι οι χρόνοι προετοιμασίας είναι διαφορετικοί 
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για τα διάφορα εξαρτήματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα 
καλούπια του κορμού βιδωτής τάπας και ημιταυ Φ 100 τα οποία 
απαιτούν 2 και 6 εργατοώρες, αντιστοίχως. 

 
 

3. Τρίτη, σημαντική επίσης αδυναμία αποτελεί ο μερισμός της 
εργασίας των υποστηρικτικών μονάδων, ο οποίος δεν γίνεται με βάση 
τις ΕΩ απασχόλησης του κάθε εργαζομένου στο αντίστοιχο ΚΚΠ, αλλά 
με βάση τα συνολικά κιλά των παραχθέντων προϊόντων σε κάθε ΚΚΠ. 
Ο οδηγός όμως αυτός κόστους δεν είναι καθόλου ορθός, αφού δεν 
ικανοποιεί το κριτήριο “αιτίου-αιτιατού”. Αυτό διότι, ο χρόνος 
απασχόλησης των εργαζομένων στα βοηθητικά κέντρα δεν σχετίζεται 
με το βάρος των παραχθέντων προϊόντων, παρά μόνον με τον χρόνο 
εργασίας τους σε κάθε ΚΚΠ (ή ορθότερα σε κάθε κέντρο 
δραστηριότητας, - σε κάθε μηχανή παραγωγής δηλαδή). Με τον τρόπο 
αυτόν επιβαρύνονται “άδικα” με κόστος προϊόντα τα οποία δεν 
αναλώνουν τους αντίστοιχους χρόνους εργασίας, όπως στην περίπτωση 
του ΚΚΠ εξαρτημάτων, το οποίο χρεώνεται υπηρεσίες ποιοτικού 
ελέγχου (με οδηγό κόστους το βάρος των παραχθέντων)  που δεν 
αντιστοιχούν στην  πραγματικότητα.  

 
4. Στην παραδοσιακή κοστολόγηση δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν το 
κόστος της ανακύκλωσης που προέρχεται από τις ποσότητες των 
προϊόντων που αποκλίνουν από τις προδιαγραφές. Αυτές επιβαρύνουν 
το προϊόν από το οποίο προέκυψαν, ενώ καθώς οδηγούνται προς 
ανακύκλωση και χρησιμοποίησή τους ως πρώτη ύλη για την παραγωγή 
άλλων προϊόντων, τα προϊόντα από τα οποία η προς ανακύκλωση ύλη 
προέκυψε έπρεπε να επιβαρύνονται με το πρόσθετο κόστος της 
ανακύκλωσης και μόνο. Επομένως μπορούμε να πούμε ότι ως προς το 
σκέλος του προσδιορισμού του κόστους των υλικών υπάρχει πρόβλημα 
και άρα απαιτείται κάποια αλλαγή στην μεθοδολογία κοστολόγησης. 

 
 

 
Στο επόμενο ακολουθεί η πρόταση εφαρμογής του νέου συστήματος 

κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων (ABC), στο οποίο φαίνεται ο τρόπος 
αντιμετώπισης των περισσοτέρων αδυναμιών του υφισταμένου συστήματος 
κοστολόγησης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 
ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ A.B.C. ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΦΑ 
 

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η σύγχρονη επιστήμη κοστολόγησης των προϊόντων έχει κατορθώσει 
να αντιμετωπίσει με ικανοποιητική επιτυχία τα προβλήματα που 
αναφέρθηκαν από την παραδοσιακή κοστολόγηση, εφαρμόζοντας ένα 
σχετικά νέο σύστημα το οποίο στηρίζεται στην κοστολόγηση με βάση τις 
δραστηριότητες (Activity Based Costing). 

Λόγω των στενών χρονικών ορίων, εντός των οποίων πρέπει να 
περατωθεί μία διπλωματική εργασία, η κοστολόγηση κατά κέντρο 
δραστηριότητας δεν θα εφαρμοστεί σε όλα τα παραγόμενα από την 
επιχείρηση προϊόντα, αλλά σε ορισμένα εξ αυτών. Προς τούτο, επιλέγονται 
προϊόντα, τα οποία διαφοροποιούνται, τόσο ως προς τις αναλισκόμενες 
ποσότητες, όσο και ως προς την ανάλωση των απαιτουμένων πόρων 
εργασίας, υλικών και ενέργειας. Με τον τρόπο αυτόν θα καταστούν εμφανείς 
οι διαφορές κόστους που υπάρχουν μεταξύ του υφισταμένου και του 
προτεινομένου συστήματος κοστολόγησης. 

Αρχικά αναλύονται οι επί μέρους φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας 
των προϊόντων και καταγράφονται όλα τα πιθανά στοιχεία κόστους που 
υπεισέρχονται. Στην συνέχεια επιλέγονται οι κατάλληλοι οδηγοί κόστους 
κάθε φάσεως-δραστηριότητας, με σκοπό την σωστότερη προσέγγιση του 
πραγματικού κόστους.  

Τα περισσότερα στοιχεία που παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία 
προέρχονται από το σύστημα  παρακολούθησης της παραγωγής και από το 
λογιστήριο .   

Οι δραστηριότητες που σχετίζονται με το κόστος προϊόντος, 
διακρίνονται σε κύριες και βοηθητικές. Παρακάτω ακολουθεί μία σύντομη 
αναφορά τους : 

 
Κύριες δραστηριότητες 

 
1. Ανάμειξη  πρώτων υλών 
2. Εγκατάσταση και απεγκατάσταση καλουπιού 
3. Προθέρμανση μηχανής 
4. Εκκίνηση μηχανής 
5. Παραγωγή εξαρτημάτων (καθαρισμός-συσκευασία) 
6. Περιτύλιξη και παλετοποίηση συσκευασιών 
7. Μεταφορά προϊόντων προς την αποθήκη με περονοφόρα οχήματα 

και αποθήκευση 
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 Βοηθητικές δραστηριότητες 
 

1. Συντονισμός και έλεγχος παραγωγικής διαδικασίας 
2. Ποιοτικός έλεγχος εξαρτημάτων 
3. Κατασκευές και μηχανολογική συντήρηση 
4. Ηλεκτρολογική υποστήριξη 
5. Μηχανουργική υποστήριξη 
6. Καθαριότητα χώρων και ασφάλεια εργασίας 
7. Μεταφορά προσωπικού 
8. Προμήθειες υλικών και τεχνική διεύθυνση 
9. Παραλαβή και αποθήκευση πρώτων υλών 
10. Φύλαξη τμήματος παραγωγής εξαρτημάτων  

 
Επειδή το κόστος αυτών των βοηθητικών μονάδων δραστηριότητας 

επιρρίπτεται  στις κύριες παραγωγικές εργασίες προηγείται η ανάλυση των 
βοηθητικών κέντρων δραστηριότητας της ανάλυσης των κυρίων κέντρων 
δραστηριότητας . 

 
 

4.2 ΤΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  
 

Για κάθε Βοηθητικό Κέντρο Δραστηριότητας (ΒΚΔ) αναλύονται 
αρχικώς οι δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα, καταγράφονται όλα τα 
σχετικά στοιχεία κόστους και προτείνονται οι κατάλληλοι οδηγοί κόστους 
για τον μερισμό του κόστους στα προϊόντα. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία 
ακολουθεί η εύρεση τού μοναδιαίου κόστους ανά είδος προϊόντος.  
 

4.2.1. 1ο Βοηθητικό Κέντρο: Συντονισμού και ελέγχου της παραγωγικής 
διαδικασίας 

 
Ο προγραμματισμός παραγωγής του τμήματος εξαρτημάτων 

σχεδιάζεται από τον Υπεύθυνο Τμήματος Αποθηκών Εξαρτημάτων, ο οποίος 
ενημερώνει τον υπεύθυνο παρακολούθησης τού συστήματος δεδομένων 
παραγωγής, για τις επικείμενες παραγωγές. Ο ρόλος τού αποθηκαρίου είναι, 
στην περίπτωση αυτήν, επιτελικός και ο χρόνος ενασχόλησής του με τον 
προγραμματισμό παραγωγής είναι ελάχιστος. Αυτό διότι βασίζεται 
περισσότερο στην καθημερινή επαφή του με τα εξαρτήματα και στην γνώση 
των ελαχίστων επιτρεπομένων αποθεμάτων για κάθε είδος εξαρτήματος.  

Η εργασία τού υπευθύνου παρακολούθησης τού συστήματος 
δεδομένων παραγωγής (υπεύθυνος λογισμικού) από την άλλη πλευρά  
σχετίζεται με τις παρακάτω ενέργειες : 

 
 έκδοση εντολών παραγωγής 
 τεχνική υποστήριξη του συστήματος 
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Οι πόροι που αναλώνονται για τον προγραμματισμό παραγωγής είναι : 
 

1. μέρος της αμοιβής τού υπευθύνου τού λογισμικού, η οποία 
σχετίζεται με τον χρόνο ενασχόλησής του με την έκδοση των 
εντολών παραγωγής, αλλά και με την ανά τρίμηνο επεξεργασία 
των δεδομένων. Για κάθε περίπτωση παραγωγής εκδίδεται μία 
εντολή, της οποίας η διάρκεια είναι κατά μέσον όρο ίση με 5 
λεπτά. 

2. οι αποσβέσεις τού ηλεκτρονικού υπολογιστή, τού λογισμικού και 
των επίπλων,  

3. και η γραφική ύλη 
 
 
1. Η αμοιβή τού υπευθύνου λογισμικού σε επίπεδο εργατοώρας είναι   
6,81   €/ΕΩ.  
Συνολικά εξεδόθησαν 80 εντολές παραγωγής για το πρώτο τρίμηνο του 
2005.  

Θεωρείται ότι το κόστος προγραμματισμού και εποπτείας της 
παραγωγής σχετίζεται άμεσα με τον αριθμό όλων των εκδιδομένων εντολών 
παραγωγής, που αφορά όλα τα παραχθέντα προϊόντα, στο διάστημα του 1ου 
τριμήνου του 2005 (βλ. πίνακα 4.1). Αυτό διότι, στο τέλος κάθε τριμήνου ο 
υπεύθυνος παρακολούθησης αναλύει τα δεδομένα παραγωγής για την 
εξαγωγή συμπερασμάτων, σχετικά με τους χρόνους βλαβών ανά μηχανή και 
ανά αιτία, τις εκμεταλλευσιμότητες των μηχανών και την παραγωγικότητα 
αυτών. Υπολογίζεται ότι ο συνολικός χρόνος επεξεργασίας των δεδομένων 
παραγωγής είναι 4 εργάσιμες ημέρες, δηλαδή συνολικά 32 ΕΩ. Οδηγός 
κόστους στην περίπτωση ου μερισμού των εργασίμων ημερών στα υπό 
εξέταση εξαρτήματα είναι ο αριθμός των εκδιδόμενων εντολών παραγωγής, 
διότι όσες περισσότερες οι εντολές τόσο μεγαλύτερος ο χρόνος επεξεργασίας 
των δεδομένων. 

  

Πίνακας 4.1. : κόστος έκδοσης εντολών παραγωγής 
 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΕΞΑΡΤ/ΤΟΣ

αριθμός 
εκδιδομένων 
εντολών στο 
τρίμηνο

απαιτούμενες 
ΕΩ έκδοσης 
εντολών

κόστος ΕΩ 
προγραμματιστή

κόστος έκδοσης 
εντολών 

παραγωγής     €

Γωνία Φ 100/90° 1 0,083 6,81 0,57
Γωνία Φ 63/90° 2 0,167 1,14
Συστολή αμ. Φ 40 Χ 32 1 0,083 0,57
Ημιταυ Φ100 2 0,167 1,14
Μούφα Λούκι 1 0,083 0,57
Συστ. Αμ.Φ63Χ50 3 0,250 1,70
Ταυ Φ 40 1 0,083 0,57  
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Το σύνολο των εντολών παραγωγής του 1ου τριμήνου του 2005 
ανέρχεται σε 80.  Το κόστος της περαιτέρω επεξεργασίας των εντολών 
παραγωγής του παραδείγματος για το ίδιο διάστημα  φαίνεται στον Πίνακα 
4.2.:  

 
Πίνακας 4.2. : κόστος επεξεργασίας εντολών παραγωγής   

 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΑΡΤ/ΤΟΣ
αρ. εντολών 
τριμήνου

% ποσοστό επί των 
συνολικών εντολών

εργασία έκδοσης 
εντολών (ΕΩ)*

κόστος 
εργασίας 

έκδοσης  (€)

Γωνία Φ 100/90° 1 0.013 0.40 2.724
Γωνία Φ 63/90° 2 0.025 0.80 5.448
Διαστολή 125 Χ140 1 0.013 0.40 2.724
Ημιταυ Φ100 2 0.025 0.80 5.448
Μούφα Λούκι 1 0.013 0.40 2.724
Συστ. Αμ.Φ63Χ50 3 0.038 1.20 8.172
Ταυ Φ 40 1 0.013 0.40 2.724

ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

 
 
* Η εργασία έκδοσης εντολών βρίσκεται από τον συνολικό χρόνο 

επεξεργασίας των εντολών παραγωγής (32ΕΩ) επί το % ποσοστό της κάθε 
εντολής π.χ. για την γωνία Φ100/90° είναι 32 ΕΩ * 0,013% = 0,4 ΕΩ 

 
Ο μερισμός του κόστους έκδοσης και επεξεργασίας των εντολών 

παραγωγής του τμήματος εξαρτημάτων (βλ. 4η στήλη πίνακα 4.2.), στα επί 
μέρους προϊόντα, γίνεται με οδηγό κόστους τον αριθμό των παραχθέντων 
τεμαχίων από κάθε είδος εξαρτήματος. Άλλωστε, η συμμετοχή του κόστους 
αυτού στο συνολικό κόστος θεωρείται ασήμαντη. Οπότε, ακόμη κι αν η 
βάση μερισμού δεν είναι η πλέον ορθή, η επίπτωσή της επί του μοναδιαίου 
κόστους προϊόντος είναι αμελητέα. 

 
2. Οι αποσβέσεις των ηλεκτρονικών υπολογιστών, του λογισμικού και 

του hardware θα υπολογισθούν λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον πραγματικό χρόνο 
ωφέλιμης ζωής τους και όχι σύμφωνα με τον τρόπο που εφαρμόζεται σήμερα 
από το Λογιστήριο (33% για κάθε έτος).  

Έτσι, το κόστος του υπολογιστή τού υπευθύνου λογισμικού, με όλα τα 
απαιτούμενα παρελκόμενα, ανέρχεται σε 1.200 € και ο ωφέλιμος χρόνος 
ζωής του ανέρχεται σε 7 έτη (12 τρίμηνα). Συνεπώς, για το πρώτο τρίμηνο 
του 2005, το κόστος αυτό ανέρχεται σε 1.200/28 = 46 €/τρίμηνο. Το 
παραπάνω κόστος θεωρείται αμελητέο και για τον λόγο αυτόν προστίθεται 
στο κόστος του συνολικού συστήματος “ΜΑΚΙΝΑ”, για το οποίο γίνεται 
λόγος αμέσως παρακάτω. 

Η εταιρεία έχει προ 3-ετίας εγκαταστήσει ένα λογισμικό σύστημα με 
την ονομασία “ΜΑΚΙΝΑ”, σκοπός του οποίου αποτελεί η συλλογή 
δεδομένων της παραγωγικής διαδικασίας. Σε κάθε μηχανή παραγωγής 
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προϊόντων υπάρχει εγκατεστημένο ένα τερματικό μηχάνημα στο οποίο ο 
χειριστής δηλώνει την κατάσταση της μηχανής, κάθε φορά που συμβαίνει 
κάποια μεταβολή (όπως π.χ. λειτουργία, βλάβη, προετοιμασία). Όλα τα 
παραπάνω στοιχεία συγκεντρώνονται με την βοήθεια του λογισμικού 
“ΜΑΚΙΝΑ” με σκοπό την περαιτέρω  επεξεργασία τους. Το συνολικό  ύψος 
της επένδυσης ανέρχεται σε 46.200 € (περιλαμβάνει άλλα 1.200 € τα οποία 
αναφέρονται παραπάνω). Από το σύστημα αυτό το 33% χρησιμοποιείται για 
το τμήμα εξαρτημάτων. Ο συντελεστής αυτός σχετίζεται με τον αριθμό των 
τερματικών παραγωγής, το 33% των οποίων βρίσκεται στον χώρο 
παραγωγής των εξαρτημάτων έγχυσης. Ο πραγματικός χρόνος ζωής του 
συστήματος αυτού (ωφέλιμος χρόνος) υπολογίζεται σε 7 έτη, δηλαδή 
6.600,00 € το έτος και το κόστος απόσβεσης του τμήματος εξαρτημάτων για 
το πρώτο τρίμηνο του 2005 είναι : 6.600,00 Χ 0,33/4 = 544,50 € .  

Επίσης, η εταιρεία πληρώνει κάθε έτος ποσόν 4.000 € για την 
υποστήριξη του εν λόγω συστήματος και το 33% αυτού χρησιμοποιείται για 
το τμήμα των εξαρτημάτων. Δηλαδή, το κόστος υποστήριξης για το τμήμα 
εξαρτημάτων, το πρώτο τρίμηνο του 2005, είναι : 4.000 Χ 0,33/4 = 330,00 €.  

Παρακάτω φαίνεται το κόστος υποστήριξης και αποσβέσεων του 
συστήματος παρακολούθησης  : 544,50 + 330,00 = 874,5 € 

Ο μερισμός των αποσβέσεων του υλισμικού συστήματος στα  
εξαρτήματα σχετίζεται με τον αριθμό των τερματικών που βρίσκονται σε 
κάθε θέση ξεχωριστά και όχι με τον χρόνο λειτουργίας του συγκεκριμένου 
τερματικού. Αυτό διότι το τερματικό βρίσκεται σε συνεχή λειτουργία, 
ανεξαρτήτως της καταστάσεως της μηχανής (παραγωγή, νεκρός χρόνος ή 
άλλη κατάσταση). Αυτό σημαίνει ότι οι ΜΩ λειτουργίας της μηχανής δεν 
αποτελούν οδηγό μερισμού του κόστους αποσβέσεων. Επίσης, είναι άδικο 
να χρεώνεται ένα εξάρτημα με επιπλέον κόστος, επειδή παράγεται σε 
μηχανή της οποίας το τερματικό παράγει μία φορά το τρίμηνο μικρή 
ποσότητα  τεμαχίων. Για όλα τα ανωτέρω, θεωρείται δικαιότερο εάν ο 
μερισμός γίνει με οδηγό κόστους το βάρος των παραχθέντων προϊόντων. 
Στον Πίνακα 4.3. φαίνεται το κόστος υποστήριξης και αποσβέσεων του 
λογισμικού συστήματος ΜΑΚΙΝΑ. 

Πίνακας 4.3. : κόστος υποστήριξης και αποσβέσεων λογισμικού  

ΕΙΔΟΣ ΕΞΑΡΤ/ΤΟΣ
παραχθέντα 
τεμάχια

συνολικό κόστος 
αποσβ. & 

υποστήριξης 
ΜΑΚΙΝΑ

% ποσοστό 
παραχθέντων, 
βάσει βάρους

κόστος αποσβ. & 
υποστήριξης 
ΜΑΚΙΝΑ ανά 
παραγωγή

κόστος αποσβ. & 
υποστήριξης ΜΑΚΙΝΑ 

ανά τεμάχιο 

Γωνία Φ 100/90° 20,688 874.50 6.97 60.95265 0.00295
Γωνία Φ 63/90° 15,240 2.33 20.37585 0.00134
Συστ. Αμ.Φ40Χ32 6,292 0.14 1.2243 0.00019
Ημιταυ Φ100 13,367 6.55 57.27975 0.00429
Μούφα Λούκι 5,714 0.38 3.3231 0.00058
Συστ. Αμ.Φ63Χ50 10,035 0.55 4.80975 0.00048
Ταυ Φ 40 25,022 1.02 8.9199 0.00036

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΚΙΝΑ

 

45 



Το σύνολο του κόστους που αφορά τον συντονισμό και τον έλεγχο της 
παραγωγικής διαδικασίας φαίνεται στον Πίνακα 4.4. 

 

Πίνακας 4.4. : ολικό κόστος συντονισμού και ελέγχου παραγωγής 
 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΑΡΤ/ΤΟΣ
κόστος έκδοσης 

εντολής

κόστος 
επεξεργασίας 
εντολής

κόστος υποστήριξης 
και αποσβέσεων 

MAKINA
παραχθέντα 
τεμάχια

ολικό κόστος συντ. & 
ελέγχου παραγ. ανά 

τεμάχιο

Γωνία Φ 100/90° 0.57 2.724 60.95 20,688 0.00311

Γωνία Φ 63/90° 1.14 5.448 20.38 15,240 0.00177

Συστ. Αμερ. Φ 40 Χ 32 0.57 2.724 1.22 6,292 0.00072

Ημιταυ Φ100 1.14 5.448 57.28 13,367 0.00478

Μούφα Λούκι 0.57 2.724 3.32 5,714 0.00116

Συστ. Αμ.Φ63Χ50 1.7 8.172 4.81 10,035 0.00146

Ταυ Φ 40 0.57 2.724 8.92 25,022 0.00049

ΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 
 
 

4.2.2  : 2ο Βοηθητικό κέντρο: Ποιοτικός έλεγχος  
 

Η λειτουργία που επιτελείται στο συγκεκριμένο τμήμα  είναι  ο έλεγχος 
της ποιότητος των τελικών προϊόντων. Το τμήμα ποιοτικού ελέγχου των 
προϊόντων λειτουργεί μόνο κατά την διάρκεια της πρώτης βάρδιας, 
απασχολεί δε ένα άτομο για τον οπτικό έλεγχο των παραχθέντων 
εξαρτημάτων και ένα για την διαδικασία βελτίωσης της ποιότητος.  

 Οι πόροι που αναλώνονται προκειμένου να επιτελεστεί η 
δραστηριότητα  του ποιοτικού ελέγχου είναι οι παρακάτω : 
 

1. Εργασία ενός εργαζομένου που ελέγχει σε καθημερινή βάση τα 
προϊόντα 

2. Εργασία ενός εργαζομένου με σκοπό την βελτίωση της 
ποιότητας του εξαρτήματος 

3. Οι αποσβέσεις των εγκαταστάσεων (δεξαμενές, αντλίες κ.λ.π.) 
4. κόστος διαχείρισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης 

(ISO9001 & ISO14001) 
 

1.  Το κύριο κόστος τού ποιοτικού ελέγχου αποτελείται από το κόστος 
εργασίας του συστηματικού ελέγχου που γίνεται στα προϊόντα, από τον 
ελεγκτή ποιότητος, σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος ελέγχου είναι 
ανεξάρτητος του είδους και της ποσότητος των παραγομένων εξαρτημάτων. 
Εξαρτάται δε κυρίως από τον  αριθμό των μηχανών που βρίσκονται σε 
λειτουργία την χρονική στιγμή του ποιοτικού ελέγχου. Ο χρόνος ελέγχου 
των εξαρτημάτων είναι καθορισμένος και ανεξάρτητος από το μέγεθος 
παραγωγής (και από το είδος του εξαρτήματος) και ισούται περίπου με 3 
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πρώτα λεπτά. Ο χρόνος του ποιοτικού ελέγχου των εξαρτημάτων είναι 
ευθέως ανάλογος του αριθμού των εξαρτημάτων που παράγονται σε έναν 
κύκλο παραγωγής (π.χ. εάν παράγεται ένα εξάρτημα την φορά από απλό 
καλούπι, τότε απαιτείται έλεγχος 3 λεπτών, ενώ όταν παράγονται 
εξαρτήματα από διπλό καλούπι τότε απαιτείται διπλάσιος χρόνος ελέγχου 
κ.ο.κ.).  

Σύμφωνα με τα ανωτέρω μπορούμε να καταλήξουμε στην χρήση ως 
οδηγού κόστους εργασίας ποιοτικού ελέγχου, τον αριθμό των πρωϊνών 
βαρδιών κατά τις οποίες υπήρξε παραγωγή του εν λόγω εξαρτήματος, 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον αριθμό των παραγομένων εξαρτημάτων ανά 
κύκλο παραγωγής (μονό, διπλό ή πολλαπλό καλούπι). Δηλαδή, εάν μία 
μηχανή παράγει δύο εξαρτήματα σε κάθε κύκλο παραγωγής (διπλό καλούπι) 
καθ’ όλη την διάρκεια μίας εβδομάδας, τότε ο χρόνος απασχόλησης του 
εργαζομένου ποιοτικού ελέγχου για την συγκεκριμένη παραγωγή είναι : 5 
ημέρες X 3 min/ημέρα Χ 2 = 30 min  ανά εβδομάδα Ο παραπάνω οδηγός 
σχετίζεται άμεσα με τον χρόνο τού καθημερινού ποιοτικού ελέγχου. Με 
βάση τα στοιχεία που ελήφθησαν από το λογισμικό ΜΑΚΙΝΑ, ο συνολικός 
χρόνος ποιοτικού ελέγχου ανέρχεται σε 2.331 min, ήτοι σε 38,85 ΕΩ. Στον 
Πίνακα 4.5. φαίνεται το κόστος του ποιοτικού ελέγχου ρουτίνας, για τα 
εξαρτήματα του παραδείγματος, με δεδομένο ότι το μέσο μικτό κόστος της 
εργατοώρας ποιοτικού ελέγχου ανέρχεται σε 14,25 € (ΕΩΕΛΕΓΚΤΗ 9,60€ & 
ΕΩΔ/ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ 18,91€) 

 
Πίνακας 4.5. : Κόστος ποιοτικού ελέγχου ρουτίνας 

 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΑΡΤ /ΤΟΣ
Αριθμός Α ' 
βάρδιας

εξαρτ. ανά 
κύκλο 

παραγωγής
Χρόνος 

ελέγχου (ΕΩ)
Κόστος 
Π.Ε. (€)

Γωνία Φ 100/90° 3 2 0.30 4.275
Γωνία Φ 63/90° 10 2 1.00 14.25
Συστ. Αμ.Φ40Χ32 1 1 0.05 0.7125
Ημιταυ Φ100 15 1 0.75 10.6875
Μούφα Λούκι 14 2 1.40 19.95
Συστ. Αμ.Φ63Χ50 5 3 0.75 10.6875
Ταυ Φ 40 13 2 1.30 18.525

ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΟΥΤΙΝΑΣ

 
 
 
Στον πίνακα 4.6 φαίνεται το κόστος του ποιοτικού ελέγχου ρουτίνας 

ανά τεμάχιο παραχθέντος εξαρτήματος 
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Πίνακας 4.6. : Κόστος ποιοτικού ελέγχου ρουτίνας ανά τεμάχιο 
παραχθέντος εξαρτήματος 

 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΑΡΤ /ΤΟΣ Κόστος Π.Ε. (€)

ποσότητα 
παραγωγής 

(τεμάχια)

κόστος Π.Ε. 
Ρουτίνας ανά τεμ. 

