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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΚΟΣΤΟΣ - ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ
5.1 Ορισµός - Χρησιµότητα - ∆ιακρίσεις κόστους
5.1.1 Γενικά
Ο όρος κόστος χρησιµοποιείται ευρύτατα στην καθηµερινή ζωή από όλους µας. «Όλα
έχουν ένα κόστος» λέει ο θυµόσοφος λαός, υπονοώντας ότι κάθε απόφασή µας, κάθε ενέργεια,
κάθε πράξη µας συνεπάγεται µια αναπόφευκτη θυσία. Το ίδιο συµβαίνει και στην περίπτωση
των οικονοµικών µονάδων. Απαιτούνται εκ µέρους τους οικονοµικές θυσίες, προκειµένου αυτές
να επιτελέσουν τους σκοπούς για τους οποίους συστάθηκαν (δηµιουργία εσόδων για τις
κερδοσκοπικές µονάδες, ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών για τις µη κερδοσκοπικές µονάδες).
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το κόστος θα µπορούσε να οριστεί ως «η (συνήθως) σε
χρήµα εκφραζόµενη θυσία που εκ προθέσεως υφίσταται κανείς για την απόκτηση ή δηµιουργία
υλικών ή άυλων οικονοµικών αγαθών».1[1] Ένας τέτοιος ορισµός, όµως, περικλείει τον κίνδυνο
να ταυτίσει κανείς την έννοια του κόστους µε την έννοια του εξόδου, πράγµα το οποίο δεν είναι
ορθό. Το κόστος κατ΄ αρχήν δεν είναι οικονοµική θυσία, όπως είναι το έξοδο, αλλά ένα
ενεργητικό στοιχείο. Με άλλα λόγια αντιπροσωπεύει το σύνολο των χρησιµοτήτων που δεν
έχουν ακόµα χρησιµοποιηθεί (αναλωθεί) µέχρι τη δεδοµένη χρονική στιγµή, και που πρόκειται
να χρησιµοποιηθούν σε επόµενες χρονικές περιόδους. Με τη χρησιµοποίηση / διάθεση /
ανάλωσή του για κάποιο σκοπό (δηµιουργία εσόδων ή κάλυψη κοινωνικών αναγκών) το κόστος
τελικά µετατρέπεται σε έξοδο. Συνεπώς το έξοδο είναι το κόστος που έχει εκπνεύσει (αναλωθεί),
χαρακτηρίζεται δηλαδή ως το µέτρο του τµήµατος εκείνου από το σύνολο των υπηρεσιών που
αντιπροσωπεύει το κόστος, το οποίο (τµήµα) έχει χρησιµοποιηθεί κατά τη διάρκεια της
δεδοµένης περιόδου για την παραγωγή ή πρόσδοση ωφέλειας.
Αν επιθυµούσαµε να δώσουµε ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα για την κατανόηση της
παραπάνω διάκρισης, θα µπορούσαµε να αναφέρουµε το εξής : για την κατασκευή 100 µονάδων
του ετοίµου προϊόντος Π1 η επιχείρηση καταβάλλει 4 εκατοµµύρια δρχ για την αγορά πρώτων
υλών (που χρειάστηκε το Π1), για αµοιβές προσωπικού παραγωγής 2 εκατοµµύρια, και για
αγορά και χρήση άλλων αγαθών και υπηρεσιών (π.χ. βοηθητικές ύλες, αµοιβές επιβλεπόντων,
απόσβεση των µηχανηµάτων που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή του Π1) 3 εκατοµµύρια.
Εποµένως, η αξία του αγαθού αυτού είναι 9 εκατοµµύρια (κόστος κτήσης). Για όσο χρονικό
διάστηµα το Π1 παραµένει αποθεµατοποιηµένο, το κόστος του αποτελεί ένα στοιχείο του
ενεργητικού. Σε οποιαδήποτε, όµως, µεταγενέστερη χρονική στιγµή θα έχει αναλωθεί ένα τµήµα
του κόστους, δηλαδή αν διατεθεί (ή σε άλλη περίπτωση χρησιµοποιηθεί), όπως θα συµβεί στην
περίπτωση της πώλησής του, το τµήµα αυτό του κόστους θα έχει µεταπέσει στην κατηγορία του
εξόδου. Το κόστος του διατεθέντος / χρησιµοποιηθέντος αγαθού Π1 καθίσταται πλέον έξοδο, µε
την ονοµασία κόστος πωληθέντων.
Έτσι, λοιπόν, είναι καλύτερα, ίσως, να υιοθετηθεί ο ορισµός του κόστους που δίνεται
από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, σύµφωνα µε τον οποίο «κόστος είναι η διάθεση ή η
επένδυση αγοραστική δύναµης για την απόκτηση υλικών ή άυλων αγαθών και υπηρεσιών
1[1]

Λογιστική Κόστους, Τεύχος Ι, Εισαγωγή / Ιγνατιάδη, Θεσσαλονίκη 1978, σελ. 33
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µε σκοπό τη χρησιµοποίησή τους για την πραγµατοποίηση εσόδων από πωλήσεις ή την
κάλυψη κοινωνικών αναγκών».2[2]
Όπως καθίσταται φανερό από τον ορισµό που προηγήθηκε, το κόστος απόκτησης των
υλικών ή άυλων αγαθών αποτελεί ένα µέτρο της οικονοµικής λειτουργίας µιας οικονοµικής
µονάδας. Όσο µικρότερο είναι το κόστος απόκτησης των αναγκαίων µέσων δράσης και
επιτέλεσης των συγκεκριµένων σκοπών των οικονοµικών µονάδων, τόσο επιτυχέστερη κρίνεται
η επιτέλεση του έργου αυτών. Είναι προφανής, εποµένως, η µεγάλη σπουδαιότητα που έχουν οι
πληροφορίες κόστους για τη ∆ιοίκηση των οικονοµικών µονάδων και ειδικότερα των
επιχειρήσεων.
Οι παραπάνω πληροφορίες παρέχονται στη ∆ιοίκηση των επιχειρήσεων από τα διάφορα
συστήµατα κοστολόγησης (cost accounting systems), τα οποία θεωρούνται από τα πλέον κύρια
και περισσότερο αξιόπιστα ποσοτικά συστήµατα πληροφόρησης σε όλες σχεδόν τις
επιχειρήσεις3[3], για το σχεδιασµό της δράσης, τον έλεγχο και τη λήψη αποφάσεων.
Όµως η έννοια του κόστους αυτή καθεαυτή έχει µικρή µόνο σηµασία αν δεν συνοδεύεται
από έναν επιθετικό προσδιορισµό δηλωτικό των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του κόστους (π.χ.
µεταβλητό ή σταθερό κόστος, ελεγχόµενο ή µη ελεγχόµενο κόστος κλπ.), ως και των ιδιαίτερων
αναγκών πληροφόρησης που έχει η διοίκηση και που αυτό έρχεται να ικανοποιήσει. Έτσι, στο
επόµενο τµήµα θα γίνει σύντοµη αναφορά στις κατηγορίες κόστους και τις αντίστοιχες ανάγκες
που ικανοποιούν.
5.1.2 Κατηγορίες κόστους και χρησιµότητά του
Το κόστος µπορεί να διακριθεί σε διάφορες κατηγορίες, ανάλογα µε διαφορετικά κάθε
φορά κριτήρια. Εν συνεχεία θα δοθεί µια γενική διάκριση του και κάποιες ειδικότερες.
I. Γενική διάκριση
1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ή ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
2. ΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ή ΚΟΣΤΟΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
Ο όρος βιοµηχανικός, που χρησιµοποιήθηκε προκειµένου να γίνει η γενική
διάκριση του κόστους, δεν θα πρέπει να εκληφθεί µε την στενή έννοια του όρου, δηλαδή την
καθεαυτή βιοµηχανική παραγωγή (µεταποίηση). Αντιθέτως, έχει την έννοια της µετατροπής
κάποιου αγαθού σε άλλο αγαθό που να προσδίδει µεγαλύτερη αξία στον καταναλωτή. Υπό αυτή
την έννοια, λοιπόν, στο εξής θα αναφερόµαστε στο κόστος τόσο των µεταποιητικών
επιχειρήσεων, όσο και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.
Έχοντας κάνει αυτή την απαραίτητη διευκρίνιση, θα µπορούσαµε να αναγνωρίσουµε
τρία βασικά στοιχεία που συνιστούν το συνολικό βιοµηχανικό κόστος (ή κόστος παραγωγής)
µιας επιχείρησης :
·τις πρώτες ύλες
·την άµεση εργασία
·τα γενικά βιοµηχανικά έξοδα
Πρώτες ύλες είναι όλα τα κύρια υλικά τα οποία ενσωµατώνονται στο παραγόµενο προϊόν. Το
κόστος τους επιβαρύνει απευθείας το παραγόµενο προϊόν, καθώς είναι ευκόλως ανιχνεύσιµο και
άµεσα συνδεδεµένο µε την παραγωγική διαδικασία.
Άµεση εργασία είναι η εργασία που προσφέρουν οι εργάτες, οι οποίοι ασχολούνται άµεσα µε
την επεξεργασία των πρώτων υλών. Η επεξεργασία αυτή περιλαµβάνει όλο το φάσµα των

2[2]
3[3]

Λογιστική Κόστους / Βενιέρη, Εκδόσεις Σµπίλια, Αθήνα 1986, σελ.21
Cost Accounting, A managerial emphasis / Horgren - Foster - Datar, Prentice Hall, Ninth Edition, 1997, σελ. 2
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εργασιών από την αρχική µορφοποίηση µέχρι την τελειοποίηση του προϊόντος. Το κόστος της
άµεσης εργασίας µπορεί επίσης να συνδεθεί άµεσα µε το κάθε παραγόµενο προϊόν.
Γενικά βιοµηχανικά έξοδα (ΓΒΕ) είναι όλα εκείνα τα έξοδα που δεν σχετίζονται άµεσα µε τα
συγκεκριµένα προϊόντα, υπηρεσίες ή τµήµατα τα οποία αποτελούν αντικείµενο κοστολόγησης
(και καλούνται αντικείµενα κόστους), αφορούν όµως στη λειτουργία της παραγωγής. Στα ΓΒΕ
περιλαµβάνονται τα έξοδα εκείνα που πραγµατοποιούνται στο στάδιο µετατροπής της πρώτης
ύλης σε έτοιµο προϊόν ή µετατροπής ενός υλικού από µια µορφή σε άλλη κατά τη διάρκεια της
παραγωγικής διαδικασίας. Τα ΓΒΕ είναι δυσκόλως ανιχνεύσιµα ως προς το αντικείµενο
κόστους, γιατί συνήθως αποτελούνται από πολλά χωριστά κόστη µικρού ποσού, που βρίσκονται
στη σφαίρα ευθύνης διαφορετικών διευθυντών. Παραδείγµατα τέτοιων εξόδων είναι τα εξής :
• το ενοίκιο του εργοστασίου
• η έµµεση εργασία, δηλαδή η εργασία που προσφέρεται όχι για να γίνει επεξεργασία του
προϊόντος, αλλά για να υποβοηθηθεί η επεξεργασία αυτή (π.χ. ο µισθός του
επιβλέποντος παραγωγής και ο µισθός των συντηρητών µηχανηµάτων)
• τα βοηθητικά υλικά (π.χ. στουπιά, µηχανέλαια, εργαλεία)
• η ενέργεια για να κινηθούν τα µηχανήµατα που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή
πολλών προϊόντων
• οι αποσβέσεις και τα έξοδα συντήρησης και επισκευής των εργοστασίων , των
µηχανηµάτων κ.ο.κ.