(€/τεμ)

Γωνία Φ 100/90° 4.275 20,688 0.00021
Γωνία Φ 63/90° 14.25 15,240 0.00094
Συστ. Αμ.Φ40Χ32 0.7125 6,292 0.00011
Ημιταυ Φ100 10.668 13,367 0.00080
Μούφα Λούκι 19.95 5,714 0.00349
Συστ. Αμ.Φ63Χ50 10.668 10,035 0.00106
Ταυ Φ 40 18.525 25,022 0.00074

ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΟΥΤΙΝΑΣ ΑΝΑ ΤΕΜ .

 
 
 
2.  Η εργασία που απαιτείται για την βελτίωση ενός προϊόντος δεν 

μπορεί να προσδιοριστεί παρά μόνον απολογιστικά. Για τον σκοπό αυτόν 
καταγράφονται οι εργατοώρες του ποιοτικού ελέγχου που απαιτούνται για 
την βελτίωση ενός προϊόντος. Στην περίπτωση των υπό εξέταση 
εξαρτημάτων δεν προέκυψαν περιπτώσεις βελτίωσης της ποιότητας. 

3. Αναφορικά με το κόστος των αποσβέσεων και της ηλεκτρικής 
ενέργειας των συσκευών ποιοτικού ελέγχου, θεωρούμε ότι αυτά είναι 
αμελητέα, διότι ποιοτικός έλεγχος με την χρήση συσκευών γίνεται σπανίως 
και μόνον όταν απαιτείται βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος. 

4. Το κόστος διαχείρισης ποιότητας αποτελείται από το κόστος 
πιστοποίησης (3.550 €). Το κόστος αυτό αποτελεί κόστος επιπέδου 
εργοστασίου, αφού η επιχείρηση θα συνέχιζε να πληρώνει το κόστος αυτό, 
ακόμη και εάν δεν είχε τμήμα παραγωγής εξαρτημάτων.  

 
Το συνολικό κόστος ποιοτικού ελέγχου ανά τεμάχιο, για τα εξαρτήματα 

του παραδείγματος, φαίνεται στον πίνακα  4.7. 
 

Πίνακας 4.7. : Ολικό κόστος ποιότητας 
 

ΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΕΞΑΡΤ/ΤΟΣ ολικό κόστος ποιότητας ανά τεμάχιο

Γωνία Φ 100/90° 0.00021
Γωνία Φ 63/90° 0.00094
Συστ. Αμ.Φ40Χ32 0.00011
Ημιταυ Φ100 0.00080
Μούφα Λούκι 0.00349
Συστ. Αμ.Φ63Χ50 0.00106
Ταυ Φ 40 0.00074  
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4.2.3   3ο  Βοηθητικό κέντρο: Τμήμα Κατασκευών 
 

Το τμήμα κατασκευών ασχολείται με την μεταφορά και την 
εγκατάσταση των νέων μηχανών παραγωγής, μέρος της μηχανολογικής 
συντήρησης τού υπάρχοντος εξοπλισμού καθώς και με τις διάφορες 
ιδιοκατασκευές που κατά διαστήματα απαιτούνται, για την απρόσκοπτη και 
ασφαλή λειτουργία των διαφόρων ΚΚΠ. 

Για το πρώτο τρίμηνο του 2005, το σύνολο των μισθών τού τμήματος 
κατασκευών ανέρχεται σε  14.050 €, όπως προκύπτει αναλυτικά από τον 
Πίνακα 3.8.  Τα πραγματικά λοιπά έξοδα όμως, ανέρχονται όχι στα 1.094,0 € 
(βλ. Πίνακα 3.8) αλλά σε 3.546,67 €. Αυτή η διαφορά οφείλεται στο γεγονός 
ότι το λογιστήριο υπολογίζει ως λοιπά έξοδα μόνο τα ανταλλακτικά (που 
ανέρχονται  σε 1.094 €), ενώ τα υπόλοιπα 2.452,67 € τα επιρρίπτει στο 
Μηχανουργείο, για να “βελτιώσει” την εικόνα της επιχείρησης στους τρίτους 
(ως έξοδα έρευνας και ανάπτυξης). 

Το τμήμα κατασκευών απασχολεί συνολικά 2 υπαλλήλους. Οι 
παραπάνω αμοιβές καταβάλλονται μηνιαίως και οι εργαζόμενοι 
αναλαμβάνουν την συντήρηση των μηχανών και την επισκευή των βλαβών, 
η οποία γίνεται άμεσα, με κριτήριο την αρχή της προτεραιότητας.  

Οι εργαζόμενοι έχουν επίσης την ευθύνη για την διαχείριση της 
αποθήκης των ανταλλακτικών του μηχανολογικού εξοπλισμού. 

Το τμήμα υποστηρίζεται από χειρόγραφο σύστημα, στο οποίο 
καταγράφονται πληροφορίες σχετικές με τις καθημερινές εργασίες που 
εκτελούνται από κάθε εργαζόμενο ανά ΚΚΠ. Οι εργασίες αυτές εκτιμώνται 
χρονικά. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα μίας κατά προσέγγιση εκτίμησης του 
κόστους εργασίας ανά μηχανή παραγωγής. 

Οι πόροι που ανάλωσε το τμήμα, στο πρώτο τρίμηνο του 2005, είναι : 
 

1. Η εργασία των 2 υπαλλήλων του τμήματος κατασκευών (αφορά όλα 
τα ΚΚΠ), η οποία ανήλθε στα  14.050,0 €, 

2. Η απόσβεση του χώρου που χρησιμοποιεί το τμήμα κατασκευών και η 
οποία θεωρείται αμελητέα (99,0 €) 

3. Τα ανταλλακτικά που  χρησιμοποιήθηκαν (και που επιβαρύνουν 
περίοδο 5 ετών) ανέρχονται σε 1.094,0 €  

4. Τα αναλώσιμα που  χρησιμοποιήθηκαν κατά την περιοδική 
συντήρηση ή την επισκευή βλαβών όλων των Κέντρων Κόστους 
Παραγωγής (ΚΚΠ)  ανήλθαν σε  2.452,67 €  και επιβαρύνουν το 
συγκεκριμένο τρίμηνο 

1. Η εργασία των 2 υπαλλήλων, που αποτελεί και τον σημαντικότερο 
πόρο του βοηθητικού αυτού τμήματος, όπως έχει δειχθεί παραπάνω, 
προσφέρεται για την συντήρηση και την επισκευή των μηχανών όλων των 
ΚΚΠ (δηλαδή του τμήματος εξαρτημάτων, του τμήματος σωλήνων PVC, 
του τμήματος σωλήνων πολυαιθυλενίου και του τμήματος χειροποίητων 
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εξαρτημάτων). Το κόστος αυτό είναι έμμεσο, αφού αφορά όλες τις μηχανές 
του εργοστασίου και άρα, όλα τα παραγόμενα προϊόντα. Έχει ανάγκη, 
λοιπόν, μερισμού και ο πιο κατάλληλος οδηγός κόστους είναι οι ώρες 
απασχόλησης του προσωπικού συντήρησης, οι οποίες είναι γνωστές κατ’ 
εκτίμηση, σε επίπεδο ΚΚΠ, όχι όμως σε επίπεδο μηχανής παραγωγής. 
Σύμφωνα με τα δεδομένα των συντηρητών το 8,5 % του συνολικού χρόνου 
και των 2 εργαζομένων αναλώθηκε για εργασίες στο τμήμα εξαρτημάτων. 
Αυτό σημαίνει ότι το 8,5% του κόστους εργασίας που αναλώθηκε για την 
υποστήριξη του τμήματος θα πρέπει να βαρύνει τα προϊόντα που παράγει το 
τμήμα εξαρτημάτων. Άρα ως οδηγός κόστους πρώτου επιπέδου 
χρησιμοποιούνται οι ώρες εργασίας των εργαζομένων σ’ αυτό το τμήμα.  
Έτσι έχουμε : 
Κόστος εργασίας τμήματος εξαρτημάτων από το τμήμα συντήρησης :  
14.050 Χ 8,5 % = 1.194,25 €  
Ο μερισμός του ανωτέρω κόστους γίνεται παρακάτω (βλ. Πίνακα 4.8), με 
οδηγό (δευτέρου επιπέδου) το % ποσοστό χρόνου εργασίας σε βλάβες, που 
δίνεται από το πρόγραμμα ΜΑΚΙΝΑ. Ο τελευταίος θεωρείται περισσότερο 
δίκαιος οδηγός μερισμού, απ’ ό,τι το βάρος των παραχθέντων εξαρτημάτων 
διότι, ένα σημαντικό μέρος του συνολικού κόστους εργασίας (συντήρησης 
και επισκευών) οφείλεται στις εργασίες επισκευών των ανωτέρω 
εργαζομένων.  

 
 

2. Η απόσβεση του κτηρίου 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 συνιστούν την 
καταλληλότερη βάση μερισμού. Το κόστος κτήσης της αποθήκης και των 
κτιρίων τού τμήματος συντήρησης ανέρχεται στα  6.300 €. Το ετήσιο 
ποσοστό απόσβεσης είναι 3% (ωφέλιμη ζωή 34 ετών) και όχι 8% που 
χρησιμοποιεί το λογιστήριο. Επομένως η τριμηνιαία  απόσβεση είναι: 

 
6.300/4 Χ3%=   47,25  €. 

 
Έτσι έχουμε : 

Κόστος απόσβεσης τμήματος εξαρτημάτων κτηρίου συντηρητών :  
47,25  Χ 8,5 % = 4,02  €, ποσόν πολύ μικρό, οπότε και το ενδεχόμενο λάθος 
λόγω εσφαλμένης βάσεως μερισμού θα είναι επίσης αμελητέο. Στην 
περίπτωση αυτήν επιλέγεται ως οδηγός κόστους το % ποσοστό  του χρόνου 
εργασίας που αντιστοιχεί σε βλάβες και που δίνεται από το πρόγραμμα 
ΜΑΚΙΝΑ. Ο οδηγός αυτός θεωρείται περισσότερο δίκαιος απ’ ό,τι το βάρος 
των παραχθέντων εξαρτημάτων. Αυτό διότι, ένα σημαντικό μέρος του 
συνολικού κόστους εργασίας (συντήρησης και επισκευών) οφείλεται στις 
εργασίες επισκευών. Βεβαίως, για το ποσόν των 4,02 €, δεν χρειάζεται να 
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προχωρήσουμε σε μερισμό του κόστους αυτού στα επί μέρους προϊόντα, για 
προφανείς λόγους.  
 

3. Τα αναλώσιμα αποτελούν τον δεύτερο κατά σειρά πόρο που 
χρειάζεται το τμήμα για την υποστήριξη των ΚΚΠ και ανέρχονται σε 
2.452,67 €. Ο μερισμός των αναλωσίμων γίνεται με τον ίδιον οδηγό 
κόστους, όπως στην παραπάνω περίπτωση, αφού άλλωστε δεν τηρούνται 
αναλυτικά στοιχεία χρήσης του κάθε αναλωσίμου υλικού, γεγονός που 
απαιτείται για τον ορθότερο μερισμό του κόστους αναλωσίμων.  
Έτσι έχουμε : 
Κόστος αναλωσίμων του ΚΚΠ εξαρτημάτων από το τμήμα κατασκευών:  
(2.452,67 ) Χ 8,5 % = 208,48 € 

 
4. Το κόστος που συνεπάγεται η ανάλωση των ανταλλακτικών είναι 

πολύ μικρή, αφού το ποσόν ανέρχεται μόλις σε 2.452,67 € και αναφέρονται 
σε 20 τρίμηνα (5 έτη). Συνεπώς το κόστος των ανταλλακτικών του τριμήνου 
ανέρχεται σε 2.452,67/20 = 122.63 € δηλαδή ποσόν σχετικά πολύ μικρό. Ο 
μερισμός του κόστους των ανταλλακτικών γίνεται με τον ίδιον οδηγό 
κόστους, όπως στην παραπάνω περίπτωση, αφού άλλωστε δεν τηρούνται 
αναλυτικά στοιχεία χρήσης του κάθε ανταλλακτικού, γεγονός που απαιτείται 
για τον ορθότερο μερισμό του κόστους αυτού στα επί μέρους προϊόντα.  
Άλλωστε, η συμμετοχή του κόστους αυτού στο συνολικό κόστος θεωρείται 
ασήμαντη. Οπότε, ακόμη κι αν η βάση μερισμού δεν είναι η πλέον ορθή, η 
επίπτωσή της επί του μοναδιαίου κόστους προϊόντος είναι αμελητέα. 

    
Έτσι έχουμε : 
Κόστος ανταλλακτικών τμήματος εξαρτημάτων :  
122.63  Χ 8,5 % = 10,42 € 

 
Από τα παραπάνω, αθροίζοντας τα 1, 2, 3 & 4 κόστη, λαμβάνεται το 

συνολικό κόστος του τμήματος κατασκευών και συντήρησης, το οποίο στην 
συνέχεια πρέπει να μεριστεί στα επί μέρους εξαρτήματα. Όπως έχει ήδη 
αναφερθεί, ο καταλληλότερος οδηγός κόστους (και για τις 4 κατηγορίες 
κόστους) είναι % ποσοστό  του χρόνου εργασίας που αντιστοιχεί σε βλάβες, 
το οποίο σχετίζεται με τις ΕΩ του προσωπικού για συντήρηση και επισκευές. 
Συνεπώς, το σύνολο του κόστους τού τμήματος κατασκευών, που 
αντιστοιχεί στο τμήμα εξαρτημάτων ανέρχεται σε : 
1.194.25+4,02+208,48+10,42 = 1.417,19 € 
 

Στον πίνακα 4.8. φαίνεται το κόστος ανά τεμάχιο εξαρτήματος που 
δημιουργείται από τις δραστηριότητες του τμήματος κατασκευών.  
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Πίνακας 4.8.: κόστος τμήματος κατασκευών ανά τεμάχιο εξαρτ. 
 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΑΡΤ/ΤΟΣ

κόστος 
κατασκευών 
που αντιστ. σε 
τμ. Εξαρτημ.

% ποσοστό 
βλαβών ΕΩ 

κόστος 
κατασκευών ανά 
είδος Εξαρτημ.

ποσότητα 
παραγωγής 
(τεμάχια)

κόστος 
κατασκευών 
ανά τεμ.

Γωνία Φ 100/90° 1.417,19 4,32 61,22 20.688 0,00296
Γωνία Φ 63/90° 2,23 31,56 15.240 0,00207
Συστ. Αμ.Φ40Χ32 0,40 5,72 6.292 0,00091
Ημιταυ Φ100 4,568 64,74 13.367 0,00484
Μούφα Λούκι 0,732 10,38 5.714 0,00182
Συστ. Αμ.Φ63Χ50 0,90 12,77 10.035 0,00127
Ταυ Φ 40 2,92 41,34 25.022 0,00165

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑ ΤΕΜ.

 
 
 

4.2.4   4ο  Βοηθητικό κέντρο: ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις  
 

Το τμήμα ηλεκτρολόγων ασχολείται με την ηλεκτρολογική 
εγκατάσταση των νέων μηχανών, με την επισκευή των μηχανών παραγωγής 
σε περιπτώσεις ηλεκτρολογικών βλαβών καθώς και με την προληπτική 
ηλεκτρολογική συντήρηση αυτών. 

Για το πρώτο τρίμηνο του 2005, το σύνολο των μισθών και των λοιπών 
εξόδων του τμήματος ηλεκτρολόγων  ανέρχεται σε  13.444    ευρώ, όπως 
προκύπτει αναλυτικά από τον Πίνακα 3.9.   

Το τμήμα ηλεκτρολόγων απασχολεί συνολικά 2 υπαλλήλους, οι οποίοι 
είναι έμπειροι διπλωματούχοι ηλεκτρολόγοι. Οι αμοιβές τών παραπάνω 
καταβάλλονται μηνιαίως. Οι εργαζόμενοι έχουν επίσης την ευθύνη για την 
διαχείριση της αποθήκης των ανταλλακτικών ηλεκτρολογικού υλικού. 

Το τμήμα υποστηρίζεται από ένα χειρόγραφο σύστημα στο οποίο 
καταγράφονται πληροφορίες σχετικές με τις καθημερινές εργασίες που 
εκτελούνται από κάθε εργαζόμενο ανά ΚΚΠ, η οποία συνοδεύεται από μία 
χρονική εκτίμηση της κάθε εργασίας. Συνεπώς, άμεση είναι η επίρριψη του 
κόστους εργασίας τού τμήματος των ηλεκτρολόγων στα επί μέρους ΚΚΠ. 
Οπότε, με βάση τις ΕΩ, γίνεται επίρριψη και των άλλων στοιχείων κόστους 
του 4ου βοηθητικού κέντρου. 

 
Οι πόροι που ανάλωσε το τμήμα στο πρώτο τρίμηνο του 2005 είναι: 

 
1. Η εργασία των 2 υπαλλήλων του τμήματος η οποία ανήλθε στα            

13.444 €, 
2. Τα αναλώσιμα των μηχανών κατά την περιοδική συντήρηση ή την 

επισκευή βλαβών όλων των ΚΚΠ  ανήλθαν σε  1.477,74 €  και 
επιβαρύνουν το συγκεκριμένο τρίμηνο.  
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3. Η απόσβεση του χώρου που χρησιμοποιεί το τμήμα και της αποθήκης 
ανταλλακτικών θεωρείται αμελητέα και ίση με 1.200 € 

4. Τα ανταλλακτικά των παγίων (που επιβαρύνουν περίοδο 5 ετών) 
ανήλθαν σε 1.547,68 € 

5. Παροχές τρίτων (λογ 62 λογιστικής για ΔΕΗ, ΟΤΕ, ύδρευση, ενοίκια 
και ασφάλιστρα) ανήλθαν σε 330 € 

 
 1. Η εργασία των υπαλλήλων, που αποτελεί και τον σημαντικότερο πόρο 
του βοηθητικού αυτού τμήματος, προσφέρεται για την ηλεκτρολογικής 
φύσεως συντήρηση και επισκευή των μηχανών του εργοστασίου, όπου 
απασχολούνται και τα 2 άτομα. Η εργασία των 2 υπαλλήλων αποτελεί άμεσο 
κόστος, αφού υπάρχουν στοιχεία των αναλούμενων ΕΩ σε κάθε ΚΚΠ.  

Σύμφωνα με τα δεδομένα των ηλεκτρολόγων το 15 % του συνολικού 
χρόνου και των 2 εργαζομένων αναλώθηκε για εργασίες στο τμήμα 
εξαρτημάτων. Αυτό σημαίνει ότι το 15% του κόστους εργασίας που 
αναλώθηκε για την υποστήριξη του τμήματος θα πρέπει να βαρύνει τα 
προϊόντα που παράγει το τμήμα εξαρτημάτων. Άρα ως οδηγός κόστους 
πρώτου επιπέδου χρησιμοποιούνται οι ώρες εργασίας των εργαζομένων σ’ 
αυτό το τμήμα.  
Έτσι έχουμε : 
Κόστος εργασίας τμήματος εξαρτημάτων από το ηλεκτρολογείο :  
13.444 Χ 15,0 % = 2.016,6 € 

 
2. Τα αναλώσιμα αποτελούν τον δεύτερο κατά σειρά πόρο που 

χρειάζεται το τμήμα για την υποστήριξη των ΚΚΠ και ανέρχονται σε 
1.477,74  €. Ο μερισμός των αναλωσίμων γίνεται με τον ίδιον οδηγό 
κόστους, όπως στην περίπτωση της εργασίας, διότι δεν τηρούνται αναλυτικά 
στοιχεία χρήσης του κάθε αναλωσίμου υλικού, οπότε λογικό φαίνεται το 
κόστος αυτό να συνδέεται με τις ΕΩ.  
 
Έτσι έχουμε : 
Κόστος αναλωσίμων τμήματος εξαρτημάτων ηλεκτρολογείου  
(1.477,74) Χ 15 % = 221,66 € 

 
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 συνιστούν την 
καταλληλότερη βάση μερισμού, ελλείψει άλλης πιό λογικής βάσης. Το 
κόστος κτήσης της αποθήκης και των κτιρίων τού τμήματος συντήρησης 
ανέρχεται στα  3.200 €. Το ετήσιο ποσοστό απόσβεσης είναι 3% (ωφέλιμη 
ζωή 34 ετών) και όχι 8% που χρησιμοποιεί το λογιστήριο. Επομένως η 
τριμηνιαία απόσβεση είναι: 

 
3.200/4 Χ3%=   24,0  € 
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Παρατηρούμε ότι το κόστος αυτό είναι πολύ μικρό και το ενδεχόμενο λάθος 
λόγω εσφαλμένης βάσης μερισμού είναι ασήμαντο. 

 
Έτσι έχουμε : 
Κόστος απόσβεσης τμήματος εξαρτημάτων κτηρίου συντηρητών :  
 
24  Χ 15 % = 3,6  € 

  
4. Το κόστος που συνεπάγεται η ανάλωση των ανταλλακτικών είναι 

πολύ μικρή, αφού το ποσόν ανέρχεται μόλις σε 1.547,68 € και αναφέρονται 
σε 20 τρίμηνα (5 έτη). Συνεπώς το κόστος των ανταλλακτικών του τριμήνου 
ανέρχεται σε 1.547,68/20 = 77,38 €, δηλαδή ποσόν σχετικά πολύ μικρό, 
όπως προαναφέρθηκε. Γι’ αυτό χρησιμοποιείται ως οδηγός κόστους οι ΕΩ 
απασχόλησης του προσωπικού.     
Έτσι έχουμε : 
Κόστος ανταλλακτικών τμήματος εξαρτημάτων ηλεκτρολογείου:  
77,38 Χ 15 % = 11,61 € 

 
5. Το κόστος των παροχών προς τρίτους ανέρχεται σε 330 €. Και στην 

περίπτωση αυτήν χρησιμοποιείται ως οδηγός κόστους οι ΕΩ απασχόλησης 
του προσωπικού.     
Έτσι έχουμε : 
Κόστος διαφόρων εξόδων και παροχών προς τρίτους τμήματος εξαρτημάτων 
μηχανουργείου :  
330 Χ 15 % = 49,5 € 

 
Με βάση τα ανωτέρω το σύνολο του κόστους των δραστηριοτήτων των 

ηλεκτρολόγων για την υποστήριξη του τμήματος εξαρτημάτων, το 1ο 
τρίμηνο του 2005 ανέρχεται σε  
 2.016,6+221,66+3,6+11,61+49,5 = 2.302,97 € 

  
Για τον μερισμό του ανωτέρω κόστους στα επί μέρους παραγόμενα 

εξαρτήματα θα πρέπει να ικανοποιείται η σχέση αιτίου-αιτιατού. Απουσία 
όμως περαιτέρω αναλυτικών στοιχείων, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Για τον 
λόγο αυτόν προτείνεται η περαιτέρω παρακολούθηση της εργασίας των 
ηλεκτρολόγων, ανά μηχανή παραγωγής και όχι ανά ΚΚΠ. Στην περίπτωσή 
μας, προτείνεται ως οδηγός κόστους 2ου επιπέδου οι ΕΩ που αντιστοιχούν 
στις βλάβες των μηχανών παραγωγής. Στον πίνακα 4.9. φαίνεται το κόστος 
ανά τεμάχιο εξαρτήματος από τις ηλεκτρολογικής φύσεως δραστηριότητες. 
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 Πίνακας 4.9. : κόστος ανά τεμ. εξαρτήματος ηλεκτρολογικών δραστ/των 
 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΑΡΤ/ΤΟΣ

κόστος 
ηλεκτρολ. που 
αντιστ. σε τμ. 
Εξαρτημ.

% ποσοστό 
βλαβών ΕΩ 

κόστος 
ηλεκτρολόγων 
ανά είδος 
Εξαρτημ.

ποσότητα 
παραγωγής 
(τεμάχια)

κόστος 
ηλεκτρολόγων 
ανά τεμ.

Γωνία Φ 100/90° 2.302,97 4,32 99,488304 20.688 0,00481
Γωνία Φ 63/90° 2,23 51,282536 15.240 0,00336
Συστ. Αμ.Φ40Χ32 0,40 9,28787801 6.292 0,00148
Ημιταυ Φ100 4,568 105,19967 13.367 0,00787
Μούφα Λούκι 0,732 16,8669523 5.714 0,00295
Συστ. Αμ.Φ63Χ50 0,90 20,7589716 10.035 0,00207
Ταυ Φ 40 2,92 67,1776349 25.022 0,00268

ΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΑΝΑ ΤΕΜ.

 
 
 

4.2.5   5ο  Βοηθητικό κέντρο: Μηχανουργείο 
 

Το μηχανουργείο ασχολείται με την κατασκευή καλουπιών παραγωγής 
εξαρτημάτων, καθώς και άλλων παρελκομένων συσκευών.  

Όπως προκύπτει αναλυτικά από τον Πίνακα 3.10 (Κεφάλαιο 3) για το 
πρώτο τρίμηνο του 2005, το σύνολο των μισθών τού Μηχανουργείου 
ανέρχεται σε  19.702  €.  Τα υπόλοιπα έξοδα ανήλθαν σε 23.326 €. 

Το μηχανουργείο απασχολεί συνολικά 3 υπαλλήλους, ένας εκ των 
οποίων είναι ο προϊστάμενος. Οι αμοιβές καταβάλλονται μηνιαίως και οι 
εργαζόμενοι αναλαμβάνουν την κατασκευή καλουπιών, μητρών και 
διαφόρων εργαλείων παραγωγής όλων των ΚΚΠ. Ο προϊστάμενος 
προσφέρει υπηρεσίες κατασκευών, όπως και οι υπόλοιποι υπάλληλοι. 

Το τμήμα υποστηρίζεται από χειρόγραφο σύστημα, στο οποίο 
καταγράφονται πληροφορίες σχετικές με τις καθημερινές εργασίες που 
εκτελούνται. Οι εργασίες αυτές εκτιμώνται χρονικά. Έτσι, δίνεται η 
δυνατότητα μίας κατά προσέγγιση εκτίμησης του κόστους εργασίας ανά 
Κέντρο Κόστους. 

Οι πόροι που ανάλωσε το τμήμα ,στο πρώτο τρίμηνο του 2005, είναι : 
 
1. Η εργασία των 3 υπαλλήλων του τμήματος, για όλα τα ΚΚΠ, η οποία 

ανήλθε στα  19.702  €, 
2. Τα αναλώσιμα του τμήματος (λάδια, στουπιά, ανταλλακτικά 

μηχανημάτων, φλάντζες), που αναλώνονται κατά την κατασκευή 
καλουπιών, την περιοδική συντήρηση ή την επισκευή βλαβών 
καλουπιών ανήλθαν σε 9.704 €   

3. Η απόσβεση του χώρου που χρησιμοποιεί το τμήμα θεωρείται 
αμελητέα, αφού έχει ήδη αποσβεστεί. 
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4. Η αποσβέσεις των μηχανημάτων ανήλθαν σε 9.180 € 
5. Τα ανταλλακτικά των παγίων (που επιβαρύνουν περίοδο 5 ετών) 

ανήλθαν σε 1.363 € 
6. Διάφορα άλλα έξοδα (σαπούνια καθαρισμού κλπ.) ανήλθαν σε 373 € 
7. Παροχές τρίτων (λογ 62 λογιστικής για ΔΕΗ, ΟΤΕ, ύδρευση, ενοίκια 

και ασφάλιστρα) ανήλθαν σε 2.706 € 
 

1. Η εργασία των υπαλλήλων, που αποτελεί και τον σημαντικότερο 
πόρο του βοηθητικού αυτού τμήματος, όπως έχει δειχθεί παραπάνω, 
προσφέρεται για την κατασκευή καλουπιών, μητρών και ιδιοσυσκευών 
καθώς για την συντήρηση και την επισκευή αυτών. Το κόστος αυτό είναι 
έμμεσο, αφού αφορά όλα τα ΚΚΠ του εργοστασίου και άρα, όλα τα 
παραγόμενα προϊόντα. Έχει ανάγκη, λοιπόν, μερισμού και ο πιο κατάλληλος 
οδηγός κόστους είναι οι ώρες απασχόλησης τού προσωπικού, οι οποίες είναι 
γνωστές σε επίπεδο ΚΚΠ. Σύμφωνα με τα δεδομένα του Μηχανουργείου το 
56,7 % του συνολικού χρόνου και των τριών εργαζομένων αναλώθηκε για 
εργασίες κατασκευών στο τμήμα εξαρτημάτων. Αυτό σημαίνει ότι το 56,7 % 
του κόστους εργασίας που αναλώθηκε για την υποστήριξη του τμήματος θα 
πρέπει να βαρύνει τα προϊόντα που παράγει το τμήμα εξαρτημάτων. Άρα ως 
οδηγός κόστους πρώτου επιπέδου χρησιμοποιούνται οι ώρες εργασίας των 
εργαζομένων σ’ αυτό το τμήμα.  
Έτσι έχουμε : 
Κόστος εργασίας τμήματος εξαρτημάτων από το μηχανουργείο :  
19.702 Χ 56,7 % = 1.117,10 € 

 
2. Τα αναλώσιμα αποτελούν τον δεύτερο κατά σειρά πόρο που 

χρειάζεται το τμήμα. Ο μερισμός των αναλωσίμων γίνεται με τον ίδιον 
οδηγό κόστους. Αυτό διότι  ισχύει η αρχή αιτίου – αιτιατού, αφού τα 
αναλώσιμα υλικά σχετίζονται με την χρήση των μηχανημάτων και άρα με 
τον χρόνο λειτουργίας των, που με την σειρά τους σχετίζονται με την 
απασχόληση των εργαζομένων. Το ίδιο ισχύει και τις παροχές τρίτων, τα 
διάφορα άλλα έξοδα  
Έτσι έχουμε : 
Κόστος αναλωσίμων – παροχών σε τρίτους - άλλων εξόδων τμήματος 
εξαρτημάτων μηχανουργείου  
(9.704 + 373 + 2.706 ) Χ 56,7 % = 7.247,96 € 

 
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 συνιστούν την 
καταλληλότερη βάση μερισμού. Το κόστος κτήσης της αποθήκης και των 
κτιρίων τού τμήματος συντήρησης ανέρχεται στα  10.500 €. Το ετήσιο 
ποσοστό απόσβεσης είναι 3% (ωφέλιμη ζωή 34 ετών) και όχι 8% που 
χρησιμοποιεί το λογιστήριο.  
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Επομένως η τριμηνιαία απόσβεση είναι: 
10.500/4 Χ3%=   78,75  €. 

Έτσι έχουμε : 
Κόστος απόσβεσης τμήματος εξαρτημάτων κτηρίου συντηρητών :  
 
78,75  Χ 56,7 % = 44,65  € 

 
4. Οι αποσβέσεις των μηχανημάτων αποτελούν επίσης πολύ σημαντικό 

στοιχείο κόστους του Μηχανουργείου. Κανονικά, το κόστος των 
αποσβέσεων σχετίζεται άμεσα με τις μηχανοώρες (ΜΩ) που αναλώθηκαν 
για κάθε δραστηριότητα και στην συνέχεια το κόστος αυτό να μεριστεί στα 
αντίστοιχα προϊόντα, σύμφωνα πάλι με τις ΜΩ λειτουργίας που αναλώθηκαν 
για την κατασκευή ή επισκευή του κάθε προϊόντος ξεχωριστά. Επειδή όμως 
δεν υπάρχουν στοιχεία των αναλωθέντων ΜΩ ανά μηχάνημα (και φυσικά 
ανά προϊόν), θεωρείται ως πρώτος οδηγός κόστους  οι ΕΩ απασχόλησης ανά 
ΚΚΠ, όπως και στις παραπάνω περιπτώσεις.  Το  κέντρο κατεργασίας CNC 
(μηχάνημα με σημαντικό κόστος απόκτησης), που αποτελεί ένα από τα 
μεγαλύτερα στοιχεία κόστους αποσβέσεων των μηχανημάτων του 
Μηχανουργείου, δεν απασχολείται καθόλου για το τμήμα εξαρτημάτων και 
συνεπώς δεν πρέπει να επιβαρύνει το τμήμα, όπως γίνεται στην 
παραδοσιακή κοστολόγηση. Στην παρούσα εργασία αφαιρείται το ποσόν του 
κέντρου κατεργασίας. Συνεπώς, το ποσόν των αποσβέσεων των 
μηχανημάτων του μηχανουργείου που θα μεριστεί σε όλα τα ΚΚΠ, με βάση 
τις ΕΩ των εργαζομένων, δεν είναι 9.180 € αλλά 9.180 – 3.950 = 6.030  € 
(αφαιρέθηκε το ποσόν του CNC) 
Έτσι έχουμε : 
Κόστος αποσβέσεων μηχανημάτων τμήματος εξαρτημάτων μηχανουργείου : 
6.030 Χ 56,7 % = 3.419,01 € 

 
5. Το κόστος που συνεπάγεται η ανάλωση των ανταλλακτικών των 

παγίων είναι πολύ μικρή, αφού το ποσόν ανέρχεται μόλις σε 1.363 € και 
αναφέρονται σε 20 τρίμηνα (5 έτη). Συνεπώς το κόστος των ανταλλακτικών 
του τριμήνου ανέρχεται σε 1.363/20 = 68.15 € δηλαδή ποσόν σχετικά πολύ 
μικρό. Γι’ αυτό χρησιμοποιείται ως οδηγός κόστους οι ΕΩ απασχόλησης του 
προσωπικού.     
Έτσι έχουμε : 
Κόστος ανταλλακτικών τμήματος εξαρτημάτων μηχανουργείου :  
68,15 Χ 56,7 % = 38,64 € 

 
6. Το κόστος των διαφόρων εξόδων και των παροχών προς τρίτους 
ανέρχεται σε 2.706 + 373 = 3.079 €. Και στην περίπτωση αυτήν 
χρησιμοποιείται ως οδηγός κόστους οι ΕΩ απασχόλησης του προσωπικού.     
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Έτσι έχουμε : 
Κόστος διαφόρων εξόδων και παροχών προς τρίτους τμήματος εξαρτημάτων 
μηχανουργείου :  
3.079 Χ 56,7 % = 1.745,79 € 

 
Με βάση τα ανωτέρω το σύνολο του κόστους των δραστηριοτήτων του 

Μηχανουργείου για την υποστήριξη του τμήματος εξαρτημάτων, το 1ο 
τρίμηνο του 2005 ανέρχεται σε  
 1.117,10+7.247,96+44,65+3.419,01+38,64+1.745,79=13.613,15 € 

  
Για τον μερισμό του ανωτέρω κόστους στα επί μέρους εξαρτήματα θα 

πρέπει να ικανοποιείται η σχέση αιτίου-αιτιατού. Απουσία όμως περαιτέρω 
αναλυτικών στοιχείων, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Για τον λόγο αυτόν 
προτείνεται η δημιουργία κέντρου δραστηριότητας που θα συγκεντρώνει το 
κόστος (εργασίας, ανταλλακτικών κλπ) ανά καλούπι εξαρτήματος. Για τον 
λόγο αυτόν προτείνεται να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός κόστους, οι ΕΩ που 
αντιστοιχούν στις βλάβες των καλουπιών των επί μέρους εξαρτημάτων. Στον 
πίνακα 4.10. φαίνεται το κόστος ανά τεμάχιο εξαρτήματος από τις 
δραστηριότητες του μηχανουργείου. 
 
 Πίνακας 4.10. : κόστος μηχανουργείου ανά τεμ. εξαρτήματος  
 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΑΡΤ/ΤΟΣ

κόστος μηχαν. 
που αντιστ. σε 
τμ. Εξαρτημ.

% ποσοστό 
βλαβών ΕΩ 

κόστος 
μηχανουργ. ανά 
είδος εξαρτημ.

ποσότητα 
παραγωγής 
(τεμάχια)

κόστος 
μηχανουργείο
υ ανά τεμ.

Γωνία Φ 100/90° 13,613.15 4.32 588.0881 20,688 0.02843
Γωνία Φ 63/90° 2.23 303.1376 15,240 0.01989
Συστ. Αμ.Φ40Χ32 0.40 54.9018 6,292 0.00873
Ημιταυ Φ100 4.568 621.8487 13,367 0.04652
Μούφα Λούκι 0.732 99.7027 5,714 0.01745
Συστ. Αμ.Φ63Χ50 0.90 122.7089 10,035 0.01223
Ταυ Φ 40 2.92 397.0956 25,022 0.01587

ΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑ ΤΕΜ.
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4.2.6   6ο Βοηθητικό κέντρο: Καθαριότητα χώρων παραγωγής και 
υγιεινή και ασφάλεια εργασίας 

 
Παρακάτω εξετάζουμε ένα βοηθητικό κέντρο, το οποίο στην 

πραγματικότητα αποτελείται από δύο επί μέρους κέντρα  δραστηριοτήτων. 
Πρόκειται για το κέντρο δραστηριότητας για την καθαριότητα του 
εργοστασίου και το κέντρο δραστηριότητας για την ασφάλεια εργασίας. Ο 
λόγος για τον οποίον ενώθηκαν, οφείλεται  στο γεγονός του κοινού σκοπού 
ύπαρξης και των δύο δραστηριοτήτων, δηλαδή της υγιεινής και 
καθαριότητας γενικότερα. 

Στο τμήμα καθαριότητας εργάζεται ένα άτομο πλήρους απασχόλησης, 
το οποίο έχει την ευθύνη για την καθαριότητα του εργοστασιακού χώρου, 
ενώ για την ασφάλεια εργασίας απασχολείται ένα άτομο μερικής 
απασχόλησης.  

Οι πόροι που αναλώθηκαν στο τμήμα  το 1ο 3-μηνο 2005 είναι: 
 

1) η εργασία της καθαρίστριας, 3.125 € (ΕΩ = 6,2  €/h) 
2) τα υλικά καθαριότητας,  875, 35  € 
3) η εργασία του Τεχνικού Ασφαλείας, 2.269,2 € 
4) τα υλικά ασφάλειας εργασίας, 1.053,2 € 
5) οι αμοιβές του Δήμου, ο οποίος φροντίζει για την αποκομιδή των 

σκουπιδιών από τον χώρο του εργοστασίου και την μεταφορά τους 
σε χώρους υγειονομικής ταφής, 12.435,9 € 

 
1&2) Αναφορικά με την εργασία της καθαρίστριας και τα υλικά 

καθαριότητας (3.125+875,35=4.000,35€), το κόστος 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 ως σήμερα. Η λύση 
αυτή είναι η καταλληλότερη, καθώς στο τμήμα καθαριότητας υπάρχει μία 
εργαζομένη, η οποία απασχολείται συγκεκριμένες ώρες σε συγκεκριμένα 
τμήματα, που αντιστοιχούν σε ΚΚΠ, σε ΒΚΚΠ και σε άλλα μέρη του 
εργοστασίου τα οποία είναι κοινά για όλους, όπως οι χώροι υγιεινής. Από 
την ανάλυση των στοιχείων εργασίας της καθαρίστριας προκύπτει ότι το 
κόστος εργασίας καθαρισμού για την παραγωγή εξαρτημάτων είναι 
αμελητέο (22,73€/τρίμηνο, πίνακας 4.11) , αλλά παρ’ όλ’ αυτά θα 
προχωρήσουμε στον μερισμό του ( βλ. πίνακα 4.11)  
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Πίνακας 4.11. : κόστος καθαρισμού ανά τμήμα εργοστασίου  
 

Χώρος καθαρισμού

% κατανομή 
χρόνου 

καθαρισμού

Τριμηνιαίο 
κόστος 

καθαρισμού (€)
3-μηνιαίο κόστος 
καθαρισμού/χώρο

Κόστος 
καθαρισμού τμ. 
εξαρτημάτων (€)

ΓΡΑΦΕΙΑ 93.3% 4000.4 3730.44 0.00
ΧΗΜΕΙΟ* 2.3% 90.92 12.27
ΣΩΛΗΝΕΣ PVC 0.6% 22.73 0.00
ΤΜ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 0.6% 22.73 22.73
ΤΜΗΜΑ ΚΟΛΛΗΤΩΝ 0.2% 8.52 0.00
ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ** 0.9% 34.09 7.31
ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ** 0.9% 34.09 7.31
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ 0.6% 22.73 0.00
ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ** 0.9% 34.09 7.31
ΣΥΝΟΛΟ 100.0% 4000.35 56.92

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ

 
 

* οι συνολικές εργατοώρες τού ενός εργαζομένου στο χημείο ανέρχονται σε  
 
            8ώρες*5 ημέρες * 4 εβδομάδες * 3 μήνες  =  480 ΕΩ 

          εβδομάδα    μήνα           τρίμηνο 
 
** οδηγός κόστους αποτελεί ο αριθμός των εργαζομένων του τμήματος εξαρτημάτων, ήτοι 12/56 

= 13,5%. 
 
3&4) Η εργασία και τα υλικά για την ασφάλεια εργασίας μερίζονται με 

οδηγό κόστους το ποσοστό των εργαζομένων του τμήματος εξαρτημάτων σε 
σχέση με το σύνολο των εργαζομένων που κάνουν χρήση των υπηρεσιών 
υγιεινής και ασφάλειας (13,5 %) και ανέρχονται σε : 
(2.269,2+1.053,2) * 13,5 % = 448,52 € 

Για τον περαιτέρω μερισμό του κόστους αυτού στα προϊόντα 
χρησιμοποιείται ως οδηγός κόστους οι ΕΩ που ανάλωσε το κάθε προϊόν για 
την παραγωγή του. Το σύνολο των ΕΩ του τριμήνου ανήλθαν σε 5.384 ΕΩ 
και με βάση τις ΕΩ που απαιτήθηκαν για την παραγωγή των υπό εξέταση 
προϊόντων, μερίζουμε το ανωτέρω κόστος στα εξαρτήματα όπως φαίνεται 
στον Πίνακα 4.12 : 

 
Πίνακας 4.12. : κόστος ασφάλειας ανά τεμάχιο εξαρτήματος  

ΕΙΔΟΣ ΕΞΑΡΤ /ΤΟΣ
%ΕΩ  

παραγωγής

κόστος 
ασφάλειας 

εξαρτημάτων

ποσότητα 
παραγωγής 

(τεμάχια)
κόστος ανά 

τεμάχιο (€/τεμ)

Γωνία Φ 100/90° 3,07 448,52 20.688 0,0007
Γωνία Φ 63/90° 1,87 15.240 0,0006
Συστ. Αμ.Φ40Χ32 0,898 6.292 0,0006
Ημιταυ Φ100 2,605 13.367 0,0009
Μούφα Λούκι 0,921 5.714 0,0007
Συστ. Αμ.Φ63Χ50 1,66 10.035 0,0007
Ταυ Φ 40 2,61 25.022 0,0005

ΚΟΣΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ
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5) Αναφορικά με τις αμοιβές του Δήμου (12.435,9 €), θεωρείται ότι ο 
ορθότερος οδηγός κόστους 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 του κάθε κέντρου  και  
συνεπώς είναι δυνατόν να προκύψουν ποσοστά βάσει των οποίων θα γίνεται 
ο μερισμός του κόστους. Σύμφωνα με αυτή την εκτίμηση το 82  % του 
όγκου των σκουπιδιών προέρχεται από το τμήμα σωλήνων PVC-U και μόνο 
7,6 %  προέρχεται από το τμήμα εξαρτημάτων, ο υπόλοιπος δε όγκος 
οφείλεται σε άλλα τμήματα της παραγωγής ή των γραφείων διοίκησης. 
 
Έτσι, έχουμε  
Κόστος αποκομιδής απορριμμάτων = 0,076 * 12.435,9 = 945,13 € 
 

Για τον περαιτέρω μερισμό του κόστους αυτού στα προϊόντα 
χρησιμοποιείται ως οδηγός κόστους το βάρος των αναλωθέντων πρώτων 
υλών για την παραγωγή τους, διότι όσο μεγαλύτερο το βάρος των 
αναλωθέντων υλικών, τόσο μεγαλύτερος και ο όγκος των απορριμμάτων 
(φύρες, σκόνη λόγω παραγωγής, κλπ).  Στον Πίνακα 4.13 φαίνεται το κόστος 
αποκομιδής ανά τεμάχιο εξαρτήματος : 
 
Πίνακας 4.13. : κόστος αποκομιδής ανά τεμάχιο εξαρτήματος 

 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΑΡΤ/ΤΟΣ
απορ. Τμ. 

Εξαρτημάτων

% ποσοστό 
παραχθέντων, 
βάσει βάρους

κόστος 
αποκομιδής 
απορριμμάτων

ποσότητα 
παραγωγής 
(τεμάχια)

κόστος 
αποκομιδής 
απορριμμάτ
ων ανά τεμ.

Γωνία Φ 100/90° 945.13 6.97 65.876 20,688 0.00318
Γωνία Φ 63/90° 2.33 22.022 15,240 0.00144
Συστ. Αμ.Φ40Χ32 0.14 1.323 6,292 0.00021
Ημιταυ Φ100 6.55 61.906 13,367 0.00463
Μούφα Λούκι 0.38 3.591 5,714 0.00063
Συστ. Αμ.Φ63Χ50 0.55 5.198 10,035 0.00052
Ταυ Φ 40 1.02 9.640 25,022 0.00039

ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ

 
 
 
 
Στον πίνακα 4.14. φαίνεται το συνολικό κόστος καθαριότητας και 

ασφαλείας για τα εξαρτήματα του παραδείγματος μας : 
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Πίνακας 4.14. : συνολικό κόστος καθαριότητας και ασφάλειας ανά 
τεμάχιο εξαρτήματος 
 

ΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΕΞΑΡΤ/ΤΟΣ
κόστος ασφάλειας ανά 

τεμάχ. ()
κόστος αποκομιδής 

ανά τεμάχ. ()
συν. κόστος καθαρ. & 

ασφάλειας/τεμ

Γωνία Φ 100/90° 0.0007 0.00318 0.00388
Γωνία Φ 63/90° 0.0006 0.00144 0.00204
Συστ. Αμ.Φ40Χ32 0.0006 0.00021 0.00081
Ημιταυ Φ100 0.0009 0.00463 0.00553
Μούφα Λούκι 0.0007 0.00063 0.00133
Συστ. Αμ.Φ63Χ50 0.0007 0.00052 0.00122
Ταυ Φ 40 0.0005 0.00039 0.00089  
 
 

4.2.7   7ο  Βοηθητικό κέντρο: Μεταφορά προσωπικού   
 

Το τμήμα μεταφορών προσωπικού είναι υπεύθυνο για την μεταφορά 
των εργαζομένων από και προς το εργοστάσιο. Στο τμήμα απασχολείται 
συνολικά ένας οδηγός και ένα λεωφορείο, ενώ πραγματοποιείται καθημερινά 
ένα δρομολόγιο συνολικού μήκους 70 χιλιομέτρων. 

 Οι πόροι που αναλώνονται στην συγκεκριμένη λειτουργία είναι: 
 

1. η εργασία του οδηγού, η οποία ανέρχεται σε 771,43 € 
2. τα καύσιμα  του λεωφορείου (έξοδα κινήσεως), που ανέρχονται σε 

2.600,0 € 
3. η συντήρηση και οι επισκευές  του λεωφορείου, που ανέρχονται σε 

517,0 € 
4. η ασφάλεια του λεωφορείου  ανέρχεται περίπου σε 200 €, ενώ οι 

αποσβέσεις είναι αμελητέες, λόγω της πολύ χαμηλής τιμής απόκτησής 
του (μεταχειρισμένο). 

Ο σωστός υπολογισμός του κόστους του κέντρου δραστηριότητας που 
εξετάζουμε επιβάλει την αντιμετώπιση κάποιων προβλημάτων. 

 Πρώτον,  θα πρέπει να βρεθεί, πόσο μέρος του κόστους πρέπει να 
επιβαρύνει την παραγωγή των εξαρτημάτων, καθ’ ότι τα λεωφορεία 
εξυπηρετούν εργαζόμενους όλων των διευθύνσεων.  

Δεύτερον, θα πρέπει να υπολογιστεί το κόστος που αναλογεί στα επί 
μέρους εξαρτήματα από το σύνολο του κόστους, που αντιστοιχεί στο ΚΚΠ 
της παραγωγής εξαρτημάτων. 

Την λύση στο πρώτο πρόβλημα, την βρίσκουμε σχετικά εύκολα, γιατί 
γνωρίζουμε, ότι το 15% των υπαλλήλων ανήκουν στο τμήμα παραγωγής 
εξαρτημάτων και συνεπώς το 15% του κόστους μεταφοράς προσωπικού θα 
πρέπει να οδηγηθεί στο τμήμα παραγωγής εξαρτημάτων. 

Έτσι έχουμε : κόστος μεταφοράς προσωπικού τμήματος εξαρτημάτων  
(771,43 + 2.600,0 + 517,0 + 200,0) * 15%  =  893,01 € 
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Αναφορικά με το δεύτερο πρόβλημα, προτείνεται ως κατάλληλος  
οδηγός, βάσει του οποίου θα επιβαρυνθούν τα εξαρτήματα, ο αριθμός των 
ΕΩ που αναλώθηκαν στην παραγωγή των παραπάνω εξαρτημάτων. 
Γνωρίζουμε τις συνολικές ΕΩ που αναλώθηκαν στο διάστημα του 1ου 
τριμήνου του 2005. Γνωρίζουμε επίσης τις ΕΩ που αναλώθηκαν για κάθε 
παραγωγή εξαρτημάτων ξεχωριστά. Έτσι μπορούμε να βρούμε το ποσοστό 
του κόστους μεταφοράς που αντιστοιχεί σε κάθε παραγωγή και συνεπώς σε 
κάθε τεμάχιο, ξεχωριστά.    

Επομένως, το κόστος διαμορφώνεται όπως, φαίνεται στον παρακάτω 
πίνακα 4.15. :  
 
Πίνακας 4.15. : συνολικό κόστος μεταφοράς προσωπικού ανά τεμάχιο  

 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΑΡΤ/ΤΟΣ
%ΕΩ 

παραγωγής

κόστος 
μεταφοράς 
προσωπικού 
τμήματος 

εξαρτημάτων

ποσότητα 
παραγωγής 

(τεμάχια)
κόστος ανά 

τεμάχιο (€/τεμ)

Γωνία Φ 100/90° 3.07 893.01 20,688 0.0013
Γωνία Φ 63/90° 1.87 15,240 0.0011
Συστ. Αμ.Φ40Χ32 0.898 6,292 0.0013
Ημιταυ Φ100 2.605 13,367 0.0017
Μούφα Λούκι 0.921 5,714 0.0014
Συστ. Αμ.Φ63Χ50 1.66 10,035 0.0015
Ταυ Φ 40 2.61 25,022 0.0009

ΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΑΝΑ ΤΕΜ.

 
 
 
4.2.8   8ο Βοηθητικό Κέντρο δραστηριότητας Προμηθειών & 

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

1. η εργασία  του Διευθύνοντος Συμβούλου (Δ.Σ.), με κόστος  9.250€ 
2. οι αποσβέσεις των χρησιμοποιούμενων χώρων εργασίας του κτιρίου 

διοίκησης, που ανέρχεται σε 4.250  € 
3. η φύλαξη του χώρου, που ανέρχεται σε 7.425 € 

 
 

1. Ο Δ.Σ. προσφέρει υπηρεσίες διευθυντή προμηθειών και τεχνικού 
διευθυντή. Δυστυχώς, δεν υπάρχει αξιόλογη πληροφόρηση για να βρεθεί το 
ποσοστό απασχόλησής του με τα θέματα των προμηθειών και της τεχνικής 
διεύθυνσης, ενώ ταυτόχρονα οι αρμοδιότητές του σχετίζονται και με θέματα 
ανωτάτης διοίκησης και στρατηγικής της επιχείρησης. Για τον λόγο αυτόν 
και επειδή το μεγαλύτερο μέρος των υπηρεσιών του σχετίζεται κυρίως με 
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την τεχνική διεύθυνση, προτείνεται ως οδηγός κόστους πρώτου επιπέδου 
(της εργασίας του) ο χρόνος απασχόλησής του με τα διάφορα ΚΚΠ. 