Τα ΓΒΕ είναι εξ ορισµού έµµεσα κόστη (η έννοια του έµµεσου κόστους θα δοθεί στη συνέχεια)
ως προς τα παραγόµενα προϊόντα, γιατί δεν είναι εύκολη η άµεση σύνδεσή τους µε αυτά. Αυτό
δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα στην ακριβή µέτρηση του κόστους προϊόντος, ή υπηρεσίας, ή
λειτουργίας ενός τµήµατος του εργοστασίου κλπ., όπως θα δούµε αργότερα.
Ως προς το µη βιοµηχανικό κόστος, αυτό περιλαµβάνει δύο είδη κόστους :
· τα γενικά έξοδα πωλήσεων ή διάθεσης
· τα γενικά έξοδα διοίκησης
Τα γενικά έξοδα πωλήσεων ή διαθέσεως περιλαµβάνουν όλα εκείνα τα έξοδα που
πραγµατοποιούνται προκειµένου να φτάσουν τα τελικά προϊόντα ή οι υπηρεσίες στα χέρια των
καταναλωτών. Παραδείγµατα τέτοιου είδους εξόδων αποτελούν τα έξοδα διαφήµισης, οι
προµήθειες των πωλητών, τα µεταφορικά, τα υλικά συσκευασίας κ.α.
Τα γενικά έξοδα διοίκησης περιλαµβάνουν όλα εκείνα τα έξοδα που δηµιουργούνται στα
πλαίσια της διοίκησης της επιχείρησης και πραγµατοποιούνται προκειµένου να υποστηρίξουν τις
υπόλοιπες κύριες λειτουργίες. Παραδείγµατα τέτοιου είδους εξόδων αποτελούν το ενοίκιο των
γραφείων της διοίκησης, ο φωτισµός και η θέρµανση των κεντρικών γραφείων, οι αµοιβές των
νοµικών συµβούλων κ.α.
Το κόστος πρώτων υλών, άµεσης εργασίας και τα ΓΒΕ (δηλαδή το κόστος παραγωγής)
καλείται και κόστος προϊόντος, επειδή το κόστος αυτό ενσωµατώνεται στο συγκεκριµένο
προϊόν που παράγεται. Αντίθετα, τα λοιπά είδη κόστους, τα έξοδα πωλήσεων και διοικήσεως,
συνιστούν κόστος περιόδου, δηλαδή δεν ενσωµατώνονται στο κόστος προϊόντος, αλλά
θεωρούνται ως εκπνεύσαν κόστος, άρα έξοδο, και ως εκ τούτου βαρύνουν το αποτέλεσµα
χρήσης, ανεξάρτητα του αν παράχθηκαν προϊόντα και πόσα. Με άλλα λόγια το κόστος περιόδου
συνδέεται µε το χρόνο µάλλον παρά µε τα παραγόµενα προϊόντα.
Η διάκριση σε κόστος προϊόντος και κόστος περιόδου έχει ιδιαίτερη σηµασία για τη
διοίκηση της επιχείρησης, γιατί τη βοηθεί να εκτελέσει δύο σηµαντικές λειτουργίες, την
αποτίµηση των αποθεµάτων και τον προσδιορισµό των αποτελεσµάτων χρήσης.
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Όσον αφορά την αποτίµηση των αποθεµάτων, το κόστος, όπως έχει προαναφερθεί,
αποτελεί στοιχείο του ενεργητικού και µόνο όταν εκπνεύσει, αναλωθεί, καταστραφεί, ή
απολεσθεί αποτελεί έξοδο. Η σηµασία της γνώσης του κόστους για την αποτίµηση των
διαφόρων ειδών αποθεµάτων είναι προφανής, καθώς µόνο τα µη εκπνεύσαντα κόστη
αποθεµατοποιούνται. Είναι µια χρησιµότητα των πληροφοριών κόστους που σχετίζεται κυρίως
µε τη Χρηµατοοικονοµική Λογιστική.
Ως προς τον προσδιορισµό του αποτελέσµατος των εργασιών, δεδοµένου ότι το
αποτέλεσµα (κέρδος ή ζηµία) είναι η διαφορά έσοδα - έξοδα και ότι τα έσοδα είναι εξ
αντικειµένου δεδοµένα, η γνώση του κόστους κατά προϊόν (ή άλλες διακρίσεις) είναι
απαραίτητη γα τον καθορισµό αναλυτικών (κατά προϊόν κλπ.) αποτελεσµάτων. Εξάλλου, η
εξατοµίκευση του κόστους κάθε προϊόντος, υπηρεσίας, ή πελάτη αποτρέπει τον προσδιορισµό
συγκεντρωτικών αποτελεσµάτων που προκύπτουν από το συµψηφισµό ειδών που πωλούνται µε
κέρδος και ειδών που πωλούνται µε ζηµία και ελέγχεται η αποδοτικότητα των απασχολούµενων
στην παραγωγή τους κεφαλαίων. Κατά αυτόν τον τρόπο, η επιχείρηση µπορεί να κατευθύνει τη
δραστηριότητά της προς εκείνα τα προϊόντα / υπηρεσίες και εκείνους τους πελάτες που
προσφέρουν τα µεγαλύτερα περιθώρια κέρδους. Επίσης ο προσδιορισµός του αποτελέσµατος
των εργασιών διαµορφώνει και το τελικό ύψος των κερδών επί των οποίων η επιχείρηση θα
φορολογηθεί, αλλά και εκείνο των µέρος των κερδών, το οποίο θα διανεµηθεί στους µετόχους µε
τη µορφή µερίσµατος.
II. Ειδικότερες διακρίσεις
Από τις ειδικότερες διακρίσεις του κόστους, για το σκοπό της εργασίας αυτής είναι
αρκετό να αναφερθούν οι παρακάτω :
Α΄. ∆ιάκριση του κόστους αναλόγως της δυνατότητας ελέγχου του ή µη
Με βάση το παραπάνω κριτήριο, το κόστος διακρίνεται σε :
1. ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ
2. ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ
Η διάκριση αυτή γίνεται κατ΄ εξοχή για εσωτερικούς σκοπούς, δηλαδή για να
καταβληθεί προσπάθεια συµπίεσης και ελέγχου του κόστους, αποτελεί δε τµήµα της λεγόµενης
Λογιστική κατά τοµέα Ευθύνης (Responsibility Accounting).4[4] Ελεγχόµενο κόστος είναι
εκείνο το οποίο καθορίζεται σε ένα ορισµένο επίπεδο διοικητικής ιεραρχίας της επιχείρησης, για
δεδοµένο χρονικό διάστηµα. Είναι φανερό ότι χρειάζονται δύο χαρακτηριστικά στοιχεία για τη
διάκριση του ελεγχόµενου από το µη ελεγχόµενο κόστος : ο καθορισµός µιας ιεραρχίας, ενός
επιπέδου διοίκησης που θα είναι υπεύθυνο για τη διαµόρφωση και το ύψος της δαπάνης, και ο
προσδιορισµός του χρονικού διαστήµατος στο οποίο αναφερόµαστε. Παράδειγµα τέτοιου
κόστους µπορεί να είναι οι διαφηµίσεις για το τµήµα πωλήσεων.
Η σηµασία αυτής της διάκρισης έγκειται στο γεγονός ότι η ∆ιοίκηση οφείλει ανά πάσα
στιγµή να γνωρίζει ποιος ευθύνεται για το ύψος µιας δαπάνης, ώστε να µπορεί να αποδώσει τις
ανάλογες ευθύνες εφόσον κρίνει ότι το ύψος αυτό υπερβαίνει τις πραγµατικές ανάγκες της
επιχείρησης, ή να είναι σε θέση να γνωρίζει τα περιθώρια που διαθέτει για περαιτέρω µείωση ή
και εξάλειψή του εφόσον η παρουσία του δεν προσθέτει αξία στη λειτουργία του οργανισµού.
Β΄. ∆ιάκριση του κόστους αναλόγως της συνάφειας του ή µη για λήψη αποφάσεων
Με βάση το παραπάνω κριτήριο, το κόστος διακρίνεται σε :
4[4]

Λογιστική Κόστους, Τεύχος Ι, Εισαγωγή / Ιγνατιάδη, Θεσσαλονίκη 1978, σελ. 79
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1. ΣΧΕΤΙΚΟ ή ΣΥΝΑΦΕΣ ή ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
2. ΑΣΧΕΤΟ ή ΚΟΙΝΟ ή ΜΗ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
Σχετικό είναι εκείνο το κόστος το οποίο θα παύσει να υφίσταται αν πάψει να υφίσταται
το αντικείµενο στο οποίο αναφέρεται. Αντίστοιχα, άσχετο είναι εκείνο το κόστος το οποίο θα
συνεχίσει να υφίσταται αν πάψει να υφίσταται το αντικείµενο στο οποίο αναφέρεται. Αυτού του
είδους η διάκριση έχει ευρεία χρήση στην περίπτωση που η επιχείρηση καλείται να επιλέξει
µεταξύ εναλλακτικών λύσεων όπως, παραδείγµατος χάριν, ως προς τη διατήρηση ή µη ενός
προϊόντος, ενός πελάτη, ενός τµήµατός της κ.ο.κ. Μόνο το σχετικό κόστος θα πρέπει να
λαµβάνεται υπ΄ όψιν κατά τη λήψη της απόφασης.
Γ΄. ∆ιάκριση του κόστους αναλόγως της συµπεριφοράς του
Με βάση το παραπάνω κριτήριο, το κόστος διακρίνεται σε :
1. ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΟΣΤΟΣ
2. ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ
3. ΗΜΙΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ή ΜΙΚΤΟ ΚΟΣΤΟΣ
Ως µεταβλητό ορίζεται εκείνο το κόστος που στο σύνολό του συµµεταβάλλεται (κατά
κάποιο ρυθµό) µε τις µεταβολές του βαθµού δραστηριότητας. Παράδειγµα τέτοιου κόστους είναι
το κόστος άµεσης εργασίας. Ως σταθερό ορίζεται εκείνο το κόστος που στο σύνολό του δεν
συµµεταβάλλεται (µέσα σε ορισµένα όρια) µε τις µεταβολές του βαθµού δραστηριότητας. Το
χαρακτηριστικό του σταθερού κόστους δεν είναι ότι παραµένει αµετάβλητο, αλλά ότι η
µεταβολή του οφείλεται σε άλλα αίτια εκτός από τις αυξοµειώσεις του βαθµού δραστηριότητας
και ότι η µεταβλητότητά του σχετίζεται µε το χρόνο µάλλον, παρά µε τις µεταβολές του βαθµού
δραστηριότητας. Παράδειγµα τέτοιου κόστους είναι το ενοίκιο του εργοστασίου. Το
ηµιµεταβλητό κόστος είναι σταθερό µέχρι ενός σηµείου και από εκεί και πέρα µεταβάλλεται µε
κάποιο ρυθµό. Το µεταβλητό κόστος είναι πάντα και σχετικό, ενώ το σταθερό µπορεί να είναι
σχετικό, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις είναι άσχετο κόστος.