Από τις τελευταίες μετρήσεις εκτιμάται ότι ο Δ.Σ. ασχολείται κατά 
περίπου 65% τού χρόνου του με τεχνικά θέματα παραγωγής όλων των 
προϊόντων της εταιρείας. Θεωρείται συνεπώς ότι το 65% του συνολικού 
κόστους μισθοδοσίας του πρέπει να βαρύνει τα ΚΚΠ και το υπόλοιπο 35% 
να επιβαρύνει το κόστος διοίκησης. Παρατηρήθηκε επίσης, πως το 45% τού 
χρόνου απασχόλησής του με τεχνικά θέματα, αναλώνεται στο τμήμα 
εξαρτημάτων. Άρα, το 29,3% του κόστους εργασίας του (65% Χ 45% = 
29,3%) επιβαρύνει το τμήμα εξαρτημάτων.  

Με βάση τα ανωτέρω, η δραστηριότητα προμηθειών και τεχνικής 
διεύθυνσης  επιβαρύνει το τμήμα εξαρτημάτων έγχυσης κατά : 
9.250 Χ 29,3% = 2.705,63 € 

 
2. Οι αποσβέσεις του κτιρίου διοίκησης που αντιστοιχεί στο παραπάνω 

τμήμα ανέρχονται στο 10% των συνολικών αποσβέσεων, με βάση το 
εμβαδόν που αυτό καταλαμβάνει στο κτήριο. Το κόστος αποσβέσεων του 
κτηρίου Διοίκησης, για το 1ο τρίμηνο του 2005, ανέρχεται σε 4.250 € και 
συνεπώς το κόστος αποσβέσεων είναι  
4.250 Χ 0,1 = 425 €.  

 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, το 29,3% του κόστους αυτού, δηλαδή 425 

Χ 0,293 = 124,53 €, αντιστοιχούν στο τμήμα εξαρτημάτων. 
 
3. Τέλος, η φύλαξη του συνολικού χώρου, για το 1ο τρίμηνο του 2005, 

ανέρχεται σε 7.425 €. Το σύνολο των καλυμμένων χώρων υπολογίζεται σε 
12.300 τ.μ., ενώ το γραφείο του Δ.Σ. χώρου υπολογίζεται σε 80 τ.μ., 
συνεπώς 0,65% του συνολικού κόστους φύλαξης αντιστοιχεί στο τμήμα 
προμηθειών και τεχνικής διεύθυνσης, ήτοι  

 
7.425 Χ 0,0065 = 48,29 €. 
 
Όλα τα παραπάνω φαίνονται στον πίνακα 4.16. 

 
Πίνακας 4.16. : Κόστος Προμηθειών & Τεχνικής Διεύθυνσης 
 

Είδος κόστους
κόστος τεχν. 
δ/νσης τμ. 
Εξαρτημ.

1 Μισθοδοσία 2,705.63
2 Αποσβέσεις 124.53 €
3 Φύλαξη 48.29 €
Σύνολο 2,878.45 €  
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Για τον μερισμό τού κόστους εργασίας, αποσβέσεων και φύλαξης (του 
χώρου εργασίας του) στα επί μέρους προϊόντα θεωρείται ότι το % ποσοστό 
του χρόνου εργασίας σε βλάβες (που δίνεται από το πρόγραμμα ΜΑΚΙΝΑ) 
αποτελεί έναν καλό οδηγό κόστους, αφού ικανοποιεί την απαίτηση αιτίου-
αιτιατού και αυτό διότι η ενασχόληση τού στελέχους αυτού με το τμήμα, 
σχετίζεται σχεδόν αποκλειστικά με την επίλυση προβλημάτων παραγωγής, 
αλλά επίσης και με την κατασκευή των νέων καλουπιών, την καθοδήγηση 
των εργαζομένων του μηχανουργείου και του τμήματος κατασκευών και 
συντήρησης και τέλος σε μικρό βαθμό με τον έλεγχο της καλής πορείας τού 
τμήματος εξαρτημάτων. Έτσι, έχουμε  

 
 

Πίνακας 4.17. : Ολικό Κόστος Προμηθ. & Τεχν. Δ/νσης ανά τεμ. 
 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΑΡΤ/ΤΟΣ

κόστος 
προμηθειών και 
τεχν. Δ/νσης τμ. 
Εξαρτημάτων

% ποσοστό 
βλαβών ΕΩ 

κόστος 
προμηθειών και 
τεχν. Δ/νσης ανά 
είδος εξαρτ.

παραχθέντα 
τεμάχια

κόστος προμηθ και 
τεχν δ/νσης ανά 

τεμάχιο 

Γωνία Φ 100/90° 2.878,45 4,32 124,35 20.688 0,00601
Γωνία Φ 63/90° 2,23 64,10 15.240 0,00421
Συστ. Αμ.Φ40Χ32 0,40 11,61 6.292 0,00185
Ημιταυ Φ100 4,568 131,49 13.367 0,00984
Μούφα Λούκι 0,732 21,08 5.714 0,00369
Συστ. Αμ.Φ63Χ50 0,90 25,95 10.035 0,00259
Ταυ Φ 40 2,92 83,96 25.022 0,00336

ΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜ. & ΤΕΧΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑ ΤΕΜ.

 
 
 
4.2.9   9ο Βοηθητικό κέντρο: Παραλαβής και Αποθήκευσης 

πρώτων υλών   
 

Η δραστηριότητα της παραλαβή των υλικών (κυρίως πρώτες ύλες) 
υλοποιείται από εργαζόμενους του τμήματος φορτώσεων. Οι πρώτες ύλες 
παραδίδονται με φορτηγά αυτοκίνητα σε παλέτες του ενός τόνου. Οι πόροι 
που αναλώνονται για την παραλαβή των υλικών είναι : 
 

1. η εργασία του οδηγού περονοφόρου και του αποθηκαρίου για τον 
έλεγχο της αποθήκης και την διεκπεραίωση της διαδικασίας 
παραλαβής στο λογιστήριο 

2. τα καύσιμα των περονοφόρων 
3. η απόσβεση, τα ασφάλιστρα και η συντήρηση των περονοφόρων 
4. η απόσβεση και τα ασφάλιστρα της αποθήκης υλικών 
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1. Η εργασία παραλαβής και αποθήκευσης είναι εργασία μερικής 
απασχόλησης. Γι’ αυτό θα πρέπει να συγκεντρωθεί σε μία  ξεχωριστή 
λεκάνη κόστους (παραλαβής και αποθήκευσης υλικών) και από εκεί να 
οδηγηθεί στα κύρια κέντρα δραστηριότητας του εργοστασίου με οδηγό 
κόστους τον αριθμό των παλετών και όχι του βάρους, όπως γίνεται σήμερα. 
Παρακάτω βρίσκεται ο χρόνος που απαιτείται για την διεκπεραίωση μίας 
παραλαβής και αποθήκευσης των υλικών.  

Τα προϊόντα έρχονται με φορτηγά αυτοκίνητα. Κάθε φορτηγό περιέχει 
22,5 τόνους PVC (που αποτελεί το 95% της συνταγής). Η εκφόρτωση ενός 
φορτηγού 20 παλετών PVC, απαιτεί  χρόνο 30 λεπτών για την εκφόρτωση 
και 40 περίπου λεπτών για την τοποθέτηση των υλικών στην αποθήκη. 
Συνολικά απαιτούνται 70 λεπτά για 20 παλέτες, ήτοι περίπου 3,5 λεπτά για 
την παραλαβή και αποθήκευση της κάθε παλέτας PVC (1.250 κιλά). Ο 
αποθηκάριος στην συνέχεια απασχολείται περίπου 15 λεπτά για λογιστικές 
διεκπεραιώσεις, με ένα άτομο του λογιστηρίου (0,5 ΕΩ).  Συνολικά, 
απαιτούνται 70+30 = 100 λεπτά για την παραλαβή των υλικών ανά 20 
παλέτες, ήτοι 5 λεπτά ανά παλέτα, ή 0,0833 ΕΩ/παλέτα (βλ. 3η στήλη πίνακα 
4.18).  Επειδή το κόστος της εργασίας των οδηγών περονοφόρου, του 
αποθηκαρίου και του υπαλλήλου γραφείου είναι παραπλήσια, υπολογίζουμε 
το κόστος παραλαβής των πρώτων υλών με τον μέσο όρο αυτών, ήτοι 7,570 
€/ΕΩ (βλ. 5η στήλη πίνακα 4.18).  

Έτσι στον Πίνακα 4.17 φαίνεται το κόστος εργασίας παραλαβής 
πρώτων υλών : 
 
Πίνακας 4.18. : κόστος εργασίας παραλαβής πρώτων υλών ανά τεμάχιο 
 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΑΡΤ/ΤΟΣ

ποσότης 
παραχθέντων 
μιγμάτων (kg)

αριθμός 
παλετών ΕΩ/παλέτα

ΕΩ 
παραλαβής 
υλικών

Κόστος/ΕΩ 
παραλαβής

κόστος εργ. 
παραλ. ανά 
είδος εξαρτ.

ποσότητα 
προβλ. 
εξαρτ/των

κόστος εργ. 
παραλ. ανά 
τεμάχιο 

Γωνία Φ 100/90° 7.271 5,817 0,0833 0,485 7,570 3,669 20.688 0,00018
Γωνία Φ 63/90° 2.436 1,949 0,162 1,229 15.240 0,00008
Συστ. Αμ.Φ40Χ32 159 0,127 0,011 0,080 6.292 0,00001
Ημιταυ Φ100 6.650 5,320 0,443 3,356 13.367 0,00025
Μούφα Λούκι 399 0,319 0,027 0,201 5.714 0,00004
Συστ. Αμ.Φ63Χ50 588 0,470 0,039 0,297 10.035 0,00003
Ταυ Φ 40 1.203 0,962 0,080 0,607 25.022 0,00002

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ Α ΥΛΩΝ ΑΝΑ ΤΕΜ.

 
 
2. Τα περονοφόρα οχήματα απασχολούνται κατά περίπου 70 λεπτά της 

ώρας ή 1,17ΜΩ για την παραλαβή του κάθε φορτίου PVC των 22.500 κιλών 
(ήτοι 1,17/22.500 = 0,000052 ΜΩ/kg PVC, βλ. 2η στήλη πίνακα 4.20). 
Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, τα περονοφόρα καταναλώνουν 45 λίτρα 
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πετρελαίου ανά 30 ΜΩ (περίπου λειτουργία μίας εβδομάδας), άρα για κάθε 
φορτίο καταναλώνονται 45lt*1,17ΜΩ/30ΜΩ = 1,755lt, ή 0,0000367 €/kg 
PVC.  Συνεπώς, γνωρίζοντας την ποσότητα των αναλωθέντων πρώτων υλών 
μπορεί να υπολογιστεί, κατ’ εκτίμηση,  η ποσότητα των καυσίμων που 
αντιστοιχεί στην παραλαβή των αντίστοιχων φορτίων. Η τιμή του 
πετρελαίου κίνησης ανέρχεται σε 0,47 €/lt  και συνεπώς έχουμε το κόστος 
πετρελαίου για την παραλαβή των μιγμάτων ανά τεμάχιο εξαρτήματος, στον 
Πίνακα 4.19. 

 
Πίνακας  4.19. : κόστος πετρελαίου παραλαβής α υλών ανά τεμ.  

 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΑΡΤ/ΤΟΣ

ποσότης 
παραχθέντων 
μιγμάτων (kg)

κόστος 
πετρελαίου ανά 

κιλό pvc

κόστος 
πετρελαίου για 
την παραλαβή 
μιγμάτων

παραχθέντα 
τεμάχια

κόστος 
καυσίμων 

παραλαβής ανά 
τεμάχιο 

Γωνία Φ 100/90° 7.271 0,0000367 0,3 20.688 0,000013
Γωνία Φ 63/90° 2.436 0,1 15.240 0,000006
Συστ. Αμ.Φ40Χ32 159 0,0 6.292 0,000001
Ημιταυ Φ100 6.650 0,2 13.367 0,000018
Μούφα Λούκι 399 0,0 5.714 0,000003
Συστ. Αμ.Φ63Χ50 588 0,0 10.035 0,000002
Ταυ Φ 40 1.203 0,0 25.022 0,000002

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΑΡΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑ ΤΕΜ.

 
 
3. Οι αποσβέσεις των περονοφόρων υπολογίζονται με την σταθερά 

μέθοδο και με συντελεστή 10%. Το παραπάνω γεγονός στηρίζεται στην 
εκτίμηση ότι τα οχήματα αυτά υπό τις παρούσες συνθήκες θα λειτουργούν 
για  10 έτη. Έτσι, η αξία των εννέα συνολικώς περονοφόρων ανέρχεται σε 
872.212,50 €. Ο μέσος όρος της αξίας του ενός οχήματος ανέρχεται σε  : 
872.212,50/9 = 9.690,28 €. Με βάση τα ανωτέρω και με συντελεστή 
απόσβεσης 10%, το μέσο κόστος αποσβέσεων ενός περονοφόρου για το 
πρώτο τρίμηνο του 2005 είναι : 
9.690,28/4 X 10% =242,26 €  
Στο παραπάνω ποσό προστίθενται οι ασφάλειες ανά κλαρκ το τρίμηνο, οι 
οποίες για το σύνολο του έτους και για τα 9 κλαρκ ανέρχεται σε 1.500 € : 
Έτσι για κάθε κλαρκ, στο τρίμηνο έχουμε 
1.500€/(9*4) = 41,67€ 
και τα έξοδα συντήρησης ανά κλαρκ το τρίμηνο : 
3.802/(9*4) = 105,61€  
Συνεπώς, το συνολικό κόστος αποσβέσεων, ασφαλειών και συντήρησης του 
ενός περονοφόρου στο τρίμηνο ανέρχεται σε 242,26 + 41,67 +105,61 = 
389,54 €. Εκτιμώντας ότι η κατά μέσο όρο μηνιαία απασχόληση ενός 
περονοφόρου ανέρχεται σε 4 Χ 30 ΜΩ = 120 ΜΩ μπορούμε να μερίσουμε 
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το κόστος αυτό στα προϊόντα που μας ενδιαφέρουν, με 3,25€/ΜΩ, όπως 
φαίνεται στον πίνακα 4.20  : 
Πίνακας  4.20. : κόστος πετρελαίου παραλαβής α υλών ανά τεμ.  
 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΑΡΤ/ΤΟΣ

ποσότης 
παραχθέντων 
μιγμάτων (kg)

ΜΩ 
απασχόλησης 
κλαρκ ανά κιλό 

PVC

μηχανοώρες 
απασχόλησης 
περονοφόρων

κόστος (αποσ, 
ασφαλ& συντ.) 
κλαρκ ανά ΜΩ

κόστος  (αποσ, 
αασφαλ& συντ.) 
κλαρκ για την 
παραλαβή 
μιγμάτων

παραχθέντα 
τεμάχια

κόστος ανά 
τεμάχιο 

Γωνία Φ 100/90° 7.271 0,000052 0,378 3,25 1,23 20.688 0,00006
Γωνία Φ 63/90° 2.436 0,127 0,41 15.240 0,00003
Συστ. Αμ.Φ40Χ32 159 0,008 0,03 6.292 0,00000
Ημιταυ Φ100 6.650 0,346 1,12 13.367 0,00008
Μούφα Λούκι 399 0,021 0,07 5.714 0,00001
Συστ. Αμ.Φ63Χ50 588 0,031 0,10 10.035 0,00001
Ταυ Φ 40 1.203 0,063 0,20 25.022 0,00001

ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΒ, ΑΣΦΑΛ. & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΑΡΚ ΑΝΑ ΤΕΜ.

 

  

Παρατηρείται ότι το κόστος αυτό είναι αμελητέο. 
 

4. Το κόστος απόσβεσης του κτηρίου της αποθήκης γίνεται με οδηγό 
κόστους πρώτου επιπέδου το εμβαδόν που αυτό καταλαμβάνει στο σύνολο 
των καλυμμένων χώρων. Το συνολικό κόστος κτήσεως της αποθήκης 
πρώτων υλών ανέρχεται σε 334.556,13 €. Το 1/12 περίπου του συνολικού 
χώρου ανήκουν στην αποθήκη εξαρτημάτων, άρα το κόστος κτήσεως αυτής 
ανέρχεται στα 27.879,68 €. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ως ωφέλιμο χρόνο ζωής 
του κτηρίου τα 34 έτη, το συνολικό κόστος απόσβεσης της αποθήκης 
εξαρτημάτων για το 1ο τρίμηνο του 2005 ανέρχεται σε  
27.879,68/(34*4) = 204,99€ 

 
Το κόστος φύλαξης για το 1ο τρίμηνο του 2005 ανέρχεται στα 7.425 € 

και το ποσοστό του συνολικού εμβαδού που αντιστοιχεί στο χώρο αποθήκης 
εξαρτημάτων είναι 5 %. Συνεπώς το κόστος που αναλογεί στο χώρο αυτό 
είναι : 
7.425 * 0.05 = 371,25€, άρα το συνολικό κόστος αποσβέσεων και φύλαξης 
αποθήκης εξαρτημάτων για το 1ο τρίμηνο 2005 ανέρχεται σε  
204,99 + 371,25  = 576,24€ 

 
Ο μερισμός του κόστους αυτού στα εξαρτήματα του παραδείγματος 

προτείνεται να γίνει με οδηγό κόστους το βάρος των συνολικώς 
παραχθέντων εξαρτημάτων στο τρίμηνο. Βεβαίως θεωρείται δικαιότερος ο 
μερισμός με βάση τον όγκο που καταλαμβάνουν τα παραχθέντα εξαρτήματα, 
αλλά αφ’ ενός το σύστημα θα γίνει πολυπλοκότερο, αφετέρου (όπως θα 
αποδειχθεί παρακάτω) το ποσοστό συμμετοχής στο συνολικό κόστος 
προϊόντος είναι αμελητέο.  
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Πίνακας  4.21. :  κόστος φύλαξης και απόσβεσης αποθήκης για παραλαβή 
α’ υλών ανά τεμ.  

 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΑΡΤ/ΤΟΣ

ποσότης 
παραχθέντων 
εξαρτημάτων 

(τεμ.)

κόστος 
αποσβ.&φύλαξης 
αποθήκης α υλών

ποσοστό 
συμμετοχής 
παραχθέντων 
εξαρτημάτων 

βάσει βάρους (%)

κόστος 
αποσβ.&φύλαξης 
αποθήκης ανά είδος 
εξαρτημάτων, ως 

σύνολο

κόστος 
αποσβ.&φύλαξης 
αποθήκης ανά 
τεμάχιο εξαρτ.

Γωνία Φ 100/90° 20.688 576,24 6,97 40,16 0,00194
Γωνία Φ 63/90° 15.240 2,33 13,43 0,00088
Συστ. Αμ.Φ40Χ32 6.292 0,14 0,81 0,00013
Ημιταυ Φ100 13.367 6,55 37,74 0,00282
Μούφα Λούκι 5.714 0,38 2,19 0,00038
Συστ. Αμ.Φ63Χ50 10.035 0,55 3,17 0,00032
Ταυ Φ 40 25.022 1,02 5,88 0,00023

ΚΟΣΤΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Α ΥΛΩΝ. ΑΝΑ ΤΕΜ. 

 
 

Συνεπώς το κόστος των όλων των δραστηριοτήτων εντός του κέντρου 
ανά τεμάχιο φαίνεται στον Πίνακα 4.22: 

 
Πίνακας 4.22. : ολικό κόστος παραλαβής και αποθήκευσης α υλών 

 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΑΡΤ/ΤΟΣ

κόστος 
καυσίμων 

παραλαβής ανά 
τεμάχιο 

κόστος εργασίας 
παραλαβής ανά 

τεμάχιο 

κόστος αποσβ.& 
φύλαξης κλαρκ 
ανά τεμάχιο 

εξαρτ.

κόστος 
αποσβ.&φύλαξης 
αποθήκης ανά 
τεμάχιο εξαρτ.

ολικό κόστος παραλ. 
& αποθήκης ανά 
τεμάχιο εξαρτ.

Γωνία Φ 100/90° 0.00001 0.00018 0.00006 0.00194 0.00219
Γωνία Φ 63/90° 0.00001 0.00008 0.00003 0.00088 0.00100
Συστ. Αμ.Φ40Χ32 0.00000 0.00001 0.00000 0.00013 0.00014
Ημιταυ Φ100 0.00002 0.00025 0.00008 0.00282 0.00317
Μούφα Λούκι 0.00000 0.00004 0.00001 0.00038 0.00043
Συστ. Αμ.Φ63Χ50 0.00000 0.00003 0.00001 0.00032 0.00036
Ταυ Φ 40 0.00000 0.00002 0.00001 0.00023 0.00026

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Α ΥΛΩΝ

 
 

 
 
4.2.10  10ο Βοηθητικό κέντρο:  Φύλαξη εγκαταστάσεων 

παραγωγής εξαρτημάτων 
 

Η φύλαξη των εγκαταστάσεων είναι ένα κόστος που πρέπει να μεριστεί 
στα παραγόμενα προϊόντα καθώς αφορά ένα κομμάτι των εξόδων της 
επιχείρησης. Η επιχείρηση έχει αναθέσει τη φύλαξη των εγκαταστάσεων σε 
ιδιωτική εταιρεία.  

Το συγκεκριμένο κόστος είναι αδύνατο να συσχετιστεί άμεσα με τα 
παραγόμενα προϊόντα. 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, καθ’ ότι στην φύλαξη 
περιλαμβάνονται και τα γραφεία των διοικητικών υπαλλήλων. Συνεπώς 
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καταλληλότερος οδηγός κόστους θεωρώ ότι είναι τα τετραγωνικά μέτρα που 
καταλαμβάνει κάθε δραστηριότητα. 

Το κόστος φύλαξης για το α’ τρίμηνο του 2005 ανέρχεται στα 7.425 € 
και το ποσοστό του συνολικού εμβαδού που αντιστοιχεί στο χώρο 
παραγωγής εξαρτημάτων είναι 12,20 % (1500τμ/12.300τμ). Συνεπώς το 
κόστος που αναλογεί στο χώρο αυτό είναι : 
7.425 * 0.1220 = 905.85€ 

Ο μερισμός του κόστους αυτού στα εξαρτήματα του παραδείγματος 
προτείνεται και πάλι να γίνει με οδηγό κόστους το βάρος των συνολικώς 
παραχθέντων εξαρτημάτων στο τρίμηνο. Άλλωστε, ο όγκος που 
καταλαμβάνει ένα εξάρτημα εξαρτάται από το βάρος του και συνεπώς 
ακολουθείται η αρχή αιτίου-αιτιατού. Το συνολικό κόστος φύλαξης ανά 
τεμάχιο φαίνεται στον Πίνακα 4.23. 

 
Πίνακας 4.23. : κόστος φύλαξης κτηρίου παραγωγής εξαρτ. ανά τεμ. 

 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΑΡΤ/ΤΟΣ

ποσότης 
παραχθέντων 
εξαρτημάτων 

(τεμ.)

κόστος φύλαξης 
κτηρίου 

παραγωγής 
εξαρτημάτων

ποσοστό 
συμμετοχής 
παραχθέντων 
εξαρτημάτων 
βάσει βάρους 

(%)

κόστος φύλαξης 
κτηρίου 

παραγωγής ανά 
είδος 

εξαρτημάτων

κόστος  
φύλαξης 
κτηρίου 

παραγωγής 
ανά τεμάχιο 

εξαρτ.

Γωνία Φ 100/90° 20,688 906 6.97 63.14 0.00305
Γωνία Φ 63/90° 15,240 2.33 21.11 0.00138
Συστ. Αμ.Φ40Χ32 6,292 0.14 1.27 0.00020
Ημιταυ Φ100 13,367 6.55 59.33 0.00444
Μούφα Λούκι 5,714 0.38 3.44 0.00060
Συστ. Αμ.Φ63Χ50 10,035 0.55 4.98 0.00050
Ταυ Φ 40 25,022 1.02 9.24 0.00037

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
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4.3 ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ    

 
Στην αρχή της ενότητας αυτής έγινε αναλυτική αναφορά σε όλες τις 

εργασίες που πρέπει να λάβουν χώρα για την παραγωγή ενός εξαρτήματος 
έγχυσης. Οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να ομαδοποιηθούν σε ξεχωριστές 
κατηγορίες, βάσει των κοστολογικών χαρακτηριστικών τους και να 
αποτελέσουν τα κέντρα δραστηριότητας της παραγωγικής διαδικασίας. Τα 
κέντρα δραστηριοτήτων στην συνέχεια 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 επιμεριστεί στα τελικά προϊόντα. 

Τα κυρίως κέντρα δραστηριότητας ομαδοποιούνται ως εξής : 
1. Το πρώτο κύριο κέντρο δραστηριότητας περιλαμβάνει την 

ανάμειξη των πρώτων υλών και την μεταφορά τους στις μηχανές παραγωγής 
και το ονομάζουμε ανάμειξη πρώτων υλών και μεταφορά μιγμάτων στις 
μηχανές.  

2. Το δεύτερο κύριο κέντρο δραστηριότητας περιλαμβάνει την 
εγκατάσταση και απεγκατάσταση καλουπιού. 

3. Το τρίτο κύριο κέντρο δραστηριότητας περιλαμβάνει την 
προθέρμανση της μηχανής 

4. Το τέταρτο κύριο κέντρο δραστηριότητας περιλαμβάνει την 
εκκίνηση παραγωγής 

5. Το πέμπτο κύριο κέντρο δραστηριότητας περιλαμβάνει την 
παραγωγή των εξαρτημάτων  

6. Το έκτο κύριο κέντρο δραστηριότητας περιλαμβάνει την 
περιτύλιξη και την παλετοποίηση των προϊόντων 

7. Το έβδομο κύριο κέντρο δραστηριότητας περιλαμβάνει την 
μεταφορά των εξαρτημάτων στην αποθήκη  

 
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 οδηγών κόστους (cost drivers), που θα μας επιτρέψουν να 
οδηγήσουμε το κόστος  τους στο τελικό προϊόν. 
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4.3.1    Κέντρο δραστηριότητας: ανάμειξη πρώτων υλών και 
μεταφορά μιγμάτων στις μηχανές 
 

Κατά την φάση αυτήν, γίνεται ανάμειξη του PVC με τον  κατάλληλο 
σταθεροποιητή, με σκοπό την προετοιμασία των μιγμάτων που απαιτούνται 
για την παραγωγή των εξαρτημάτων. Κατά την παραγωγή των μιγμάτων 
χρησιμοποιούνται ίδιες αναλογίες των πρώτων υλών και συνεπώς οδηγός 
κόστους για τις αναλωθείσες ΕΩ του χειριστή είναι τα κιλά ανάλωσης σε 
κάθε προϊόν.  
 