Οι διακρίσεις αυτές του κόστους επιτρέπουν τους διοικούντες τις επιχειρήσεις να
εκτελούν µε µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα τις ακόλουθες βασικές επιχειρηµατικές
λειτουργίες : τον επιχειρηµατικό σχεδιασµό των µελλοντικών δραστηριοτήτων, τον έλεγχο
των δραστηριοτήτων και τη λήψη αποφάσεων (π.χ. αγορά από τρίτους ή ιδιοπαραγωγή,
υποκατάσταση ανθρώπων από µηχανές, τιµολογιακή πολιτική κ.α.)

∆΄. ∆ιάκριση του κόστους αναλόγως της συσχέτισής του µε το αντικείµενο κόστους
Με βάση το παραπάνω κριτήριο, το κόστος διακρίνεται σε :
1. ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ
2. ΕΜΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ
Άµεσο είναι το κόστος που γίνεται αποκλειστικά χάριν ενός µόνο είδους προϊόντος, ή
λειτουργίας, ή πελάτη, ή τµήµατος, ή άλλης υποδιαίρεσης της επιχείρησης, που αποτελεί
αντικείµενο κόστους.5[5] Χαρακτηριστικό του κόστους αυτού είναι ότι είναι εύκολα ανιχνεύσιµο
από τη διοίκηση. Παράδειγµα τέτοιου κόστους είναι το κόστος των α΄ υλών για την παραγωγή
ενός προϊόντος. Έµµεσο είναι το κόστος που γίνεται ταυτόχρονα χάριν περισσοτέρων του ενός

5[5]
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ειδών προϊόντων, ή λειτουργιών, ή τµηµάτων της επιχείρησης.6[6] Παραδείγµατα τέτοιου
κόστους είναι οι αποσβέσεις των µηχανών και ο µισθός του επιβλέποντος της παραγωγής.
Ένα έµµεσο κόστος µπορεί να µετατραπεί σε άµεσο αν γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες
για την ανίχνευσή του. Συχνά, όµως, δεν υπάρχουν οι κατάλληλες οργανωτικές, τεχνικές,
λογιστικές κ.α. προϋποθέσεις για την µετατροπή του από έµµεσο σε άµεσο και το κόστος που
απαιτείται για τη δηµιουργία αυτών των προϋποθέσεων και την εξακρίβωση της αµεσότητας της
δαπάνης είναι απαγορευτικό και δεν αντισταθµίζεται από την ωφέλεια που δίνει η ακρίβεια της
κοστολόγησης. Παραδείγµατος χάριν, µια επιχείρηση χρησιµοποιεί ηλεκτρική ενέργεια τόσο για
την ηλεκτροκίνηση των µηχανών του εργοστασίου, όσο και για τον φωτισµό των γραφείων της
διοίκησης. Αν δεν υπάρχουν δύο ξεχωριστοί µετρητές που να καταγράφουν το έξοδο που αφορά
τη λειτουργία παραγωγής και το έξοδο που αφορά τη λειτουργία διοίκησης, το έξοδο αυτό θα
είναι έµµεσο ως προς τις µονάδες του παραγόµενου προϊόντος. Στην περίπτωση αυτή το
συνολικό ποσό της ανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να κατανεµηθεί µεταξύ των
δύο λειτουργιών µε κάποια αναλογία.
Προκειµένου, λοιπόν, να καθοριστεί το ακριβές κόστος για την παραγωγή ενός
προϊόντος/υπηρεσίας, ή για την εξυπηρέτηση ενός πελάτη, όλα τα έµµεσα κόστη θα πρέπει να
επιµεριστούν. Ως επιµερισµός κόστους ορίζεται σύµφωνα µε το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό
Σχέδιο «η διαδικασία µε την οποία το έµµεσο κόστος κατανέµεται, µε βάση διάφορα κριτήρια,
σε µέρη που βαρύνουν τους διάφορους φορείς (προϊόντα ή υπηρεσίες) για χάρη των οποίων
πραγµατοποιείται». Για να πραγµατοποιηθεί ο επιµερισµός του κόστους πρέπει να βρεθεί, για
κάθε κατηγορία κόστους, ένα µέγεθος που να συνδέει το κόστος µε το αντικείµενο κόστους που
ευθύνεται γι΄ αυτό. Το µέγεθος αυτό χρησιµοποιείται ως βάση στους υπολογισµούς και ως εκ
τούτου ονοµάζεται βάση µερισµού (ή επιµερισµού).
Η επιλογή µιας λανθασµένης βάσης µερισµού µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα η ∆ιοίκηση
να αποκτήσει µη ακριβείς πληροφορίες κόστους για την εκτέλεση των βασικών της λειτουργιών.
Αυτό, όµως, σε µια εποχή που η σπουδαιότητα που έχει η λεπτοµερής πληροφόρηση περί
κόστους για την επιχείρηση είναι µεγάλη, είναι απαγορευτικό. Η σπουδαιότητα αυτή καθίσταται
ολοένα και µεγαλύτερη λόγω των απαιτήσεων των καταναλωτών για µεγαλύτερη ποικιλία
αγαθών, µε καλύτερη ποιότητα και σε χαµηλότερη τιµή, µε αποτέλεσµα να προκύπτει η ανάγκη
για µια επιχείρηση να έχει όσο το δυνατόν χαµηλότερο κόστος.
Η µείωση του κόστους συνιστά την τρίτη κατά σειρά σπουδαιότητας αλλαγή
στρατηγικής των επιχειρήσεων που κρίνεται αναγκαία σύµφωνα µε µια σχετική έρευνα.7[7]
Όµως, η µείωση του κόστους προϋποθέτει την ακριβή µέτρηση αυτού και αυτή µε τη σειρά της
προϋποθέτει τον επιτυχή µερισµό του εµµέσου κόστους, για τον οποίο γίνεται λόγος αµέσως
παρακάτω.

5.2 Μερισµός κόστους
Ο µερισµός ή µη του εµµέσου κόστους αποτελεί ένα άλυτο πρόβληµα και έχουν γραφεί
πολλά γύρω από αυτό το θέµα. Ένα από τα κύρια ζητούµενα των ερευνητών σχετικά µε το θέµα
του µερισµού του εµµέσου κόστους, και εποµένως και των ΓΒΕ, που από τη φύση τους

6[6]
7[7]
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αποτελούν έµµεσο κόστος, είναι οι σκοποί που εξυπηρετούνται από την πραγµατοποίηση του
µερισµού. Οι σπουδαιότεροι σκοποί που αναγνωρίζονται είναι οι εξής :
1. Κατάρτιση λογιστικών καταστάσεων
2. Σχεδιασµός και λήψη αποφάσεων
3. Τιµολογιακή πολιτική
4. Έλεγχος κόστους και αξιολόγηση αποδόσεων
Όπως είναι φανερό, ο µερισµός των ΓΒΕ βοηθεί την επιχείρηση να αποτιµήσει µε
ακρίβεια τα αποθέµατά της και ως εκ τούτου να προσδιορίσει και το αποτέλεσµα των εργασιών
της, να αποφασίζει µεταξύ εναλλακτικών προτάσεων, λαµβάνοντας υπ΄ όψιν όσες πληροφορίες
κόστους µπορούν να θεωρηθούν σχετικές µε την εκάστοτε απόφαση, να τιµολογεί τα προϊόντα
της κατά τρόπο που να ελαχιστοποιεί την πιθανότητα η τελική τιµή πώλησης να µην καλύπτει το
πλήρες κόστος παραγωγής και διάθεσής τους, και να ελέγχει όλες τις πηγές δηµιουργίας εξόδων
µε απώτερο σκοπό να τις µειώσει στο ελάχιστο, εφόσον αυτό είναι εφικτό.
Ο επιτυχής µερισµός του εµµέσου κόστους προϋποθέτει την επιλογή µιας κατάλληλης
βάσης µερισµού έτσι, ώστε όλοι οι προαναφερόµενοι σκοποί που ο µερισµός έρχεται να
εξυπηρετήσει να επιτυγχάνονται πραγµατικά και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της ∆ιοίκησης.
Η επιλογή της κατάλληλης βάση µερισµού είναι µια απλή και εύκολη υπόθεση στην περίπτωση
που παράγεται ένα µόνο προϊόν ή περισσότερα από ένα που χρησιµοποιούν, όµως, οµοιόµορφη
διαδικασία (οι µονάδες του παραγόµενου προϊόντος αποτελούν τη βάση µερισµού). Το
πρόβληµα εµφανίζεται όταν παράγονται πολλά προϊόντα, ή όταν η διαδικασία παραγωγής είναι
πολύπλοκη. Με την επιλογή διαφορετικών βάσεων µερισµού, µπορεί να προκύψει τελείως
διαφορετική κάθε φορά κατανοµή των ΓΒΕ και εποµένως τελείως διαφορετικό (ή και
διαστρεβλωµένο) ανά µονάδα κόστος παραγωγής, και άρα έτσι ανοίγεται η πόρτα στην
αυθαιρεσία και την υποκειµενικότητα.
Η επιλογή της βάσης µερισµού γίνεται στην πράξη µε γνώµονα κάποιο από τα ακόλουθα
κριτήρια :8[8]
· ∆ικαιοσύνη ή Αµεροληψία (Fairness or Equity)
Αυτό το κριτήριο συναντάται συχνά στα κρατικά συµβόλαια, όπου ο µερισµός του
κόστους αποτελεί µέσο για τον καθορισµό µιας τιµής ικανοποιητικής τόσο για το κράτος, όσο
και για τους προµηθευτές του. Ο µερισµός θεωρείται ως ένας «λογικός» και «δίκαιος» τρόπος
καθορισµού τιµής πώλησης και για τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. Βέβαια, είναι φανερή η
δυσκολία εφαρµογής του κριτηρίου στην πράξη, λόγω της υποκειµενικής του φύσης. Για
παράδειγµα, οι διευθυντές των τµηµάτων µπορεί να διαφωνούν µε τον γενικό διευθυντή για το
ποιο είναι ένα «δίκαιο» µερίδιο των ΓΒΕ που πρέπει να µεριστεί σε κάθε τµήµα, παρ΄ όλο που
και τα δύο µέρη συµφωνούν στο ότι η αµεροληψία είναι απαραίτητη στο µερισµό του κόστους.
Για τις περισσότερες περιπτώσεις µερισµού, η αµεροληψία είναι ένα µάλλον ιδανικό παρά
λειτουργικό κριτήριο.