Οι πόροι που είναι αναγκαίοι προκειμένου να επιτελεστεί αυτή η 
δραστηριότητα είναι οι παρακάτω: 
 

1. οι πρώτες ύλες των οποίων το κόστος είναι κοινό για κάθε εξάρτημα 
2. η εργασία για την ανάμειξη, για την οποία ως οδηγός κόστους 

λαμβάνονται τα αναλωθέντα κιλά για την παραγωγή τού κάθε 
προϊόντος. Αυτό διότι η εργασία που απαιτείται για την παραγωγή 
ενός κιλού μίγματος είναι σταθερή και ίση με 6,86 kg/min (βλ. 
παρακάτω). Άρα, γνωρίζοντας το σύνολο του βάρους των 
αναλωθέντων υλικών, για κάθε παραγωγή εξαρτημάτων, γνωρίζουμε 
αυτομάτως τον συνολικό χρόνο εργασίας που απαιτήθηκε από τον 
χειριστή του αναμικτηρίου για την παραγωγή των αντίστοιχων 
μιγμάτων.  

3. η εργασία για την μεταφορά των μιγμάτων στις μηχανές 
4. η απόσβεση του εξοπλισμού ανάμειξης και ψύξης του υλικού 
5. η ενέργεια που καταναλώνεται για την ανάμειξη και την ψύξη του 

υλικού 
 

1. Η ποσότητα των πρώτων υλών που αναλώθηκαν για την παραγωγή 
των εξαρτημάτων υπολογίζεται από την ποσότητα των παραχθέντων 
εξαρτημάτων (συμμορφουμένων και μη). Για τα εξαρτήματα του 
παραδείγματός μας, το κόστος των πρώτων υλών φαίνεται στον Πίνακα 
4.24. Το κόστος κιλού τού μίγματος ανέρχεται σε 0,9456 ευρώ ( η αναλογία 
είναι : 100 κιλά PVC με 0,85 €/kg και 7,9 κιλά σταθεροποιητή προς 2,15 
€/kg). 
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Πίνακας 4.24. : Κόστος πρώτων υλών 
 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΑΡΤ/ΤΟΣ βάρος(kg)/τεμ κόστος/kg κόστος/τεμάχιο

Γωνία Φ 100/90° 0.333 0.9456 0.315
Γωνία Φ 63/90° 0.150 0.142
Συστ. Αμ.Φ40Χ32 0.022 0.021
Ημιταυ Φ100 0.480 0.454
Μούφα Λούκι 0.065 0.061
Συστ. Αμ.Φ63Χ50 0.054 0.051
Ταυ Φ 40 0.040 0.038

ΚΟΣΤΟΣ Α ΥΛΩΝ ΑΝΑ ΤΕΜ.

 

 

2. Ο συνολικός χρόνος ανάμιξης υπολογίζεται στα 70 λεπτά ανά 480 
κιλά μίγματος. Ήτοι 6,86 kg/min. Από τον ρυθμό ανάμειξης και την 
συνολική ποσότητα των μιγμάτων που αναλώθηκε κατά την φάση αυτή, 
προκύπτει ο χρόνος που ο χειριστής ανάλωσε για την ανάμειξη και συνεπώς 
το κόστος της εργασίας ανάμειξης. Στον Πίνακα 4.25.  φαίνεται αναλυτικά 
το κόστος ανάμειξης ανά τεμάχιο προϊόντος. Στην στήλη 4 του πίνακα 4.25, 
η ποσότητα των παραχθέντων μιγμάτων προκύπτει από την σχέση των 
στηλών : (1) X (3) + (1) X (2). Η στήλη 6 εκφράζει τον απαιτούμενο χρόνο 
ανάμειξης υλικών για κάθε παραγωγή των εν λόγω εξαρτημάτων και 
βρίσκεται από την σχέση : (4) Χ (5). Το κόστος της εργασίας ανάμειξης ανά 
τεμάχιο φαίνεται στην στήλη 9 και προκύπτει από την σχέση : (6) X (7)/{(1)-
(8)} 

 
 

Πίνακας 4.25 . : Κόστος εργασίας ανάμειξης πρώτων υλών 
 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΑΡΤ/ΤΟΣ

1.ποσότητα 
παραχθέντων 
εξαρτ/των (τεμ)

2.βάρος Κ2 
(μπουκ.)/τεμάχιο 

(kg)
3.βάρος/τεμ 

(kg)

4.ποσότης 
παραχθέντων 
μιγμάτων (kg)

5.ρυθμός 
ανάμειξης 
kg/min

6.ΕΩ 
ανάμειξης 

(hr)

7.Κόστος/ΕΩ 
χειριστού 
ανάμειξης

8.ποσότητα 
προβληματικών 
εξαρτ/των

9.κόστος ανά 
τεμάχιο 

Γωνία Φ 100/90° 20.774 0,017 0,333 7.271 6,8571 17,67 5,05 86 0,0043
Γωνία Φ 63/90° 15.368 0,009 0,150 2.436 5,92 128 0,0020
Συστ. Αμ.Φ40Χ32 6.308 0,003 0,022 159 0,39 16 0,0003
Ημιταυ Φ100 13.407 0,016 0,480 6.650 16,16 40 0,0061
Μούφα Λούκι 5.736 0,005 0,065 399 0,97 22 0,0009
Συστ. Αμ.Φ63Χ50 10.075 0,004 0,054 588 1,43 40 0,0007
Ταυ Φ 40 25.055 0,008 0,040 1.203 2,92 33 0,0006

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ Α ΥΛΩΝ
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3. Τα μίγματα μεταφέρονται χειροκίνητα στις μηχανές παραγωγής με 
κάδους των 18 κιλών. Ο συνολικός χρόνος πλήρωσης των μηχανών είναι 
κατά μέσο όρο 1,5 λεπτό ανά 18 κιλά μίγματος, ήτοι 12,0 kg/min. Από  τον 
ρυθμό πλήρωσης των μηχανών και την συνολική ποσότητα των μιγμάτων 
που αναλώθηκαν κατά την φάση της παραγωγής, προκύπτει ο χρόνος που ο 
εργαζόμενος ανάλωσε για την μεταφορά των μιγμάτων στις μηχανές και 
συνεπώς το κόστος της εργασίας μεταφοράς των μιγμάτων. Στον Πίνακα 
4.26.  φαίνεται αναλυτικά το κόστος μεταφοράς ανά τεμάχιο προϊόντος.  

 
Πίνακας 4.26: Κόστος εργασίας μεταφοράς μιγμάτων στις μηχανές 

 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΑΡΤ/ΤΟΣ

ποσότης 
παραχθέντων 
μιγμάτων (kg) kg/min

ΕΩ μεταφοράς 
μιγμάτων

κόστος/ΕΩ 
εργαζομένων

κόστος μεταφοράς 
μιγμάτων

παραχθέντα 
τεμάχια

κόστος ανά 
τεμάχιο 

Γωνία Φ 100/90° 7.271 12,00 10,098 4,822 48,695 20.688 0,0024
Γωνία Φ 63/90° 2.436 3,383 16,313 15.240 0,0011
Συστ. Αμ.Φ40Χ32 159 0,221 1,065 6.292 0,0002
Ημιταυ Φ100 6.650 9,236 44,536 13.367 0,0033
Μούφα Λούκι 399 0,554 2,672 5.714 0,0005
Συστ. Αμ.Φ63Χ50 588 0,816 3,936 10.035 0,0004
Ταυ Φ 40 1.203 1,671 8,057 25.022 0,0003

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΤΕΜ.

 
 
4. Το κόστος των αποσβέσεων του εξοπλισμού ανάμειξης και ψύξης 

για το πρώτο τρίμηνο του 2005 ανέρχονται σε 3.179,26 €. Ως οδηγός 
κόστους προτείνεται το βάρος των προς ανάμειξη υλικών, το οποίο και 
ικανοποιεί πλήρως την σχέση αιτίου-αιτιατού, διότι υπάρχει άμεση σχέση 
μεταξύ του χρόνου εργασίας των ψυκτικών με το βάρος (και όχι με τα 
τεμάχια) των υλικών. Έτσι, με βάση τις αναλώσεις των υλικών βρίσκεται το 
κόστος αποσβέσεων ανάμειξης και ψύξης για το 1ο τρίμηνο 2005, Πίνακας 
4.27.: 

 
Πίνακας 4.27 : κόστος απόσβεσης εξοπλισμού ανάμ & ψύξης 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΑΡΤ/ΤΟΣ

% ποσοστό 
παραχθέντων, 
βάσει βάρους

κόστος 
αποσβ. 

αναμειξης & 
ψύξης 3-
μηνου

κόστος αποσβ. & 
ανάμ. ανά 
παραγωγή

παραχθέντα 
τεμάχια

κόστος 
αποσβ. & 
ανάμ.ανά 

τεμ.

Γωνία Φ 100/90° 6.97 3179.26 221.594 20,688 0.01071
Γωνία Φ 63/90° 2.33 74.077 15,240 0.00486
Συστ. Αμ.Φ40Χ32 0.14 4.451 6,292 0.00071
Ημιταυ Φ100 6.55 208.242 13,367 0.01558
Μούφα Λούκι 0.38 12.081 5,714 0.00211
Συστ. Αμ.Φ63Χ50 0.55 17.486 10,035 0.00174
Ταυ Φ 40 1.02 32.428 25,022 0.00130

ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΒ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΜ. & ΨΥΞΗΣ ΑΝΑ ΤΕΜ.
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5. Το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας θα το υπολογίσουμε με βάση τα 
κιλοβάτ της μηχανής. Έτσι, η ισχύς της μηχανής είναι 20 KW, οι  ώρες 
λειτουργίας μπορούν να βρεθούν από το σύνολο των αναλωθέντων προς 
ανάμειξη πρώτων υλών και τον ρυθμό παραγωγής μιγμάτων (6,86 kg/min). 
Το κόστος της κιλοβατώρας το υπολογίσαμε σε  0,060 €, συνεπώς στον 
πίνακα 4.28. βρίσκουμε το κόστος ενέργειας ανάμειξης ανά τεμάχιο. 
 
Πίνακας 4.28α : Κόστος ενέργειας ανάμειξης πρώτων υλών 
 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΑΡΤ/ΤΟΣ

ποσότης 
παραχθέντων 
μιγμάτων (kg)

ρυθμός 
ανάμειξης 

kg/min

MΩ 
ανάμειξης 

(hr)

KW 
συστήματος 
ανάμειξης

KWH 
παραγωγής

κόστος 
KWH (€)

κόστοςηλ. Ενεργ. 
παραγωγής ανά 
παραγωγή 

παραχθέντα 
τεμάχια

κόστοςηλ. Ενεργ. 
παραγωγής ανά 

τεμάχιο 

Γωνία Φ 100/90° 7,271 6.857143 17.67 20 353.4465 0.0600 21.2068 20,688 0.001025

Γωνία Φ 63/90° 2,436 5.92 118.4083 7.1045 15,240 0.000466

Συστ. Αμ.Φ40Χ32 159 0.39 7.729167 0.4638 6,292 0.000074

Ημιταυ Φ100 6,650 16.16 323.2577 19.3955 13,367 0.001451

Μούφα Λούκι 399 0.97 19.39583 1.1638 5,714 0.000204

Συστ. Αμ.Φ63Χ50 588 1.43 28.56916 1.7141 10,035 0.000171

Ταυ Φ 40 1,203 2.92 58.47917 3.5088 25,022 0.000140

ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ

 
 

Στον πίνακα 4.28β συγκεντρώνεται το κόστος της δραστηριότητας 
ανάμειξης των πρώτων υλών (εξαιρουμένου του κόστους της πρώτης ύλης). 
 
Πίνακας 4.28β : συνολικό κόστος δραστηριότητας ανάμειξης Α υλών 
 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΑΡΤ/ΤΟΣ
κόστος εργασίας 

ανάμειξης

κόστος 
εργασίας 
μεταφοράς 
μιγμάτων

κόστος 
εξοπλισμού 
αποσβ. 
ανάμειξης

κόστος ηλ. 
ενέργειας 
ανάμειξης

συνολικό 
κόστος 

ανάμειξης

Γωνία Φ 100/90° 0.0043 0.0024 0.01071 0.001025 0.01844
Γωνία Φ 63/90° 0.0020 0.0011 0.00486 0.000466 0.00843
Συστ. Αμ.Φ40Χ32 0.0003 0.0002 0.00071 0.000074 0.00128
Ημιταυ Φ100 0.0061 0.0033 0.01558 0.001451 0.02643
Μούφα Λούκι 0.0009 0.0005 0.00211 0.000204 0.00371
Συστ. Αμ.Φ63Χ50 0.0007 0.0004 0.00174 0.000171 0.00301
Ταυ Φ 40 0.0006 0.0003 0.00130 0.000140 0.00234

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΑΝΑ ΤΕΜ.
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4.3.2   Κέντρο δραστηριότητας: προετοιμασία καλουπιού 
 

Η προετοιμασία του καλουπιού αποτελεί  το επόμενο κέντρο 
δραστηριότητας. Ο χρόνος που διαρκεί η κάθε εγκατάσταση και ο αριθμός 
τους  διαφέρει από προϊόν σε προϊόν, για αυτό και απαιτείται η 
παρακολούθηση αυτής της εργασίας ως ξεχωριστό κέντρο δραστηριότητας. 

Η προετοιμασία εκτελείται από τον Υπεύθυνο Βάρδιας (Υ.Β.) και τον 
βοηθό του (συνήθως κατά την διάρκεια της πρώτης βάρδιας). Η αμοιβή των 
εργαζομένων που χρησιμοποιούνται στην αλλαγή διαφοροποιείται ελαφρώς 
με βάση την παλαιότητα του προσωπικού.  

Στην φάση της προετοιμασίας έχουμε ανάλωση μόνον εργασίας (ΕΩ). 
Το εργατικό κόστος προετοιμασίας καλουπιού, με βάση την υφιστάμενη 
κατάσταση, μερίζεται και πάλι (λανθασμένα) με βάση τα κιλά του 
παραχθέντος προϊόντος. Τελικά, μετά από διερεύνηση, δεν βρέθηκε σχέση 
μεταξύ των ΕΩ προετοιμασίας τού καλουπιού με το βάρος των προϊόντων 
που παράγονται ανά κύκλο εργασίας. 

Χάρη  στα στοιχεία που μας δίνει το σύστημα παρακολούθησης της 
παραγωγής γνωρίζουμε τον χρόνο που απαιτείται για την εγκατάσταση και 
απεγκατάσταση του κάθε καλουπιού. Ακόμη γνωρίζουμε την συνολική 
παραγωγή του κάθε εξαρτήματος σε τεμάχια. Επιπλέον, το λογιστήριο μας 
δίνει ως μέσο κόστος ΕΩ τα 7,258€. Συνεπώς, χρησιμοποιώντας ως οδηγό 
κόστους τον αριθμό των set up υπολογίζουμε το κόστος της δραστηριότητας 
ανά εξάρτημα ως εξής : 
 

Πίνακας 4.29. : συνολικό κόστος προετοιμασίας καλουπιών 
 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΑΡΤ/ΤΟΣ
ΕΩ 

προετ/σίας κόστος/ΕΩ
κόστος 

προετοιμασίας
παραχθέντα 
τεμάχια

κόστος ανά 
τεμάχιο 

Γωνία Φ 100/90° 9 7,258 65,322 20.688 0,0032
Γωνία Φ 63/90° 12,62 91,596 15.240 0,0060
Συστ. Αμ.Φ40Χ32 5,1 37,016 6.292 0,0059
Ημιταυ Φ100 14,07 102,120 13.367 0,0076
Μούφα Λούκι 6,73 48,846 5.714 0,0085
Συστ. Αμ.Φ63Χ50 2,15 15,605 10.035 0,0016
Ταυ Φ 40 14,23 103,281 25.022 0,0041

ΚΟΣΤΟΣ SET UP 
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4.3.3. Κέντρο δραστηριότητας: Προθέρμανση μηχανής 
 

Η φάση της προθέρμανσης της μηχανής αποτελεί  την επόμενη 
δραστηριότητα. Ο χρόνος προθέρμανσης τής κάθε μηχανής είναι σταθερός 
και ανεξάρτητος από το είδος του προς παραγωγή εξαρτήματος. Κατά μέσον 
όρο υπολογίζεται ότι η διάρκεια της προθέρμανσης ανέρχεται σε 30 min για 
κάθε εκκίνηση παραγωγής. Η προθέρμανση της μηχανής απαιτεί αμελητέο 
χρόνο εργασίας, αφού κατά την προθέρμανση δεν απαιτείται η παρουσία 
εργαζομένου. Οι πόροι που αναλώνονται κατά την προθέρμανση της 
μηχανής είναι μόνον ενέργεια, η οποία θεωρείται εξίσου αμελητέα και 
συνεπώς δεν αποτελεί η συγκεκριμένη φάση ξεχωριστό κέντρο 
δραστηριότητας. 
 

4.3.4. Κέντρο δραστηριότητας: Εκκίνηση παραγωγής 
 

Η φάση της εκκίνησης παραγωγής αποτελεί  το επόμενο κέντρο 
δραστηριότητας. Ο χρόνος εκκίνησης της κάθε μηχανής είναι σταθερός και 
ανεξάρτητος από το είδος τού προς παραγωγή εξαρτήματος. Στην φάση της 
εκκίνησης διακρίνονται δύο στάδια :  

Κατά το πρώτο στάδιο, που κατά μέσο όρο διαρκεί περίπου 5 λεπτά, 
καθαρίζεται η μηχανή από το καμένο υλικό (Σ) που δημιουργείται από την 
επανεκκίνηση της μηχανής. Το υλικό αυτό οδηγείται προς σκουπιδότοπο ή 
πωλείται σε πολύ χαμηλή τιμή. 

Κατά το δεύτερο στάδιο επιτυγχάνεται η διαστατική  σταθερότητα των 
εξαρτημάτων. Το δεύτερο στάδιο διαρκεί περίπου 5 κύκλους παραγωγής. Η 
διάρκεια του κύκλου παραγωγής σχετίζεται με την πρότυπη παραγωγικότητα 
της μηχανής και διαφοροποιείται από το είδος του εξαρτήματος. Κατά το 
δεύτερο στάδιο της εκκίνησης παράγονται δύο υποπροϊόντα : 

• το Κ1, το οποίο συνιστά ένα ατελές εξάρτημα βάρους 80% περίπου 
του συνολικού βάρους του τελικού προϊόντος και 

• το Κ2, το οποίο αποτελεί την φύρα της παραγωγής (μπουκαδούρα) 
και έχει σταθερό βάρος για κάθε είδος εξαρτήματος. 

 
Κατά την εκκίνηση παραγωγής αναλίσκονται οι παρακάτω πόροι : 
 

1. η εργασία ενός εργαζομένου για την εκκίνηση 
2. πρώτες ύλες (Σ, Κ1 &Κ2) 
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3. ηλεκτρική ενέργεια, η οποία όμως θεωρείται αμελητέα για τον χρόνο 
της εκκίνησης, πάντοτε σε σχέση με τον συνολικό χρόνο της 
παραγωγής. 
 
1. Η εργασία  του εργαζομένου για την εκκίνηση παραγωγής εξαρτάται 

από τον αριθμό των εκκινήσεων και γι’ αυτό λαμβάνεται ως οδηγός 
κόστους. Έτσι, ο χρόνος μίας εκκίνησης για κάθε μηχανή παραγωγής 
λαμβάνεται ίσος με  
5 min + 4 κύκλους παραγωγής  

Με βάση το ανωτέρω και με μέσο κόστος εργασίας 9,884 €/ΕΩ, 
συντάσσεται ο παρακάτω πίνακας 4.30. για την εύρεση του κόστους 
εργασίας εκκίνησης παραγωγής για τα εξεταζόμενα εξαρτήματα : 

 
Πίνακας 4.30. : κόστος εργασίας εκκίνησης παραγωγής 

 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΑΡΤ/ΤΟΣ

αριθμός 
εκκινήσεων 
παραγωγής

χρόνος πρώτου 
σταδίου 

εκκίνησης (ΕΩ)
χρόνος κύκλου 
παραγωγής

χρόνος δευτέρου 
σταδίου εκκίνησης 

(ΕΩ)

συνολικός 
χρόνος 

εκκίνησης (ΕΩ) κόστος/ΕΩ
παραχθέντα 
τεμάχια

κόστος εργασίας 
εκκιν. ανά τεμάχιο 

Γωνία Φ 100/90° 4 0.333 1.560 0.104 0.437 9.884 20,688 0.00021
Γωνία Φ 63/90° 3 0.250 1.091 0.073 0.323 15,240 0.00021
Συστ. Αμ.Φ40Χ32 4 0.333 0.954 0.064 0.397 6,292 0.00062
Ημιταυ Φ100 5 0.417 1.279 0.085 0.502 13,367 0.00037
Μούφα Λούκι 3 0.250 0.953 0.064 0.314 5,714 0.00054
Συστ. Αμ.Φ63Χ50 6 0.500 1.004 0.067 0.567 10,035 0.00056
Ταυ Φ 40 3 0.250 0.873 0.058 0.308 25,022 0.00012

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

 

 
2. Όπως προαναφέρθηκε παράγονται τριών ειδών “προϊόντα”, τα Σ, Κ1 

& Κ2. Η ποσότητα Σ, που παράγεται κατά το πρώτο στάδιο εκκίνησης είναι 
σταθερό για κάθε μηχανή παραγωγής. Το βάρος των Κ1 και Κ2 είναι επίσης 
σταθερό για κάθε είδος εξαρτήματος και εξαρτάται από το είδος του 
εξαρτήματος που παράγεται.   

Στην περίπτωσή μας θα θεωρήσουμε ότι το υλικό Σ οδηγείται προς 
σκουπιδότοπο, οπότε το κόστος του υλικού θα επιβαρύνει το σύνολο των 
παραχθέντων εξαρτημάτων, όπως εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα 4.3, 
όπου παρουσιάζεται το κόστος του υλικού που αναλώνεται κατά την 
εκκίνηση της παραγωγής. 
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Πίνακας 4.31. : κόστος υλικών δραστηριότητας εκκίνησης 
 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΑΡΤ/ΤΟΣ

αριθμός 
εκκινήσεων 
παραγωγής

βάρος υλικού 
Σ ανά εκκίνηση 

(kg)
συνολικό βάρος 
υλικού Σ (kg) κόστος/kg Σ

παραχθέντα 
τεμάχια

κόστος υλικού 
Σ εκκιν. ανά 
τεμάχιο 

Γωνία Φ 100/90° 4 2,00 8,000 0,933 20.688 0,00036
Γωνία Φ 63/90° 3 1,75 5,250 15.240 0,00032
Συστ. Αμ.Φ40Χ32 4 1,00 4,000 6.292 0,00059
Ημιταυ Φ100 5 1,50 7,500 13.367 0,00052
Μούφα Λούκι 3 1,00 3,000 5.714 0,00049
Συστ. Αμ.Φ63Χ50 6 1,00 6,000 10.035 0,00056
Ταυ Φ 40 3 1,50 4,500 25.022 0,00017  

 
Τα Κ1 & Κ2 είναι υλικά τα οποία οδηγούνται προς ανακύκλωση και 

στην συνέχεια χρησιμοποιούνται για την παραγωγή συγκεκριμένων 
εξαρτημάτων. Υπ’ αυτήν την έννοια, δεν επιβαρύνουν τα παραχθέντα 
προϊόντα με το κόστος της πρώτης ύλης (όπως το Σ) αλλά μόνο με το κόστος 
της ανακύκλωσης. Το τελευταίο ξεφεύγει από τα όρια της παρούσας 
εργασίας. 

Το συνολικό κόστος της δραστηριότητας εκκίνησης φαίνεται στον 
παρακάτω πίνακα 4.32. 

 
Πίνακας 4.32. : συνολικό κόστος εκκίνησης παραγωγής ανά τεμ. 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΑΡΤ/ΤΟΣ

κόστος 
εργασίας εκκιν 

ανά τεμ.

κόστος υλικού 
Σ εκκιν. ανά 
τεμάχιο 

συνολικό 
κόστος  εκκιν. 
ανά τεμάχιο 

Γωνία Φ 100/90° 0.00021 0.00036 0.00057
Γωνία Φ 63/90° 0.00021 0.00032 0.00053
Συστ. Αμ.Φ40Χ32 0.00062 0.00059 0.00121
Ημιταυ Φ100 0.00037 0.00052 0.00089
Μούφα Λούκι 0.00054 0.00049 0.00103
Συστ. Αμ.Φ63Χ50 0.00056 0.00056 0.00112

ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

 

 

 
4.3.5. Κέντρο δραστηριότητας: Παραγωγή εξαρτημάτων 

 

Το κέντρο δραστηριότητας παραγωγής αποτελεί ένα σημαντικό κέντρο 
δραστηριότητας.  
Κατά την παραγωγή των εξαρτημάτων αναλίσκονται οι παρακάτω πόροι : 
1. η εργασία των εργαζομένων για την παραγωγή 

2. η ηλεκτρική ενέργεια για την παραγωγή και ψύξη των εξαρτημάτων 
3. η συσκευασία των εξαρτημάτων 
4. η απόσβεση των καλουπιών 
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5. η απόσβεση των μηχανών παραγωγής 
6. την εργασία των Υ.Β. για την επισκευή των βλαβών 
 
1. Η εργασία που απαιτείται για την παραγωγή των εξαρτημάτων 

εξαρτάται από το είδος του καλουπιού.  
Εάν το καλούπι είναι αυτόματο, τότε δεν απαιτείται συνεχής παρουσία 

εργαζομένου. Στο αυτόματο καλούπι ο εργαζόμενος απασχολείται μόνο με 
την συσκευασία των παραχθέντων εξαρτημάτων. Οδηγός κόστους στα 
αυτόματα καλούπια λαμβάνεται ο αριθμός των παραχθέντων τεμαχίων, αφού 
είναι γνωστός ο πρότυπος χρόνος συσκευασίας των εξαρτημάτων των 
αυτομάτων καλουπιών. 

Αντιθέτως, στην περίπτωση του χειροκίνητου καλουπιού απαιτείται 
συνεχής παρουσία εργαζομένου, για όσο χρόνο η μηχανή παράγει το 
συγκεκριμένο εξάρτημα. Στην περίπτωση της χειροκίνητης λειτουργίας 
καλουπιού, οδηγός κόστους είναι οι ΜΩ λειτουργίας της μηχανής.  