· Όφελος (Benefit)
Σύµφωνα µε αυτό το κριτήριο, τα ΓΒΕ µερίζονται στα αντικείµενα κόστους ανάλογα µε
τα οφέλη που αυτά λαµβάνουν από τις υπηρεσίες για τις οποίες τα έµµεσα έξοδα
πραγµατοποιήθηκαν. Για παράδειγµα, το κόστος µιας διαφηµιστικής εκστρατείας που προβάλλει
8[8]
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την εικόνα της επιχείρησης και όχι κάποιο συγκεκριµένο προϊόν, θα πρέπει να κατανεµηθεί µε
βάση το ύψος των πωλήσεων ανά προϊόν, γιατί η παραδοχή του κριτηρίου αυτού είναι ότι όσα
προϊόντα πούλησαν περισσότερες µονάδες, ωφελήθηκαν περισσότερο από τη διαφηµιστική
εκστρατεία, έναντι των υπολοίπων προϊόντων.
· Αιτία (Cause)
Με αυτό το κριτήριο τα ΓΒΕ µερίζονται ανάλογα µε τον παράγοντα ή τους παράγοντες
που τα δηµιούργησαν, εφόσον οι παράγοντες αυτοί είναι αναγνωρίσιµοι για τα αντικείµενα
κόστους στα οποία θα γίνει ο µερισµός. Για παράδειγµα τα έξοδα ελέγχου ποιότητας µπορούν να
κατανεµηθούν µε βάση τις ώρες των τεστ ποιότητας που πραγµατοποιήθηκαν για κάθε προϊόν.
Μολονότι, η ανεύρεση της αιτίας δηµιουργίας ενός ΓΒΕ είναι δύσκολη στην πράξη, το κριτήριο
αυτό είναι το λιγότερο υποκειµενικό.
· Ανεξαρτησία των αντικειµένων κόστους (Independence of cost objects)
Σύµφωνα µε το κριτήριο αυτό, η µέθοδος µερισµού πρέπει να σχεδιάζεται έτσι, ώστε το
ποσό που µερίζεται σε κάποιο αντικείµενο κόστους να µην επηρεάζεται από τις ενέργειες ή τα
γεγονότα σε άλλα αντικείµενα κόστους κατά τη διάρκεια της περιόδου που πραγµατοποιείται ο
µερισµός. Το κριτήριο αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό όταν ο σκοπός του µερισµού είναι η
αξιολόγηση των αποδόσεων συγκεκριµένων αντικειµένων κόστους, όπως είναι τα τµήµατα µιας
επιχείρησης.
· Ικανότητα απορρόφησης (Ability to bear)
Αυτό το κριτήριο συνήθως προτείνεται ως η τελευταία εναλλακτική λύση, όταν δεν
µπορεί να βρεθεί ένα άλλο καλύτερο κριτήριο. Σύµφωνα µε αυτό, το κόστος µερίζεται ανάλογα
µε την ικανότητα των αντικειµένων κόστους να απορροφούν το κόστος. Συνεπώς, οδηγεί σε
µερισµό µε βάση κάποιο µέτρο του µεγέθους των αντικειµένων κόστους, µε τη λογική ότι τα
µεγαλύτερα αντικείµενα κόστους µπορούν να απορροφήσουν µεγαλύτερο µέρος των ΓΒΕ.
Έχοντας επιλέξει, µε τη χρήση ενός από τα ανωτέρω κριτήρια, την κατάλληλη βάση
µερισµού, θα πρέπει η επιχείρηση να βεβαιωθεί για την αξιοπιστία που παρέχουν οι
πληροφορίες που αυτή η βάση δίνει, ώστε να µην οδηγείται σε διαστρεβλωµένα κόστη
προϊόντων, υπηρεσιών ή τµηµάτων και ακολούθως σε λανθασµένες αποφάσεις. Μια αξιόπιστη
βάση µερισµού θα πρέπει να πληροί δύο κριτήρια : 9[9]
α) να επιτυγχάνει την, όσο το δυνατόν, µεγαλύτερη προσέγγιση µεταξύ της υπολογιζόµενης
επιβάρυνσης και της πραγµατικής ανάλωσης της δαπάνης
β) να µειώνει την υπολογιστική διαδικασία και το αντίστοιχο κόστος (µεταξύ δύο ή
περισσοτέρων βάσεων που δίνουν περίπου την ίδια κατανοµή των ΓΒΕ, επιλέγεται η
απλούστερη βάση).
Όσα προαναφέρθηκαν δηµιουργούν εύλογες απορίες ως προς τη χρησιµότητα σε τελική
ανάλυση του µερισµού του εµµέσου κόστους. Είναι προφανές ότι υπό ορισµένες συνθήκες, ο
µερισµός του εµµέσου κόστους όχι µόνο δεν διευκολύνει το έργο της διοίκησης, αλλά µάλλον το
δυσχεραίνει. ∆εδοµένου ότι σε πολλές περιπτώσεις οι βάσεις µερισµού επιλέγονται αυθαίρετα
και υποκειµενικά, είναι προφανές γιατί η κατανοµή του έµµεσου κόστους στα επιµέρους
προϊόντα, λειτουργίες κλπ. επί σειρά ετών αποτελεί την «αχίλλειο πτέρνα» της ∆ιοικητικής
Λογιστικής.