Με βάση τα δεδομένα που κατεγράφησαν από το Σύστημα Συλλογής 
Δεδομένων (ΜΑΚΙΝΑ) καταστρώνεται ο πίνακας 4.33. στον οποίον 
φαίνονται τα κόστη εργασίας που απαιτούνται κατά την παραγωγική 
διαδικασία. Το πρώτο τρίμηνο του 2005 αναλώθηκαν συνολικά 5.384 ΕΩ 
από το προσωπικό του τμήματος παραγωγής εξαρτημάτων. 
 
Πίνακας 4.33. : κόστος εργασίας παραγωγής ανά τεμ. 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΑΡΤ/ΤΟΣ
παραχθέντα 
τεμάχια

τεμάχια ανά 
συσκευασία

αριθμός 
συσκευασιών

χρόνος σε ΕΩ 
ανά συσκευασία 

(Α) ή χρόνος 
παραγωγής (Χ)

συνολικός χρόνος 
συσκευασίας 

(ΕΩ)
άλλες ΕΩ 
εργασίας

συνολικές ΕΩ 
παραγωγής

κόστος 
εργατοώρας 

(€)

κόστος 
παραγωγής 
ανά τεμάχιο 

Γωνία Φ 100/90° 20,688 10 2069 0.019 40.227 10.365 50.592 4.822 0.01179
Γωνία Φ 63/90° 15,240 50 305 0.022 6.773 5.343 12.116 0.00383
Συστ. Αμ.Φ40Χ32* 6,292 100 63 0.400 25.170 0.968 26.138 0.02003
Ημιταυ Φ100 13,367 10 1337 0.019 25.991 10.961 36.952 0.01333
Μούφα Λούκι 5,714 50 114 0.017 1.905 1.757 3.662 0.00309
Συστ. Αμ.Φ63Χ50* 10,035 50 201 0.282 56.620 2.163 58.783 0.02825
Ταυ Φ 40 25,022 50 500 0.017 8.341 6.999 15.340 0.00296

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑ ΤΕΜ.

* χειροκίνητα καλούπια 
2. Το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας θα το υπολογίσουμε με βάση 

την ισχύ (KW) των μηχανών παραγωγής σε συνδυασμό με τις ΜΩ 
λειτουργίας. Οι κιλοβατώρες που ανάλωσε όλο το εργοστάσιο εντός του 
πρώτου τριμήνου του 2005 είναι 1.412.982 KWH και στοίχισαν 85.148,60 €. 
Άρα το κόστος κάθε κιλοβατώρας είναι 0,060 €. Έχοντας ως δεδομένα την 
ισχύ της κάθε μηχανής και τις ΜΩ λειτουργίας, μπορεί να βρεθεί, κατά 
προσέγγιση, το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας για κάθε παραγωγή 
εξαρτημάτων. Στον παρακάτω πίνακα 4.34. υπολογίζεται το κόστος της 
ηλεκτρικής ενέργειας ανά τεμάχιο εξαρτήματος. 
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Πίνακας 4.34. : κόστος ενέργειας παραγωγής ανά τεμ. 
 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΑΡΤ/ΤΟΣ
παραχθέντα 
τεμάχια

μηχανή  
παραγωγής KW

ΜΩ λειτουργίας 
ανά παραγωγή KWH παραγωγής

κόστος 
KWH (€)

κόστοςηλ. Ενεργ. 
παραγωγής ανά 

τεμάχιο 

Γωνία Φ 100/90° 20.688 6 67,50 269,500 18.191 0,060 0,05276
Γωνία Φ 63/90° 15.240 9 67,50 138,920 9.377 0,03692
Συστ. Αμ.Φ40Χ32 6.292 4 27,80 25,150 699 0,00667
Ημιταυ Φ100 13.367 2 46,15 285,000 13.153 0,05904
Μούφα Λούκι 5.714 4 27,80 45,700 1.270 0,01334
Συστ. Αμ.Φ63Χ50 10.035 5 27,80 56,620 1.574 0,00941
Ταυ Φ 40 25.022 13 33,05 182,000 6.015 0,01442

ΚΟΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑ ΤΕΜ.

 

 
3. Τα εξαρτήματα συσκευάζονται σε χάρτινα κιβώτια (των 100, 50 ή 40 

τεμαχίων) ή συσκευάζονται με ελαστικό σχοινί. Γνωρίζοντας το 
κόστος ανά χαρτοκιβώτιο, τον αριθμό των εξαρτημάτων ανά κιβώτιο 
και το σύνολο των παραχθέντων εξαρτημάτων, υπολογίζουμε στον 
πίνακα 4.35. το κόστος της συσκευασίας ανά τεμάχιο. 

 
Πίνακας 4.35. : κόστος συσκευασίας ανά τεμ. 
 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΑΡΤ/ΤΟΣ
παραχθέντα 
τεμάχια

τεμάχια ανά 
συσκευασία

σύνολο 
συσκευασιών

κόστος ανά 
συσκευασία

κόστος 
συσκευασίας 
παραγωγής

κόστος 
συσκευασίας ανά 

τεμάχιο 

Γωνία Φ 100/90° 20.688 10 2068,80 0,000 0 0,0
Γωνία Φ 63/90° 15.240 50 304,80 0,289 88 0,00578
Συστ. Αμ.Φ40Χ32 6.292 100 62,92 0,140 9 0,00140
Ημιταυ Φ100 13.367 10 1336,70 0,000 0 0,0
Μούφα Λούκι 5.714 50 114,28 0,200 23 0,00400
Συστ. Αμ.Φ63Χ50 10.035 50 200,70 0,140 28 0,00280
Ταυ Φ 40 25.022 50 500,44 0,289 145 0,00578

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΤΕΜ.

 

 
 4. Την απόσβεση των μηχανών την  υπολογίζουμε  με βάση την ωφέλιμη 
ζωή τους. Η εκτίμηση της τεχνικής διεύθυνσης είναι ότι οι μηχανές 
παραγωγής θα λειτουργήσουν χωρίς σημαντικά προβλήματα για περίπου 
115.000 ώρες. Η αξία των μηχανών ανέρχεται στο ύψος των 739.733,3 €, 
άρα η απόσβεση ανά μηχανοώρα που αναλογεί είναι: 
739.733,3/115.000=6,432 €/ΜΩ. Εάν ήταν γνωστή η αξία κτήσεως κάθε 
μηχανής ξεχωριστά, θα ήταν το αποτέλεσμα πιο αξιόπιστο. 
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Πίνακας 4.36. : κόστος αποσβέσεων μηχ. παραγωγής ανά τεμ. 
 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΑΡΤ/ΤΟΣ
παραχθέντα 
τεμάχια

Κόστος 
αποσβέσεων 
μηχανών  

€/ΜΩ
ΜΩ λειτουργίας 
ανά παραγωγή

Κόστος 
αποσβέσεων 
μηχανών  ανά 

παραγωγή €/ΜΩ

κόστος αποσβ. 
μηχανών 

παραγωγής ανά 
τεμάχιο 

Γωνία Φ 100/90° 20,688 6.432 269.500 1733.424 0.08379
Γωνία Φ 63/90° 15,240 138.920 893.533 0.05863
Συστ. Αμ.Φ40Χ32 6,292 25.150 161.765 0.02571
Ημιταυ Φ100 13,367 285.000 1833.120 0.13714
Μούφα Λούκι 5,714 45.700 293.942 0.05144
Συστ. Αμ.Φ63Χ50 10,035 56.620 364.180 0.03629
Ταυ Φ 40 25,022 182.000 1170.624 0.04678

ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΕΜ.

 

 
5. Η απόσβεση των καλουπιών  θα υπολογιστεί βάσει των τεμαχίων που 

διαμορφώνει το κάθε καλούπι στην διάρκεια της ζωής του.  Ο μέσος χρόνος 
ζωής των καλουπιών είναι 1.000.000 κύκλοι παραγωγής. Ελλείψει 
αναλυτικών στοιχείων για το κόστος απόκτησης του κάθε καλουπιού, η 
εκτίμηση βασίστηκε σε προσφορά που μας έγινε από τον κύριο προμηθευτή 
καλουπιών της εταιρείας μας. Στον πίνακα 4.37. φαίνεται το κόστος 
αποσβέσεων καλουπιών ανά τεμάχιο. 
 
Πίνακας 4.37. : κόστος αποσβέσεων καλουπιών παραγωγής ανά τεμ. 

 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΑΡΤ/ΤΟΣ
παραχθέντα 
τεμάχια

κόστος 
κτήσεως

μεγιστος χρόνος 
ζωής καλουπιού 

(κύκλοι)
κοιλότητες ανά 

καλούπι

Κόστος 
αποσβέσεων 

καλουπιών  ανά 
παραγωγή €

κόστος αποσβ. 
καλουπιών 

παραγωγής ανά 
τεμάχιο 

Γωνία Φ 100/90° 20.688 18000 1.000.000 2 186,192 0,00900
Γωνία Φ 63/90° 15.240 16000 2 121,920 0,00800
Συστ. Αμ.Φ40Χ32 6.292 6000 4 9,438 0,00150
Ημιταυ Φ100 13.367 12600 1 168,424 0,01260
Μούφα Λούκι 5.714 6000 2 17,142 0,00300
Συστ. Αμ.Φ63Χ50 10.035 7000 3 23,415 0,00233
Ταυ Φ 40 25.022 7000 2 87,577 0,00350

ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΑΝΑ ΤΕΜ.

 

 
6. Το κόστος αποκατάστασης βλαβών το υπολογίσαμε σε 8,999 €/ΕΩ 

συντήρησης και από την στιγμή που το πρόγραμμα παρακολούθησης της 
παραγωγής μάς έδωσε τις ΕΩ συντήρησης, καταστρώνουμε τον παρακάτω 
πίνακα 4.38. για την εύρεση του κόστους αποκατάστασης βλαβών. 
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Πίνακας 4.38. : κόστος βλαβών παραγωγής ανά τεμ. 
 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΑΡΤ/ΤΟΣ
παραχθέντα 
τεμάχια ΕΩ βλαβών

κόστος ΕΩ 
βλάβης

Κόστος βλάβης 
ανά παραγωγή €

κόστος αποσβ. 
καλουπιών 

παραγωγής ανά 
τεμάχιο 

Γωνία Φ 100/90° 20.688 36,20 8,999 325,764 0,01575
Γωνία Φ 63/90° 15.240 18,66 167,921 0,01102
Συστ. Αμ.Φ40Χ32 6.292 3,38 30,417 0,00483
Ημιταυ Φ100 13.367 38,28 344,482 0,02577
Μούφα Λούκι 5.714 6,14 55,236 0,00967
Συστ. Αμ.Φ63Χ50 10.035 7,55 67,978 0,00677
Ταυ Φ 40 25.022 24,48 220,296 0,00880

ΚΟΣΤΟΣ ΒΛΑΒΗΣ  ΑΝΑ ΤΕΜ.

 

 

Στον παρακάτω πίνακα 4.39. φαίνεται το συνολικό κόστος της 
δραστηριότητας παραγωγής εξαρτημάτων 
Πίνακας 4.39. : κόστος δραστηριότητας παραγωγής ανά τεμ. 
 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΑΡΤ/ΤΟΣ
κόστος 
εργασίας

κόστος 
ενέργειας 
παραγωγής

κόστος 
συσκευασίας

κόστος αποσβ. 
μηχανών €

κόστος αποσβ. 
καλουπιών 

παραγωγής ανά 
τεμάχιο 

κόστος βάβών 
παραγωγής 
ανά τεμάχιο 

συνολικό 
κόστος δραστ. 
παραγωγής 
ανά τεμ.

Γωνία Φ 100/90° 0,01179 0,05276 0,00000 0,08379 0,00900 0,01575 0,17309
Γωνία Φ 63/90° 0,00383 0,03692 0,00578 0,05863 0,00800 0,01102 0,12418
Συστ. Αμ.Φ40Χ32 0,02003 0,00667 0,00140 0,02571 0,00150 0,00483 0,06014
Ημιταυ Φ100 0,01333 0,05904 0,00000 0,13714 0,01260 0,00258 0,22469
Μούφα Λούκι 0,00309 0,01334 0,00400 0,05144 0,00300 0,00967 0,08454
Συστ. Αμ.Φ63Χ50 0,02825 0,00941 0,00280 0,03629 0,00233 0,00677 0,08585
Ταυ Φ 40 0,00296 0,01442 0,00578 0,04678 0,00350 0,00880 0,08224

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΑΣΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑ ΤΕΜ.

 

 
 
4.3.6  Κέντρο δραστηριότητας: περιτύλιξη και παλετοποίηση 

εξαρτημάτων 
 

Στα πλαίσια του συγκεκριμένου κέντρου δραστηριότητας γίνεται η 
περιτύλιξη των εξαρτημάτων με φιλμ και η περαιτέρω συσκευασία τους σε 
παλέτες. Οι πόροι που αναλώνονται προκειμένου να εκτελεστούν οι 
παραπάνω εργασίες  είναι οι παρακάτω: 
1. η εργασία ενός εργαζομένου  
2. η απόσβεση της μηχανής θερμοσυρρίκνωσης 
3. το κόστος της σήμανσης 
4. το κόστος του φιλμ θερμοσυρρίκνωσης 
5. το κόστος του φιλμ περιτύλιξης της παλέτας 
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1. Από το σύστημα συλλογής δεδομένων ΜΑΚΙΝΑ βρίσκουμε τις ΕΩ 

ανά ποσότητα παραγωγής εξαρτημάτων. Με κόστος εργατοώρας ίσο με 
6,299 €/ΕΩ, βρίσκουμε στον Πίνακα 4.40. το κόστος εργασίας για 
περιτύλιξη και παλετοποίηση ανά τεμάχιο εξαρτήματος. 

 
Πίνακας 4.40. : κόστος εργασίας περιτύλιξης - παλετοποίησης 

 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΑΡΤ/ΤΟΣ
παραχθέντα 
τεμάχια

ΕΩ παλετ/σης-
περιτυλιξης

κόστος ΕΩ 
οεριτύλιξης

Κόστος 
εργασίας ανά 
παραγωγή €

κόστος εργασίας 
περ. & παλετ. ανά 

τεμάχιο 

Γωνία Φ 100/90° 20.688 43,10 6,299 271,487 0,01312
Γωνία Φ 63/90° 15.240 27,52 173,330 0,01137
Συστ. Αμ.Φ40Χ32 6.292 10,49 66,058 0,01050
Ημιταυ Φ100 13.367 25,99 163,717 0,01225
Μούφα Λούκι 5.714 9,52 59,966 0,01049
Συστ. Αμ.Φ63Χ50 10.035 7,55 47,583 0,00474
Ταυ Φ 40 25.022 41,70 262,687 0,01050

ΚΟΣΤΟΣ ΠΕΡΙΤΥΛ.-ΠΑΛΕΤΟΠ. ΑΝΑ ΤΕΜ.

 

 
2. Η αξία κτήσεως της μηχανής είναι 21.816,58 €. Το μηχάνημα έχει 

ωφέλιμο χρόνο ζωής 12 έτη ή 23.040 ΜΩ (λειτουργεί μόνο 8 ώρες το 
εικοσιτετράωρο – 240 ημέρες το έτος) και ως εκ τούτου η αξία απόσβεσης 
για το 1ο τρίμηνο του 2005 είναι 21.816,58/(12*4) = 909,02 € 

Το κόστος απόσβεσης ανά ΜΩ ανέρχεται σε 21.816,58/23.040=0,947 
€/ΜΩ 

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. 

  
Πίνακας 4.41. : κόστος απόσβεσης συρρικνωτικού ανά τεμ. 

 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΑΡΤ/ΤΟΣ
παραχθέντα 
τεμάχια

ΜΩ παλετ/σης-
περιτυλιξης

κόστος 
απόσβ/ΕΩ 

συρρικνωτικού

Κόστος απόσβ. 
συρρικνωτικού 
ανά παραγωγή 

€

κόστος απόσβ. 
συρρικνωτικού ανά 

τεμάχιο 

Γωνία Φ 100/90° 20.688 43,10 0,947 40,816 0,00197
Γωνία Φ 63/90° 15.240 27,52 26,059 0,00171
Συστ. Αμ.Φ40Χ32 6.292 10,49 9,931 0,00158
Ημιταυ Φ100 13.367 25,99 24,613 0,00184
Μούφα Λούκι 5.714 9,52 9,015 0,00158
Συστ. Αμ.Φ63Χ50 10.035 7,55 7,154 0,00071
Ταυ Φ 40 25.022 41,70 39,493 0,00158

ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΒ. ΣΥΡΡΙΚΝΩΤΙΚΟΥ ΑΝΑ ΤΕΜ.
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3. Για το κόστος σήμανσης γνωρίζουμε ότι σε κάθε συσκευασία 

δέματος τοποθετείται ένα αυτοκόλλητο καρτελάκι του οποίου το κόστος 
είναι 0,0032 €/τεμ. Οδηγός κόστους είναι ο αριθμός των συσκευασιών της 
κάθε ομάδος εξαρτήματος. Στον πίνακα 4.42. φαίνεται το κόστος σήμανσης 
ανά τεμάχιο. 
 
Πίνακας 4.42. : κόστος σήμανσης ανά τεμάχιο 

 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΑΡΤ/ΤΟΣ
παραχθέντα 
τεμάχια

τεμάχια ανά 
συσκευασία

σύνολο 
συσκευασιών

κόστος 
καρτέλλας

κόστος 
συσκευασίας 
παραγωγής

κόστος 
συσκευασίας ανά 

τεμάχιο 

Γωνία Φ 100/90° 20.688 10 2068,80 0,003 7 0,00032
Γωνία Φ 63/90° 15.240 50 304,80 1 0,00006
Συστ. Αμ.Φ40Χ32 6.292 100 62,92 0 0,00003
Ημιταυ Φ100 13.367 10 1336,70 4 0,00032
Μούφα Λούκι 5.714 50 114,28 0 0,00006
Συστ. Αμ.Φ63Χ50 10.035 50 200,70 1 0,00006
Ταυ Φ 40 25.022 50 500,44 2 0,00006

ΚΟΣΤΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΑ ΤΕΜ.

 

 

4. Το κόστος του φιλμ θερμοσυρρίκνωσης βρίσκεται με οδηγό κόστους 
τον αριθμό των συσκευασιών ανά παραγωγή. Το κόστος του φιλμ ανέρχεται 
σε 1,5 €/kg, ενώ διαφοροποιείται το βάρος του φιλμ που απαιτείται για την 
κάλυψη του κάθε είδος εξαρτήματος. Στον πίνακα 4.43. φαίνεται το κόστος 
του φιλμ θερμοσυρρίκνωσης ανά τεμάχιο. 

 
 
 

Πίνακας 4.43. : κόστος φιλμ θερμοσυρρίκνωσης ανά τεμάχιο 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΑΡΤ/ΤΟΣ
παραχθέντα 
τεμάχια

σύνολο 
συσκευασιών

βάρος φιλμ 
ανά 

συσκευασία κόστος φιλμ €/kg

κόστος 
συσκευασίας 
παραγωγής

κόστος 
συσκευασίας ανά 

τεμάχιο 

Γωνία Φ 100/90° 20.688 2068,8 0,042 1,500 0,06300 0,000003
Γωνία Φ 63/90° 15.240 304,8 0,060 0,09000 0,000006
Συστ. Αμ.Φ40Χ32 6.292 62,92 0,022 0,03300 0,000005
Ημιταυ Φ100 13.367 1336,7 0,138 0,20700 0,000015
Μούφα Λούκι 5.714 114,28 0,038 0,05700 0,000010
Συστ. Αμ.Φ63Χ50 10.035 200,7 0,031 0,04650 0,000005
Ταυ Φ 40 25.022 500,44 0,038 0,05700 0,000002

ΚΟΣΤΟΣ ΦΙΛΜ ΘΕΡΜΟΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ ΑΝΑ ΤΕΜ.

 

 
5. Το κόστος του εκτατού φιλμ με το οποίο τυλίγεται η παλέτα με τις 

συσκευασίες των εξαρτημάτων βρίσκεται με οδηγό κόστους τον αριθμό των 
παλετών ανά παραγωγή. Το κόστος του φιλμ ανέρχεται σε 1,5 €/kg, το οποίο 
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παραμένει σταθερό για κάθε είδος εξαρτήματος. Στον πίνακα 4.44. φαίνεται 
το κόστος του φιλμ παλετοποίησης ανά τεμάχιο. 
 
Πίνακας 4.44. : κόστος φιλμ παλετοποίησης ανά τεμάχιο 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΑΡΤ/ΤΟΣ
παραχθέντα 
τεμάχια

σύνολο 
συσκευασιών 
ανά παλέτα

σύνολο 
παλετών

βάρος φιλμ 
ανά 

συσκευασία κόστος φιλμ €/kg

κόστος 
συσκευασίας 
παραγωγής

Γωνία Φ 100/90° 20.688 117 176,8205 0,270 1,500 0,00346

Γωνία Φ 63/90° 15.240 48 317,5 0,00844

Συστ. Αμ.Φ40Χ32 6.292 216 29,12963 0,00188

Ημιταυ Φ100 13.367 52 257,0577 0,00779

Μούφα Λούκι 5.714 90 63,48889 0,00450

Συστ. Αμ.Φ63Χ50 10.035 144 69,6875 0,00281

Ταυ Φ 40 25.022 90 278,0222 0,00450

ΚΟΣΤΟΣ ΦΙΛΜ ΠΑΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑ ΤΕΜ.

 

Στον πίνακα 4.45. φαίνεται το συνολικό κόστος παλετοποίησης και 
συρρίκνωσης ανά τεμάχιο. 
 
Πίνακας 4.45. συνολικό κόστος παλετ. και συρρ. ανά τεμάχιο 
 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΑΡΤ/ΤΟΣ
κόστος 
εργασίας

κόστος αποσβ. 
Συρρικν. € κόστος σήμανσης

κόστος φιλμ 
συρρικν. €

κόστος φιλμ 
παλετο.. €

συνολικό 
κόστος δραστ. 
παραγωγής 
ανά τεμ.

Γωνία Φ 100/90° 0,01312 0,00197 0,00032 0,000003 0,00346 0,01887
Γωνία Φ 63/90° 0,01137 0,00171 0,00006 0,000006 0,00844 0,02159
Συστ. Αμ.Φ40Χ32 0,01050 0,00158 0,00003 0,000005 0,00188 0,01400
Ημιταυ Φ100 0,01225 0,00184 0,00032 0,000015 0,00779 0,02222
Μούφα Λούκι 0,01049 0,00158 0,00006 0,000010 0,00450 0,01664
Συστ. Αμ.Φ63Χ50 0,00474 0,00071 0,00006 0,000005 0,00281 0,00833
Ταυ Φ 40 0,01050 0,00158 0,00006 0,000002 0,00450 0,01664

ΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΑΣΤ. ΠΑΛΕΤ. & ΣΥΡΡΙΚΝ. ΑΝΑ ΤΕΜ.
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4.3.7   Κέντρο δραστηριότητας: μεταφορά και αποθήκευση των 
εξαρτημάτων 

 
Η μεταφορά και η αποθήκευση των εξαρτημάτων αποτελεί ξεχωριστό 

κέντρο δραστηριότητας το οποίο προτείνεται. Οι πόροι που είναι αναγκαίοι 
προκειμένου να επιτελεστεί αυτή η δραστηριότητα είναι οι παρακάτω: 
1) η εργασία των οδηγών περονοφόρων για την μεταφορά των παλετών 
2) τα καύσιμα των περονοφόρων 
3) η εργασία των αποθηκαρίων για την τοποθέτηση των παλετών 
4) η απόσβεση του κτηρίου 
5) η φύλαξη του χώρου 

 
1. Μετά την παλετοποίηση των εξαρτημάτων, οι παλέτες οδηγούνται 

από τον χώρο συσκευασίας στον χώρο της αποθήκης με περονοφόρα 
οχήματα. Ο χρόνος μεταφοράς ανά παλέτα συσκευασμένων εξαρτημάτων 
υπολογίζεται σε 4 min. Γνωρίζοντας τον αριθμό των παραχθέντων 
εξαρτημάτων, μπορούμε να υπολογίσουμε τον συνολικό χρόνο απασχόλησης  
των οδηγών περονοφόρου και το κόστος του πετρελαίου που αντιστοιχεί 
στην μεταφορά. Έτσι στον πίνακα 4.46. υπολογίζεται το κόστος εργασίας 
ανά τεμάχιο. 
Πίνακας 4.46. : κόστος εργασίας μεταφοράς ανά τεμάχιο στην αποθήκη 

εξαρτημάτων 
 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΑΡΤ/ΤΟΣ

ποσότης 
παραχθέντων 
εξαρτημάτων 

(τεμ.)

αριθμός 
τεμαχίων ανά 
παλέτα

αριθμός παλετών 
παραχθέντων 
εξαρτημάτων

χρόνος 
μεταφοράς 
παλέτας στην 
αποθήκη (ΕΩ)

κόστος  ΕΩ 
οδηγού

κόστος εργασίας 
μεταφοράς 

εξαρτημάτων ()
κόστος ανά 
τεμάχιο 

Γωνία Φ 100/90° 20.688 650 31,828 0,067 6,79 14,41 0,00070
Γωνία Φ 63/90° 15.240 2400 6,350 2,87 0,00019
Συστ. Αμ.Φ40Χ32 6.292 19200 0,328 0,15 0,00002
Ημιταυ Φ100 13.367 520 25,706 11,64 0,00087
Μούφα Λούκι 5.714 4500 1,270 0,57 0,00010
Συστ. Αμ.Φ63Χ50 10.035 7200 1,394 0,63 0,00006
Ταυ Φ 40 25.022 4500 5,560 2,52 0,00010

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΞΑΡΤ. ΑΝΑ ΤΕΜ.

 
 

2. Τα περονοφόρα οχήματα απασχολούνται κατά περίπου 4 λεπτά της 
ώρας (0,067 ΜΩ) για την παραλαβή του κάθε φορτίου εξαρτημάτων. 
Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, τα περονοφόρα καταναλώνουν 45 λίτρα 
πετρελαίου ανά 30 ΜΩ (περίπου λειτουργία μίας εβδομάδας), άρα για κάθε 
φορτίο καταναλώνονται 45lt*0,067ΜΩ/30ΜΩ = 0,1lt αμελητέο ποσόν.   

 
3. Μετά την μεταφορά των εξαρτημάτων στο χώρο της αποθήκης, αυτά 

παραλαμβάνονται από τους αποθηκάριους και οδηγούνται προς ειδικό χώρο 
αποθήκευσης. Ο χρόνος μεταφοράς ανά παλέτα συσκευασμένων 
εξαρτημάτων υπολογίζεται σε 10 min. Γνωρίζοντας τον αριθμό των 
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παραχθέντων εξαρτημάτων, μπορούμε να υπολογίσουμε τον συνολικό χρόνο 
απασχόλησης  των αποθηκαρίων και το κόστος εργασίας που αντιστοιχεί 
στην μεταφορά. Έτσι έχουμε : 

 
Πίνακας 4.47. : κόστος εργασίας μεταφοράς ανά τεμάχιο στην αποθήκη 

εξαρτημάτων 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΑΡΤ/ΤΟΣ

ποσότης 
παραχθέντων 
εξαρτημάτων 

(τεμ.)

αριθμός 
τεμαχίων ανά 
παλέτα

αριθμός 
παλετών 

παραχθέντων 
εξαρτημάτων

χρόνος 
αποθήκευσης 
παλέτας (ΕΩ)

κόστος  ΕΩ 
αποθηκαρίου

κόστος εργασίας 
αποθήκευσης 
εξαρτημάτων ()

κόστος ανά 
τεμάχιο 

Γωνία Φ 100/90° 20.688 650 31,828 0,167 8,17 43,34 0,00209
Γωνία Φ 63/90° 15.240 2400 6,350 8,65 0,00057
Συστ. Αμ.Φ40Χ32 6.292 19200 0,328 0,45 0,00007
Ημιταυ Φ100 13.367 520 25,706 35,00 0,00262
Μούφα Λούκι 5.714 4500 1,270 1,73 0,00030
Συστ. Αμ.Φ63Χ50 10.035 7200 1,394 1,90 0,00019
Ταυ Φ 40 25.022 4500 5,560 7,57 0,00030

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΞΑΡΤ. ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΑ ΤΕΜ.

 
 
4&5. Το κόστος απόσβεσης και φύλαξης του κτηρίου της αποθήκης 

γίνεται με οδηγό κόστους πρώτου επιπέδου το εμβαδόν που αυτό 
καταλαμβάνει στο σύνολο των καλυμμένων χώρων. Το συνολικό κόστος 
κτήσεως των νέων καλυμμένων χώρων παραγωγής σωλήνων PE και 
αποθήκης εξαρτημάτων ανέρχεται σε 334.556,13 €. Τα 3/5 του συνολικού 
χώρου ανήκουν στην αποθήκη εξαρτημάτων, άρα το κόστος κτήσεως αυτής 
ανέρχεται στα 200.733,68 €. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ως ωφέλιμο χρόνο ζωής 
του κτηρίου τα 34 έτη, το συνολικό κόστος απόσβεσης της αποθήκης 
εξαρτημάτων για το 1ο τρίμηνο του 2005 ανέρχεται σε  
200.733,68/(34*4) = 1.475,98 € 

 
Το κόστος φύλαξης για το 1ο τρίμηνο του 2005 ανέρχεται στα 7.425 € 

και το ποσοστό του συνολικού εμβαδού που αντιστοιχεί στο χώρο αποθήκης 
εξαρτημάτων είναι 24,4 % (3.000/12.300τμ). Συνεπώς το κόστος που 
αναλογεί στο χώρο αυτό είναι : 
7.425 * 0.244 = 1.811,7€ 

Άρα συνολικό κόστος αποσβέσεων και φύλαξης αποθήκης 
εξαρτημάτων για το 1ο τρίμηνο 2005 ανέρχεται σε  
1.475,98 + 1.811,7  = 3.287.68€ 

 
Ο μερισμός του κόστους αυτού στα εξαρτήματα του παραδείγματος 

προτείνεται να γίνει με οδηγό κόστους το βάρος των συνολικώς 
παραχθέντων εξαρτημάτων στο τρίμηνο. Βεβαίως θεωρείται δικαιότερος ο 
μερισμός με βάση τον όγκο που καταλαμβάνουν τα παραχθέντα εξαρτήματα, 
αλλά αφ’ ενός το σύστημα θα γίνει πολυπλοκότερο, αφετέρου (όπως θα 
αποδειχθεί παρακάτω) το ποσοστό συμμετοχής στο συνολικό κόστος 
προϊόντος είναι αμελητέο.  
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Πίνακας 4.48.:κόστος φύλαξης και απόσβεσης αποθήκης εξαρτ. ανά τεμ.  
 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΑΡΤ/ΤΟΣ

ποσότης 
παραχθέντων 
εξαρτημάτων 

(τεμ.)

κόστος 
αποσβ.&φύλαξη
ς αποθήκης 
εξαρτημάτων

ποσοστό 
συμμετοχής 
παραχθέντων 
εξαρτημάτων 

βάσει βάρους (%)

κόστος 
αποσβ.&φύλαξης 

αποθήκης ανά είδος 
εξαρτημάτων

κόστος 
αποσβ.&φύλαξης 
αποθήκης ανά 
τεμάχιο εξαρτ.

Γωνία Φ 100/90° 20,688 3,288 6.97 229.15 0.01108
Γωνία Φ 63/90° 15,240 2.33 76.60 0.00503
Συστ. Αμ.Φ40Χ32 6,292 0.14 4.60 0.00073
Ημιταυ Φ100 13,367 6.55 215.34 0.01611
Μούφα Λούκι 5,714 0.38 12.49 0.00219
Συστ. Αμ.Φ63Χ50 10,035 0.55 18.08 0.00180
Ταυ Φ 40 25,022 1.02 33.53 0.00134

ΚΟΣΤΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΞΑΡΤ. ΑΝΑ ΤΕΜ. 

 
 
 
 Στον πίνακα 4.49. φαίνεται το συνολικό κόστος μεταφοράς και 

αποθήκευσης εξαρτ. ανά τεμάχιο 
 
Πίνακας 4.49.: συν. κόστος μεταφοράς και αποθήκευσης εξαρτ. ανά τεμ. 
 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΑΡΤ/ΤΟΣ

κόστος εργασίας 
μεταφοράς 

εξαρτημάτων ανά 
τεμ.

κόστος 
εργασίας 
αποθήκης 

εξαρτημάτων 
ανά τεμ.

κόστος 
αποσβ.&φύλαξης 
αποθήκης ανά 
τεμάχιο εξαρτ.

συνολικό κόστος 
μεταφ. & 

αποθήκευσης 
εξαρτημάτων ανά 

τεμ.

Γωνία Φ 100/90° 0.00070 0.00209 0.0111 0.01387
Γωνία Φ 63/90° 0.00019 0.00057 0.0050 0.00579
Συστ. Αμ.Φ40Χ32 0.00002 0.00007 0.0007 0.00082
Ημιταυ Φ100 0.00087 0.00262 0.0161 0.01960
Μούφα Λούκι 0.00010 0.00030 0.0022 0.00259
Συστ. Αμ.Φ63Χ50 0.00006 0.00019 0.0018 0.00205
Ταυ Φ 40 0.00010 0.00030 0.0013 0.00174

ΣΥΝ. ΚΟΣΤΟΣ  ΑΠΟΘΗΚ. ΕΞΑΡΤ. ΑΝΑ ΤΕΜ. 
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4.4 ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ 

 

Στο στάδιο αυτό συγκεντρώνονται όλα τα επί μέρους κόστη 
δραστηριοτήτων, για κάθε εξάρτημα ξεχωριστά, και ακολουθεί σύγκριση 
του κόστους αυτού με το κόστος που βρέθηκε από την υφιστάμενη 
κατάσταση.  
Στον πίνακα 4.50 φαίνεται το κόστος του εξαρτήματος ΓΩΝΙΑ Φ 100/90 
Πίνακας 4.50 : κόστος εξαρτήματος ΓΩΝΙΑ Φ 100/90 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 0.311 51.92%

1ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 0.00311 0.52%
2ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 0.00134 0.22%
3ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΜΗΧΑΝ/ΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 0.00477 0.80%
4ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 0.00481 0.80%
5ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ 0.02843 4.75%
6ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 0.00388 0.65%
7ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0.00130 0.22%
8ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 0.00970 1.62%
9ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Α ΥΛΩΝ 0.00219 0.37%
10ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 0.00305 0.51%

ΣΥΝΟΛΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 10.45%

1ο ΚΥΡΙΟ ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 0.01844 3.08%
2ο ΚΥΡΙΟ SET-UP ΚΑΛΟΥΠΙΟΥ 0.0032 0.53%
3ο ΚΥΡΙΟ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ 0.0000 0.00%
4ο ΚΥΡΙΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ 0.0005 0.08%
5ο ΚΥΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 0.1731 28.90%
6ο ΚΥΡΙΟ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗ 0.0189 3.15%
7ο ΚΥΡΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩ 0.01387 2.32%

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 38.05%

0.599 100.42%

% ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΕΝΤΡΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 

TEMAXIO

ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ Φ 100/90

ΚΥΡΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

κόστος τεμ. βάσει της 
υφισταμένης κατάστασης

κόστος τεμ. βάσει της 
προτεινομένης κατάστασης % διαφορά

0.794 0.599 24.6%  

 
Στην περίπτωση της Γωνίας Φ100/90° παρατηρούμε ότι το κόστος που υπολογίζει η 
υφισταμένη κατάσταση είναι κατά 24,6% μεγαλύτερο αυτού της προτεινομένης μεθόδου 
βάσει δραστηριοτήτων. Διεξοδική ανάλυση για τις διαφορές μεταξύ του κόστους των δύο 
συστημάτων κοστολόγησης γίνεται στο κεφάλαιο 5. 
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Στον πίνακα 4.51 φαίνεται το κόστος του εξαρτήματος ΓΩΝΙΑ Φ 63/90 
 

Πίνακας 4.51 : κόστος εξαρτήματος ΓΩΝΙΑ Φ 63/90 
 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 0.142 41.01%

1ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 0.00177 0.51%
2ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 0.00094 0.27%
3ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΜΗΧΑΝ/ΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 0.00207 0.60%
4ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 0.00336 0.97%
5ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ 0.01989 5.74%
6ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 0.00204 0.59%
7ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0.00110 0.32%
8ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 0.00421 1.22%
9ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Α ΥΛΩΝ 0.00100 0.29%
10ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 0.00138 0.40%

ΣΥΝΟΛΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 10.90%

1ο ΚΥΡΙΟ ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 0.00843 2.43%
2ο ΚΥΡΙΟ SET-UP ΚΑΛΟΥΠΙΟΥ 0.0060 1.73%
3ο ΚΥΡΙΟ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ 0.0000 0.00%
4ο ΚΥΡΙΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ 0.00053 0.15%
5ο ΚΥΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 0.124180 35.86%
6ο ΚΥΡΙΟ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗ 0.02159 6.23%
7ο ΚΥΡΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 0.00579 1.67%

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 48.09%

0.346 100.00%

% ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΕΝΤΡΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 

TEMAXIO

ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ Φ 100/90

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΥΡΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 
 
 

κόστος τεμ. βάσει της 
υφισταμένης κατάστασης

κόστος τεμ. βάσει της 
προτεινομένης κατάστασης % διαφορά

0.358 0.346 3.4%  
 

Στην περίπτωση της Γωνίας Φ63/90° παρατηρούμε ότι το κόστος που υπολογίζει η 
υφισταμένη κατάσταση είναι κατά 3,4% μεγαλύτερο αυτού της προτεινομένης μεθόδου 
βάσει δραστηριοτήτων. Παρατηρούμε δηλαδή ότι δεν παρατηρείται αξιόλογη διαφορά.  
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Στον πίνακα 4.52 φαίνεται το κόστος του εξαρτήματος  
ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Φ 40Χ32 
Πίνακας 4.52 : κόστος εξαρτήματος ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Φ 40Χ32 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 0.021 17.46%

1ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 0.00072 0.60%
2ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 0.00026 0.22%
3ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΜΗΧΑΝ/ΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 0.00032 0.27%
4ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 0.00148 1.23%
5ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ 0.00873 7.26%
6ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 0.00081 0.67%
7ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0.00130 1.08%
8ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 0.00064 0.53%
9ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Α ΥΛΩΝ 0.00014 0.12%
10ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 0.00020 0.17%

ΣΥΝΟΛΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 12.14%

1ο ΚΥΡΙΟ ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 0.00128 1.06%
2ο ΚΥΡΙΟ SET-UP ΚΑΛΟΥΠΙΟΥ 0.0059 4.90%
3ο ΚΥΡΙΟ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ 0.0000 0.00%
4ο ΚΥΡΙΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ 0.0015 1.21%
5ο ΚΥΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 0.0611 50.83%
6ο ΚΥΡΙΟ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗ 0.0140 11.64%
7ο ΚΥΡΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 0.0009 0.76%

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 70.40%

0.120 100.00%

% ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΚΕΝΤΡΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 
TEMAXIO

ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΥΣΤ. ΑΜΕΡ. Φ 40Χ32

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΥΡΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 
 

κόστος τεμ. βάσει της 
υφισταμένης κατάστασης

κόστος τεμ. βάσει της 
προτεινομένης κατάστασης % διαφορά

0.052 0.120 -130.8%  
 
 

Στην περίπτωση της συστολής Αμερικής παρατηρούμε ότι το κόστος που υπολογίζει η 
υφισταμένη κατάσταση είναι κατά 131% μικρότερο αυτού της προτεινομένης μεθόδου 
βάσει δραστηριοτήτων. Η διαφορά αυτή οφείλεται κυρίως στην παραγωγή με χειροκίνητο 
καλούπι και στο γεγονός ότι τα κύρια κέντρα δραστηριοτήτων απορροφούν σημαντικό 
ποσοστό του συνολικού κόστους προϊόντος.. Διεξοδική ανάλυση για τις διαφορές μεταξύ 
του κόστους των δύο συστημάτων κοστολόγησης γίνεται στο κεφάλαιο 5. 
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Στον πίνακα 4.53 εμφαίνεται το κόστος του ΗΜΙΤΑΥ Φ100 
 

Πίνακας 4.53 : κόστος εξαρτήματος ΗΜΙΤΑΥ Φ100 

ΚΟΣΤΟΣ  ΠΡΩΤΩΝ  ΥΛΩΝ 0.448 53.02%

1ο  ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ  &  ΕΛΕΓΧΟΥ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 0.00476 0.56%
2ο  ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ  ΕΛΕΓΧΟΣ 0.00279 0.33%
3ο  ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  & ΜΗΧΑΝ /ΚΗ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 0.00694 0.82%
4ο  ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 0.00787 0.93%
5ο  ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ 0.04652 5.51%
6ο  ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 0.00553 0.65%
7ο  ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0.00170 0.20%
8ο  ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  &  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 0.01410 1.67%
9ο  ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ  ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ  Α  ΥΛΩΝ 0.00317 0.38%
10ο  ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΞΗ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 0.00444 0.53%

ΣΥΝΟΛΟ  ΒΟΗΘΗΤ ΙΚΩΝ  ΚΕΝΤΡΩΝ 11.58%

1ο  ΚΥΡΙΟ ΑΝΑΜΕΙΞΗ  ΠΡΩΤΩΝ  ΥΛΩΝ 0.02643 3.13%
2ο  ΚΥΡΙΟ SET-UP ΚΑΛΟΥΠΙΟΥ 0.0056 0.66%
3ο  ΚΥΡΙΟ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ  ΜΗΧΑΝΗΣ 0.0000 0.00%
4ο  ΚΥΡΙΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗ  ΜΗΧΑΝΗΣ 0.0009 0.10%
5ο  ΚΥΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 0.2247 26.59%
6ο  ΚΥΡΙΟ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗ  ΚΑΙ ΠΑΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗ 0.0222 2.63%
7ο  ΚΥΡΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ  ΠΡΟ ΪΟΝΤΩΝ 0.0194 2.30%

ΣΥΝΟΛΟ  ΚΥΡΙΩΝ  ΚΕΝΤΡΩΝ 35.41%

0.845 100.00%

% ΚΑΤΑΝΟΜΗ  
ΚΟΣΤΟΥΣ  ΑΝΑ  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΕΝΤΡΑ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΟΣΤΟΣ  
ΑΝΑ  

T EM AXIO

ΤΕΛΙΚΟ  ΚΟΣΤΟΣ  ΤΕΜΑΧΙΟΥ  ΗΜΙΤΑΥ  Φ  100

ΚΥΡΙΑ  ΚΕΝΤΡΑ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΒΟΗΘΗΤ ΙΚΑ  ΚΕΝΤΡΑ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 
 

κόστος τεμ. βάσει της 
υφισταμένης κατάστασης

κόστος τεμ. βάσει της 
προτεινομένης κατάστασης % διαφορά

1.145 0.845 26.2%  
 

Στην περίπτωση του Ημιταυ Φ100 παρατηρούμε ότι το κόστος που υπολογίζει η 
υφισταμένη κατάσταση είναι κατά περίπου 26% μεγαλύτερο αυτού της προτεινομένης 
μεθόδου βάσει δραστηριοτήτων. Η διαφορά αυτή οφείλεται κυρίως στην παραγωγή με 
αυτόματο καλούπι και στο γεγονός ότι τα κύρια κέντρα δραστηριοτήτων απορροφούν 
μικρότερο ποσοστό του συνολικού κόστους προϊόντος, σε σχέση με τα χειροκίνητα 
καλούπια.. Διεξοδική ανάλυση για τις διαφορές μεταξύ του κόστους των δύο συστημάτων 
κοστολόγησης γίνεται στο κεφάλαιο 5. 
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Στον πίνακα 4.54 φαίνεται το κόστος της ΜΟΥΦΑΣ ΛΟΥΚΙ 
 

Πίνακας 4.54 : κόστος εξαρτήματος ΜΟΥΦΑΣ ΛΟΥΚΙ 
 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 0.061 28.72%

1ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 0.00116 0.55%
2ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 0.00602 2.83%
3ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΜΗΧΑΝ/ΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 0.00094 0.44%
4ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 0.00295 1.39%
5ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ 0.01745 8.22%
6ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 0.00133 0.63%
7ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0.00140 0.66%
8ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 0.00191 0.90%
9ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Α ΥΛΩΝ 0.00043 0.20%
10ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 0.00060 0.28%

ΣΥΝΟΛΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 16.10%

1ο ΚΥΡΙΟ ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 0.00371 1.75%
2ο ΚΥΡΙΟ SET-UP ΚΑΛΟΥΠΙΟΥ 0.0085 4.00%
3ο ΚΥΡΙΟ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ 0.0000 0.00%
4ο ΚΥΡΙΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ 0.0012 0.58%
5ο ΚΥΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 0.0845 39.80%
6ο ΚΥΡΙΟ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗ 0.0166 7.83%
7ο ΚΥΡΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 0.00259 1.22%

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 55.18%

0.212 100.00%

% ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΚΕΝΤΡΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 
TEMAXIO

ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΟΥΦΑ-ΛΟΥΚΙ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΥΡΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 
 

κόστος τεμ. βάσει της 
υφισταμένης κατάστασης

κόστος τεμ. βάσει της 
προτεινομένης κατάστασης % διαφορά

0.155 0.212 -36.8%  
 

Στην περίπτωση της μούφας λούκι παρατηρούμε ότι το κόστος που υπολογίζει η 
υφισταμένη κατάσταση είναι κατά 36,8% μικρότερο αυτού της προτεινομένης μεθόδου 
βάσει δραστηριοτήτων. Η διαφορά αυτή οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι τα κύρια και 
βοηθητικά κέντρα  δραστηριοτήτων απορροφούν σημαντικό ποσοστό του συνολικού 
κόστους προϊόντος, σε σχέση με το κόστος της πρώτης ύλης. 
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Στον πίνακα 4.55 εμφαίνεται το κόστος της  
ΣΥΣΤΟΛΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 63Χ50 

 
Πίνακας 4.55 : κόστος εξαρτήματος ΣΥΣΤΟΛΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 63Χ50 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 0.050 28.44%

1ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 0.00146 0.83%
2ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 0.00194 1.10%
3ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΜΗΧΑΝ/ΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 0.00078 0.44%
4ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 0.00207 1.18%
5ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ 0.01223 6.96%
6ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 0.00122 0.69%
7ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0.00150 0.85%
8ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 0.00158 0.90%
9ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Α ΥΛΩΝ 0.00036 0.20%
10ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 0.00050 0.28%

ΣΥΝΟΛΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 13.45%

1ο ΚΥΡΙΟ ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 0.00301 1.71%
2ο ΚΥΡΙΟ SET-UP ΚΑΛΟΥΠΙΟΥ 0.0016 0.91%
3ο ΚΥΡΙΟ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ 0.0000 0.00%
4ο ΚΥΡΙΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ 0.0013 0.76%
5ο ΚΥΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 0.0859 48.83%
6ο ΚΥΡΙΟ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗ 0.0083 4.74%
7ο ΚΥΡΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 0.0021 1.17%

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 58.12%

0.176 100.00%

% ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΚΕΝΤΡΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 
TEMAXIO

ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΥΣΤ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 63Χ50

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΥΡΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 
 
 

κόστος τεμ. βάσει της 
υφισταμένης κατάστασης

κόστος τεμ. βάσει της 
προτεινομένης κατάστασης % διαφορά

0.129 0.176 -36.4%
 
 
 

Στην περίπτωση της συστολής Αμερικής παρατηρούμε ότι το κόστος που υπολογίζει η 
υφισταμένη κατάσταση είναι κατά 36,4% μικρότερο αυτού της προτεινομένης μεθόδου 
βάσει δραστηριοτήτων. Η διαφορά αυτή οφείλεται κυρίως στην παραγωγή με χειροκίνητο 
καλούπι και στο γεγονός ότι τα κύρια κέντρα δραστηριοτήτων απορροφούν σημαντικό 
ποσοστό του συνολικού κόστους προϊόντος, κυρίως λόγω εργασίας. 
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Στον πίνακα 4.56 φαίνεται το κόστος του ΤΑΥ Φ 40 
Πίνακας 4.56 : κόστος εξαρτήματος ΤΑΥ Φ 40 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 0.037 21.91%

1ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 0.00049 0.29%
2ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 0.00135 0.80%
3ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΜΗΧΑΝ/ΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 0.00058 0.34%
4ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 0.00268 1.59%
5ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ 0.01587 9.40%
6ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 0.00089 0.53%
7ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0.00090 0.53%
8ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 0.00117 0.69%
9ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Α ΥΛΩΝ 0.00026 0.15%
10ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 0.00037 0.22%

ΣΥΝΟΛΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 14.54%

1ο ΚΥΡΙΟ ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 0.00234 1.39%
2ο ΚΥΡΙΟ SET-UP ΚΑΛΟΥΠΙΟΥ 0.0041 2.43%
3ο ΚΥΡΙΟ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ 0.0000 0.00%
4ο ΚΥΡΙΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ 0.0003 0.17%
5ο ΚΥΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 0.0822 48.69%
6ο ΚΥΡΙΟ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗ 0.0166 9.85%
7ο ΚΥΡΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 0.0017 1.03%

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 63.55%

0.169 100.00%

% ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 
TEMAXIO

ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΤΑΥ Φ 40

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΥΡΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 
 
 

κόστος τεμ. βάσει της 
υφισταμένης κατάστασης

κόστος τεμ. βάσει της 
προτεινομένης κατάστασης % διαφορά

0.095 0.169 -77.9%  
 
 

Στην περίπτωση του Ταυ Φ40 παρατηρούμε ότι το κόστος που υπολογίζει η υφισταμένη 
κατάσταση είναι κατά περίπου 78% μικρότερο αυτού της προτεινομένης μεθόδου βάσει 
δραστηριοτήτων. Η διαφορά αυτή οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η δραστηριότητα 
παραγωγής απορροφά συντριπτικά μεγαλύτερο κόστος απ’ ότι τα υπόλοιπα κύρια και 
βοηθητικά κέντρα δραστηριοτήτων.  
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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 κυρίως βάση μερισμού, όπως στο 
πρώτο στάδιο. Βέβαια δεν χρησιμοποιείται η άμεση εργασία, όπως έκαναν 
τα κοστολογικά συστήματα του πρώτου σταδίου, αλλά αντίθετα το βάρος. 

Όσον αφορά, το σύστημα κοστολόγησης που προτείνω, αυτό έχει όλα 
τα χαρακτηριστικά ενός συστήματος A.B.C., με δύο επίπεδα κατανομής του 
κόστους και την δημιουργία πολλών κέντρων δραστηριοτήτων, ανάλογα με 
τις ανάγκες. Φυσικά γίνεται  χρήση πολλών οδηγών κόστους, βάσει της 
σχέσης αιτίου αιτιατού για κάθε μια δραστηριότητα χωριστά.  

Παρακάτω επιλέγονται τρία προϊόντα από τα έξι συνολικά που 
χρησιμοποιήθηκαν ως παράδειγμα. Ειδικότερα, επιλέγεται η γωνία Φ 100/90° 
λόγω του μεγάλου βάρους ανά τεμάχιο, της  σπουδαιότητας του 
συγκεκριμένου προϊόντος λόγω της μεγάλης ζήτησης και επειδή το καλούπι 
είναι αυτόματο. Η συστολή Αμερικής Φ40Χ32, λόγω του πολύ μικρού 
βάρους ανά τεμάχιο αλλά και εξαιτίας του χειροκίνητου καλουπιού.  Τέλος, 
επιλέγεται το ημιταυ Φ100 επειδή το κόστος προϊόντος σύμφωνα με την 
ABC εμφανίζεται πολύ μικρότερο σε σχέση με του υφιστάμενου 
συστήματος κοστολόγησης και μάλιστα με το μεγαλύτερο ποσοστό απ’ όλα 
τα υπόλοιπα προϊόντα του παραδείγματος. 
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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 το υφιστάμενο 
σύστημα κοστολόγησης για τα προϊόντα που εξετάστηκαν διαφοροποιείται 
σημαντικά από το μοναδιαίο κόστος που προκύπτει με βάσει την 
κοστολόγηση A.B.C., από προϊόν σε προϊόν. Στον πίνακα 5.1. 
παρουσιάζονται τα συγκριτικά στοιχεία κόστους των δύο υπό εξέταση 
συστημάτων κοστολόγησης για την γωνία Φ 100/90°.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1: ΣΥΓΚΡΙΣΗ  ΤΟΥ  ΚΟΣΤΟΥΣ  ΤΩΝ  ΔΥΟ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΓΩΝΙΑ 100/90° ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ 
  Κόστος ανά τεμ. Γωνίας Φ 100/90°  

  

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

€/τεμ. 

ΣΥΣΤΗΜΑ 
ABC 
€/τεμ. % ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΥΛΙΚΑ*  0,379 0,319 15,78% 
ΑΜΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  0,200 0,05073 74,64% 
ΒΚΚ  0,071 0,0568153 19.98% 
 ΓΒΕ  0,145 0,175281 -21,28% 

ΣΥΝΟΛΟ  0,794 0,599 24,23% 
 
* στο κόστος υλικών της ABC, πέραν των πρώτων υλών έχει προστεθεί και 
το κόστος των υλικών συσκευασίας και σήμανσης ανά τεμάχιο. 
 

Από τον παραπάνω πίνακα 5.1 παρατηρούμε ότι η διαφορά κόστους 
μεταξύ των δύο συστημάτων κοστολόγησης ανέρχεται σε 24,2%.  

Από την περαιτέρω ανάλυση του κόστους προϊόντος προκύπτει ότι η 
υπάρχουσα κοστολόγηση μάς δίνει κατά 74,64% μεγαλύτερο κόστος άμεσης 
εργασίας σε σχέση με την ABC. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το κόστος 
άμεσης εργασίας στο υφιστάμενο σύστημα βασίζεται στον μερισμό τού 
κόστους των εργαζομένων του τμήματος με βάση το βάρος των 
παραχθέντων εξαρτημάτων και όχι την πραγματική ανάλωση εργατοωρών 
για την ίδια ποσότητα παραγωγής, όπως γίνεται στο σύστημα ABC. 

Στην περίπτωση δε του κόστους των Βοηθητικών Κέντρων Κόστους 
(ΒΒΚ) η διαφορά στα αποτελέσματα μεταξύ των δύο συστημάτων 
κοστολόγησης ανέρχεται σε περίπου 20%. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι 
το υφιστάμενο σύστημα υποεκτιμά το κόστος του μηχανουργείου σε σχέση 
με την ABC (διαφορά που κυμαίνεται σε περίπου 160% - πίνακες 3.16 και 
4.50).  
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Η υπάρχουσα κοστολόγηση μάς δίνει επίσης κατά 21,28% μικρότερο 
κόστος ΓΒΕ σε σχέση με αυτό τής ABC. Η εξήγηση που μπορεί να δοθεί για 
αυτές τις αποκλίσεις είναι η λανθασμένη χρήση τού βάρους ως της 
μοναδικής βάσης μερισμού από το υπάρχον σύστημα κοστολόγησης για τον 
μερισμό των Γ.Β.Ε., της άμεσης εργασίας αλλά και των ΒΚΚ.  

Τέλος, το υφιστάμενο σύστημα κοστολόγησης μάς δίνει κατά 15,78% 
μεγαλύτερο κόστος υλικών (πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας) σε 
σχέση με την ABC. Αυτό οφείλεται στο ότι το υπάρχον σύστημα υπολογίζει 
στο κόστος υλικών και τις αναλωθείσες πρώτες ύλες από τις οποίες 
παράγονται ελαττωματικά προϊόντα. Τα τελευταία όμως ανακυκλώνονται 
(για παραγωγή άλλων προϊόντων) και συνεπώς πρέπει να επιβαρύνουν τα 
προϊόντα για τα οποία προορίζονται να παραχθούν και όχι τα προϊόντα από 
τα οποία προήλθαν (όσον αφορά το κόστος της πρώτης ύλης, ενώ το κόστος 
εργασίας ανακύκλωσης πρέπει να βαρύνει τα αρχικά προϊόντα). 
 

Στον πίνακα 5.2. παρουσιάζονται τα συγκριτικά στοιχεία κόστους των 
δύο υπό εξέταση συστημάτων κοστολόγησης για την γωνία συστολή Αμερικής 
40Χ32 .  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2: ΣΥΓΚΡΙΣΗ  ΤΟΥ  ΚΟΣΤΟΥΣ  ΤΩΝ  ΔΥΟ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
Συστολή Αμ.Φ40Χ32  ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 
  Συστ. Αμ.Φ40Χ32 

  

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

€/τεμ. 

ΣΥΣΤΗΜΑ 
ABC 
€/τεμ. % ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΥΛΙΚΑ*  0,025 € 0,023 6,87% 
ΑΜΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  0,013 € 0,04376 -231,19% 
ΒΚΚ  0,005 € 0,0159758 -240,56% 
ΓΒΕ  0,010 € 0,037298 -290,61% 

ΣΥΝΟΛΟ  0,052 € 0,120 -129,32% 
 
* στο κόστος υλικών της ABC, πέραν των πρώτων υλών έχει προστεθεί και 
το κόστος των υλικών συσκευασίας και σήμανσης ανά τεμάχιο. 
 

Από τον παραπάνω πίνακα 5.2 παρατηρούμε ότι η διαφορά κόστους 
μεταξύ των δύο συστημάτων κοστολόγησης ανέρχεται σε 129,32%.  

Από την ανάλυση του κόστους προϊόντος προκύπτει ότι η υφιστάμενη 
μέθοδος κοστολόγησης μάς δίνει κατά 231,19% μικρότερο κόστος άμεσης 
εργασίας σε σχέση με την ABC. Αυτό οφείλεται στο ότι το υφιστάμενο 
σύστημα δεν λαμβάνει υπ’ όψιν του την πραγματική ανάλωση των 
απαραίτητων πόρων εργασίας λόγω τού χειροκίνητου καλουπιού, που όμως 
υπολογίζεται λεπτομερώς και αναλυτικά στην μέθοδο ABC. Ουσιαστικά,  με 
το υπάρχον σύστημα κοστολόγησης, άλλα εξαρτήματα, που έχουν 
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μεγαλύτερο βάρος, επιβαρύνονται με το κόστος της άμεσης εργασίας τού 
υπό εξέταση εξαρτήματος, παρ’ όλο που στην πραγματικότητα δεν 
απορροφούν μεγάλη ποσότητα άμεσης εργασίας λόγω της αυτοματοποίησής 
τους (αυτόματο καλούπι).  

Στην περίπτωση του κόστους των Βοηθητικών Κέντρων Κόστους 
(ΒΒΚ) η υφιστάμενη μέθοδος εμφανίζει κόστος μικρότερο κατά 240,56% σε 
σχέση με την μέθοδο της ABC. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι το κόστος 
τού μηχανουργείου στο υφιστάμενο σύστημα ανέρχεται σε 0,0007147 €/τεμ. 
(πίνακας 3.16 & 3.18 και μετατροπή του κόστους ανά κιλό σε κόστος ανά 
τεμάχιο), ενώ στην περίπτωση της ABC (πίνακας 4.52) μόλις σε 0,00873 
€/τεμ., δηλαδή κατά 1.121% μικρότερο κόστος ανά τεμάχιο στην περίπτωση 
της ABC!  

Η υφιστάμενη κοστολόγηση μάς δίνει επίσης μικρότερο κόστος ΓΒΕ 
κατά 290,61% σε σχέση με αυτό τής ABC. Η εξήγηση που μπορεί να δοθεί 
για αυτές τις αποκλίσεις είναι και πάλι η λανθασμένη χρήση τού βάρους ως 
της μοναδικής βάσης μερισμού από το υπάρχον σύστημα κοστολόγησης για 
τον μερισμό των Γ.Β.Ε. 

Τέλος, το υφιστάμενο σύστημα κοστολόγησης μάς δίνει κατά 6,87% 
μεγαλύτερο κόστος υλικών (πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας) σε 
σχέση με την ABC. Αυτό οφείλεται στο ότι το υφιστάμενο σύστημα 
υπολογίζει στο κόστος υλικών και τις αναλωθείσες πρώτες ύλες από τις 
οποίες παράγονται ελαττωματικά προϊόντα. Τα τελευταία όμως 
ανακυκλώνονται (για παραγωγή άλλων προϊόντων) και συνεπώς πρέπει να 
επιβαρύνουν τα προϊόντα για τα οποία προορίζονται να παραχθούν και όχι 
τα προϊόντα από τα οποία προήλθαν (όσον αφορά το κόστος της πρώτης 
ύλης). 
 

Στον πίνακα 5.3. παρουσιάζονται τα συγκριτικά στοιχεία κόστους των 
δύο υπό εξέταση συστημάτων κοστολόγησης για το ημιταύ Φ100.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3: ΣΥΓΚΡΙΣΗ  ΤΟΥ  ΚΟΣΤΟΥΣ  ΤΩΝ  ΔΥΟ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ    
Ημιταυ Φ100  ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 
  Ημιταυ Φ100 
  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ABC* % ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΥΛΙΚΑ*  0,546 € 0,463 15,29% 
ΑΜΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  0,288 € 0,04557 84,19% 
ΒΚΚ  0,102 € 0,0858310 16,14% 
ΓΒΕ  0,208 € 0,250946 -20,45% 

ΣΥΝΟΛΟ  1,145 € 0,845 26,21% 
 
* στο κόστος υλικών της ABC, πέραν των πρώτων υλών έχει προστεθεί και 
το κόστος των υλικών συσκευασίας και σήμανσης ανά τεμάχιο. 
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Από τον παραπάνω πίνακα 5.3 παρατηρούμε ότι η διαφορά κόστους 
μεταξύ των δύο συστημάτων κοστολόγησης ανέρχεται σε 26,21%.  

Από την περαιτέρω ανάλυση του κόστους προϊόντος προκύπτει ότι η 
υφιστάμενη μέθοδος κοστολόγησης μάς δίνει κατά 84,19% μεγαλύτερο 
κόστος άμεσης εργασίας σε σχέση με την ABC. Αυτό οφείλεται στο ότι το 
υφιστάμενο σύστημα, σε αντίθεση με το νέο σύστημα, δεν λαμβάνει υπ’ 
όψιν του την μικρή απαίτηση πόρων εργασίας λόγω αυτόματου καλουπιού. 
Αντίθετα, θεωρώντας, κακώς, ότι το βάρος είναι καλός οδηγός της άμεσης 
εργασίας, επιβαρύνει το εξάρτημα αυτό με κόστος εργασίας που δεν 
αναλώθηκε στην πραγματικότητα.   

Στην περίπτωση του κόστους των Βοηθητικών Κέντρων Κόστους 
(ΒΒΚ) η υφιστάμενη μέθοδος εμφανίζει κόστος μικρότερο κατά 16,14% σε 
σχέση με την μέθοδο της ABC.  

Τέλος, το υφιστάμενο σύστημα κοστολόγησης μάς δίνει κατά 15,29% 
μεγαλύτερο κόστος υλικών (πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας) σε 
σχέση με την ABC. Αυτό οφείλεται στο ότι το υφιστάμενο σύστημα 
υπολογίζει στο κόστος υλικών και τις αναλωθείσες πρώτες ύλες από τις 
οποίες παράγονται ελαττωματικά προϊόντα. Τα τελευταία όμως 
ανακυκλώνονται (για παραγωγή άλλων προϊόντων) και συνεπώς πρέπει να 
επιβαρύνουν τα προϊόντα για τα οποία προορίζονται να παραχθούν και όχι 
τα προϊόντα από τα οποία προήλθαν (όσον αφορά το κόστος της πρώτης 
ύλης). 

Συμπερασματικά, για τα εξετασθέντα προϊόντα ο μερισμός με μια 
μόνο βάση για την εργασία, τα Γ.Β.Ε., καθώς επίσης και για το κόστος των 
υποστηρικτικών μονάδων  είναι κυρίως η εξήγηση για τις αποκλίσεις 
(θετικές και αρνητικές) μεταξύ του υφισταμένου και του νέου συστήματος 
κοστολόγησης. Το υπάρχον σύστημα μερίζει το κόστος σε όλα τα προϊόντα 
ασχέτως τρόπου παραγωγής και σύμφωνα πάντα με το βάρος. Έτσι όμως, 
προκύπτει λάθος αποτέλεσμα, γιατί ουσιαστικά, τιμωρούνται τα εξαρτήματα 
μεγάλου βάρους, μεγάλης διάρκειας παραγωγής και αυτόματου καλουπιού 
(όπως γωνία Φ100/90³ και ημιταύ Φ100)  που παράγονται με εύκολο τρόπο, 
ενώ ευνοεί κοστολογικά τα εξαρτήματα μικρού βάρους, μικρής διάρκειας 
παραγωγής και χειροκίνητου καλουπιού (όπως η συστολή Αμερικής 
Φ40Χ32. Είναι σαφής συνεπώς, η ανωτερότητα του προτεινόμενου 
συστήματος A.B.C., το οποίο χρησιμοποιεί πάνω από 5 διαφορετικούς 
οδηγούς κόστους, ώστε να μεριστεί σωστότερα το κόστος.  
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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 την αποκάλυψη των προϊόντων ή των πελατών που 
αποφέρουν κέρδη ή ζημίες στην επιχείρηση. Μέχρι σήμερα υπήρχε η υποψία 
ότι κάποια προϊόντα ή πελάτες δεν ήταν κερδοφόροι, χωρίς όμως να 
υπάρχουν τα αξιόπιστα δεδομένα που να πιστοποιούν κάτι τέτοιο. Τώρα οι 
διοίκηση θα έχει τα μέσα να κρίνει με ασφάλεια τα αποτελέσματα κάθε 
προϊόντος ή και να λαμβάνει όλες τις αναγκαίες διορθωτικές αποφάσεις. 
Δεδομένου όμως ότι η επιχείρηση δεν μπορεί να μεταβάλλει τις τιμές του 
κάθε προϊόντος στον τιμοκατάλογό της, θα μπορέσει να ωφεληθεί από την 
γνώση που της παρέχει η κοστολόγηση ABC ώστε να διερευνήσει τρόπους 
για την μείωση του κόστους, όπου είναι δυνατόν. Έτσι, 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.  

Σε περιπτώσεις νέων προϊόντων η τιμολογιακή πολιτική θα μπορεί να 
γίνει περισσότερο ευέλικτη, γιατί θα λαμβάνει υπόψη της τις ιδιαιτερότητες 
του κάθε πελάτη. 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 υπ’ όψιν το μέγεθος μιας παραγγελίας και να 
αξιολογεί εάν την συμφέρει να παράγει ένα νέο προϊόν που ζητά κάποιος 
πελάτης.  

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..  
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5.4 Τα προβλήματα από την εφαρμογή της κοστολόγησης 
A.B.C. - Προτάσεις 
 
 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 εφαρμογή του A.B.C. επιβάλει την ανάπτυξη  
λογαριασμών 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 της A.B.C., ο υπολογισμός του κόστους 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 
των διαφόρων δαπανών, που υπολογίστηκαν βάσει της νομοθεσίας, στις 
απαιτήσεις του νέου συστήματος κοστολόγησης A.B.C. Η παραπάνω 
εργασία είναι φυσιολογικό να απαιτεί χρόνο και προσπάθεια από τους 
υπαλλήλους του λογιστηρίου, άρα και κόστος για την επιχείρηση.  
 Το υψηλό κόστος για μία επιχείρηση από την υιοθέτηση της ABC 
θεωρείται στην λογιστική βιβλιογραφία (Μπαραλέξης και Στεργίου, 2003) 
ως ένας από τους σημαντικότερους λόγους μη εφαρμογής της νέας μεθόδου 
κοστολόγησης. Φρονώ όμως, ότι για αρκετούς Ελληνικούς Βιομηχανικούς 
κλάδους, όπως π.χ. η βιομηχανία πλαστικών, τα οφέλη από την υιοθέτηση 
της ABC θα ξεπερνούν τα συνεπαγόμενα κόστη. Κατά πόσον όμως η 
υιοθέτηση αυτή ισχύει στην πραγματικότητα μέλλει να αποδειχθεί. Γι’ αυτό 
και μία μελέτη, αν όχι σειρά μελετών σε διαφορετικούς κλάδους, η οποία θα 
υπολόγιζε τα κόστη και τα οφέλη από την εφαρμογή της ABC, θα ήταν πολύ 
χρήσιμη για ευνόητους λόγους. Όμως, το μεγάλο πρόβλημα εδώ είναι ότι τα 
οφέλη, κυρίως, από την υιοθέτηση των νέων συστημάτων κοστολόγησης δεν 
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είναι δυνατόν να προσδιοριστούν στα στενά χρονικά πλαίσια συγγραφής 
μίας διπλωματικής εργασίας.  
 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. Ιδιαίτερα μάλιστα από την στιγμή που θα 
πρέπει να τηρούν και τα 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. Το σπουδαιότερο δε, θα πρέπει το νέο σύστημα 
κοστολόγησης να τύχει της ένθερμης στήριξής του από την Διοίκηση. 
 
 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

104 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
 

1. Cooper R., (1997), “ Activity Based Costing”, Corporate Controller’s 
Handbook, New York, WG&L/RIA Group,. 

 
 

2. Garrison R., Noreen E., (2003), “Managerial Accounting”, 10th Ed. 
 

3. Hicks T., (1998)  “Activity-Based Costing”, 2nd ed., Wiley. 
 

4. Londe J. and Ginter L., (1999), “Activity Based Costing Best 
Practices” The Ohio State University’s Supply Chain Management 
Research Group. 

 
5. Ness A. and Cucuzza G., (1995),“Tapping the full potential of ABC”, 

Harvard Bussiness  Review. 
 

6. Norkiewicz A., (1994), “Nine Steps to implement ABC”, Management 
Accounting. 

 
7. Raiborn A., Barfield T., Kinney R., (1999), “ Managerial Accounting” 

3rd Ed., South Western Coll. Publ. 
 
8. Stammerjohan W., (2001), “Better information through the marriage 

of ABC and traditional standard costing techniques”, Management 
Accounting Quarterly. 

 
9. Warren, Gorham & Lamont, (2000), “Journal of Cost Management”. 

 
10. Μπαραλέξης Σ., (2004),“ κοστολόγηση κατά κέντρο 

δραστηριότητας”, σημειώσεις μαθήματος Διοικητική Λογιστική, 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

 
11. Μπαραλέξης Σ., Στεργίου Ι., (2003), “Η κοστολόγηση κατά κέντρο 

δραστηριότητας και η έκταση εφαρμογής της στην Ελλάδα”, 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς. 

 
 

 

105 


	COVER2.doc
	abc_teliko.doc
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
	Σχήμα 2.3: Διάγραμμα τυπικού συστήματος ABC      
	Κόστος επιπέδου παρτίδος  
	Κόστος επιπέδου προϊόντος ή διεργασίας 
	Κόστος επιπέδου οργανισμού ή διοικητικής υποστήριξης  
	2.4.1. Όφελος 1ο  : βελτιωμένες αποφάσεις 
	2.4.2. Όφελος 2ο: δραστηριότητες συνεχούς βελτίωσης για μείωση των ΓΒΕ 
	Πίνακας 2.1. : Χρήστες και χρήσεις των πληροφοριών κόστους ενός οργανισμού 
	Συνολικό κόστος πωληθέντων προϊόντων
	 
	2.6. ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ABC  
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  
	Α. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ PVC-U 
	3.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

	Πίνακας 3.1. : Κόστος υλικών Εξαρτημάτων  
	Από τον πίνακα 3.1. προκύπτει το κόστος πρώτων υλών ανά κιλό εξαρτήματος, 1,138 (/kg. Με βάση το βάρος του κάθε εξαρτήματος, το οποίο αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων, προκύπτει το κόστος πρώτων υλών για κάθε εξάρτημα.  
	Στον πίνακα 3.1.1. φαίνεται το κόστος των πρώτων υλών για τα εξαρτήματα του παραδείγματος. Έτσι π.χ. για την γωνία Φ 63/90° το βάρος ανά τεμάχιο είναι 0,150 kg/τεμάχιο, οπότε το κόστος  πρώτων υλών του ενός τεμαχίου Φ 63/90° είναι : 0,150 Χ 1,138 = 0,171 (/τεμ. 

	Πίνακας 3.1.1. : Κόστος πρώτων υλών ανά τεμάχιο εξαρτήματος 
	  
	 
	 3.3.3.Κόστος άμεσης εργασίας εξαρτημάτων παραδείγματος 

	Πίνακας 3.2. : Κόστος άμεσης εργασίας  
	       
	  
	3.3.4.Γενικά βιομηχανικά έξοδα (ΓΒΕ) 

	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 
	% ΕΠΙ ΤΟΥ  
	ΣΥΝΟΛΟΥ
	ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΩΛΗΝΩΝ PVC
	996,197
	75.2
	ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΩΛΗΝΩΝ PE
	200,662
	15.1
	ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ PVC
	110,452
	8,4
	ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
	17,224
	1.3
	ΣΥΝΟΛΟ 
	1,324,535
	100
	Πίνακας 3.6. : Κόστος Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων 
	Για το πρώτο τρίμηνο του 2005, το σύνολο των μισθών και των λοιπών εξόδων του τμήματος κατασκευών ανέρχεται σε  15.144  ευρώ, όπως προκύπτει αναλυτικά από τον Πίνακα 3.8. Για τον μερισμό τού κόστους κατασκευών στο τμήμα εξαρτημάτων χρησιμοποιείται αυθαίρετα πάλι, ποσοστό 9,7%  αντί 8,4%.  
	Έτσι, 15.144 Χ 9,7% = 1.468,41 ευρώ 
	Το κόστος αυτό διαιρούμενο με το συνολικό βάρος των παραχθέντων εξαρτημάτων τού τριμήνου μας δίνει το κόστος ανά βάρος εξαρτήματος  : 1.468,41/110.452 = 0,013 ευρώ. 
	Όπως προκύπτει αναλυτικά από τον Πίνακα 3.9 για το πρώτο τρίμηνο του 2005, το σύνολο των μισθών και των λοιπών εξόδων τού τμήματος ηλεκτρολόγων ανέρχεται σε  13.774  ευρώ. Για τον μερισμό τού κόστους του τμήματος ηλεκτρολόγων στο τμήμα εξαρτημάτων χρησιμοποιείται το αυθαίρετο ποσοστό 9,8%  αντί του 8,4%.  
	Έτσι, 13.774 Χ 9,8% = 1.354,27 ευρώ 
	Το κόστος αυτό διαιρούμενο με το συνολικό βάρος των παραχθέντων εξαρτημάτων τού τριμήνου μάς δίνει το κόστος τού τμήματος ηλεκτρολόγων ανά κιλό εξαρτήματος : 
	1.354,27/110.452 = 0,012 ευρώ. 
	Όπως προκύπτει αναλυτικά από τον Πίνακα 3.10 για το πρώτο τρίμηνο του 2005, το σύνολο των μισθών και των λοιπών εξόδων τού Μηχανουργείου ανέρχεται σε  43.028  ευρώ. Για τον μερισμό τού κόστους του Μηχανουργείου στο τμήμα εξαρτημάτων χρησιμοποιείται ως οδηγός κόστους το βάρος των παραχθέντων εξαρτημάτων ως προς το σύνολο των παραχθέντων προϊόντων της επιχείρησης (ποσοστό 8,4%).  
	Έτσι, 43.028 Χ 8,4% = 3.588,10 ευρώ.  
	Το κόστος αυτό διαιρούμενο με το συνολικό βάρος των παραχθέντων εξαρτημάτων τού τριμήνου μάς δίνει το κόστος τού Μηχανουργείου ανά κιλό εξαρτήματος : 3.588,10/110.452 = 0,032 ευρώ 
	Το κόστος αυτό διαιρούμενο με το συνολικό βάρος των παραχθέντων εξαρτημάτων του τριμήνου (110,542 kg) δίνει το κόστος του λεωφορείου ανά κιλό εξαρτήματος : 817,5/110.452 = 0,007 ευρώ. 
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
	Πίνακας 4.1. : κόστος έκδοσης εντολών παραγωγής 
	Πίνακας 4.3. : κόστος υποστήριξης και αποσβέσεων λογισμικού  
	Πίνακας 4.4. : ολικό κόστος συντονισμού και ελέγχου παραγωγής 



	4.2.3   3ο  Βοηθητικό κέντρο: Τμήμα Κατασκευών 
	Για το πρώτο τρίμηνο του 2005, το σύνολο των μισθών τού τμήματος κατασκευών ανέρχεται σε  14.050 €, όπως προκύπτει αναλυτικά από τον Πίνακα 3.8.  Τα πραγματικά λοιπά έξοδα όμως, ανέρχονται όχι στα 1.094,0 € (βλ. Πίνακα 3.8) αλλά σε 3.546,67 €. Αυτή η διαφορά οφείλεται στο γεγονός ότι το λογιστήριο υπολογίζει ως λοιπά έξοδα μόνο τα ανταλλακτικά (που ανέρχονται  σε 1.094 €), ενώ τα υπόλοιπα 2.452,67 € τα επιρρίπτει στο Μηχανουργείο, για να “βελτιώσει” την εικόνα της επιχείρησης στους τρίτους (ως έξοδα έρευνας και ανάπτυξης). 
	4.2.4   4ο  Βοηθητικό κέντρο: ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις  
	Για το πρώτο τρίμηνο του 2005, το σύνολο των μισθών και των λοιπών εξόδων του τμήματος ηλεκτρολόγων  ανέρχεται σε  13.444    ευρώ, όπως προκύπτει αναλυτικά από τον Πίνακα 3.9.   
	4.2.5   5ο  Βοηθητικό κέντρο: Μηχανουργείο 
	Όπως προκύπτει αναλυτικά από τον Πίνακα 3.10 (Κεφάλαιο 3) για το πρώτο τρίμηνο του 2005, το σύνολο των μισθών τού Μηχανουργείου ανέρχεται σε  19.702  €.  Τα υπόλοιπα έξοδα ανήλθαν σε 23.326 €. 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.3 ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ    
	 
	Πίνακας 4.29. : συνολικό κόστος προετοιμασίας καλουπιών 
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 





	ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1: ΣΥΓΚΡΙΣΗ  ΤΟΥ  ΚΟΣΤΟΥΣ  ΤΩΝ  ΔΥΟ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΩΝΙΑ 100/90° ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ
	ΣΥΝΟΛΟ

	ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2: ΣΥΓΚΡΙΣΗ  ΤΟΥ  ΚΟΣΤΟΥΣ  ΤΩΝ  ΔΥΟ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Συστολή Αμ.Φ40Χ32  ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ 
	ΣΥΝΟΛΟ

	ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3: ΣΥΓΚΡΙΣΗ  ΤΟΥ  ΚΟΣΤΟΥΣ  ΤΩΝ  ΔΥΟ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ    Ημιταυ Φ100  ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ 
	ΣΥΝΟΛΟ

	ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
	 