9[9]
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Οι απόψεις των περισσοτέρων ερευνητών για το ζήτηµα του µερισµού του κόστους
ποικίλουν από τη θέση ότι ο καθορισµός του τρόπου µερισµού αποτελεί ουσιαστικά µια
αυθαίρετη απόφαση, ως τη θέση που διατείνεται ότι ο µερισµός είναι µια τόσο υψηλά
εξειδικευµένη διαδικασία για κάθε επιχείρηση που δεν µπορούν να εφαρµοστούν γενικοί
κανόνες. Ο Kaplan ισχυρίζεται ότι «πολλοί λογιστές και σχεδόν όλοι οι οικονοµολόγοι
συµφωνούν ότι οποιοσδήποτε µερισµός κόστους είναι αυθαίρετος και δεν εξυπηρετεί κανένα
χρήσιµο σκοπό».10[10] Σύµφωνα µε τον Thomas, ο µερισµός του κόστους είναι αυθαίρετος, γιατί
αναγκαστικά γίνεται µε βάση την κρίση κάποιου για το πως πρέπει να γίνει και όχι µε βάση
κάποια λογική ανάλυση επιστηµονικών στοιχείων, και µη επαληθεύσιµος, γιατί δεν µπορεί να
αποδειχθεί σωστός αλλά ούτε να απορριφθεί ως λανθασµένος.
Στον αντίποδα όλων αυτών βρίσκονται οι υπέρµαχοι της πρακτικής του µερισµού του
εµµέσου κόστους. Μεγάλο µέρος της βιβλιογραφίας επικεντρώνεται στο γιατί και πως πρέπει να
γίνεται ο µερισµός, µε δεδοµένο ότι η διαδικασία αυτή είναι χρήσιµη, το λιγότερο υπό
συγκεκριµένες περιστάσεις. Ο Staubus υποστηρίζει απόλυτα το µερισµό, λέγοντας ότι η άποψη
που χαρακτηρίζει κάθε περίπτωση µερισµού ως αυθαίρετη, είναι µύθος. Μεγαλύτερη σηµασία,
όµως, ως προς τη χρησιµότητα του µερισµού δεν έχουν οι γνώµες των θεωρητικών, όσο η
παγκόσµια επιχειρηµατική πρακτική. ∆ίχως αµφιβολία, στην πλειοψηφία τους, οι επιχειρήσεις
εφαρµόζουν στην πράξη την τεχνική του µερισµού του εµµέσου κόστους.
Το επί σειρά ετών άλυτο αυτό πρόβληµα και σηµείο τριβής µεταξύ πολλών θεωρητικών
της κοστολόγησης και µεταξύ θεωρίας και πράξης, τα τελευταία χρόνια έχει καταστεί
περισσότερο έντονο και συχνά εµφανιζόµενο. Στο γεγονός αυτό συνέτεινε το ότι κατά το
παρελθόν η µέτρηση του κόστους δεν εµφάνιζε δυσκολίες, γιατί κύριο συστατικό του κόστους
παραγωγής ενός προϊόντος αποτελούσαν τα άµεσα έξοδα, τα οποία ήταν ευκόλως ανιχνεύσιµα
στο κάθε παραγόµενο προϊόν. Χαρακτηριστικό είναι ότι η άµεση εργασία αποτελούσε, σε ένα
ποσοστό που άγγιζε το 60%, το κυριότερο συστατικό του κόστους προϊόντος.11[11] Τα τελευταία,
όµως, χρόνια η αυτοµατοποίηση της παραγωγής επέφερε δύο ριζικές µεταβολές : αφενός µεν
δηµιούργησε την ανάγκη για την απόκτηση πιο εξειδικευµένου εξοπλισµού που αντικατέστησε
την άµεση εργασία, και το κόστος αυτού του εξοπλισµού θεωρείται γενικό βιοµηχανικό έξοδο,
αφετέρου δε τα ίδια τα προϊόντα έγιναν πιο πολύπλοκα και αλλάζουν µε µεγάλη συχνότητα,
γεγονός που συνεπάγεται αυξηµένες ανάγκες για εξειδικευµένο προσωπικό (π.χ. άτοµα που
ασχολούνται µε το σχεδιασµό προϊόντων) και άρα αύξηση της έµµεσης εργασίας σε βάρος της
άµεσης.
Οι δύο προαναφερθείσες µεταβολές κατέληξαν στο ίδιο αποτέλεσµα : την αύξηση των ΓΒΕ σε
βάρος της άµεσης εργασίας, η οποία αύξηση παρουσιάζει µια ολοένα και µεγαλύτερη αυξητική
τάση. Στις µέρες µας τα ΓΒΕ αποτελούν περίπου το 45% του συνολικού κόστους προϊόντος.12[12]
Όπως έχουµε ήδη εξηγήσει, τα ΓΒΕ είναι έµµεσα κόστη και παρουσιάζουν ιδιαίτερη
δυσκολία στην κατανοµή τους. Για την επίλυση του προβλήµατος αυτού έχουν προταθεί
διάφοροι τρόποι. Οι τρόποι αυτοί είναι οι παρακάτω κατά χρονολογική σειρά :
1ος τρόπος / 1ο επίπεδο : Επιλογή µιας µοναδικής βάσης µερισµού των
ΓΒΕ
ος
ο
2 τρόπος / 2 επίπεδο : Επιλογή χωριστών βάσεων µερισµού των ΓΒΕ κατά τµήµα παραγωγής
3ος τρόπος / 3ο επίπεδο : Επιλογή της βάσης µερισµού των ΓΒΕ κατά κέντρο δραστηριότητας
10[10]

The costs and benefits of cost allocations / Zimmerman, The Accounting Review, July 1979, σελ. 504-520
Managerial Accounting / Garisson & Noreen, Irwin, Eight edition, 1997, σελ. 109
12[12]
Ενδεικτικό παράδειγµα αποτελεί το εργοστάσιο της IBM στο Havant όπου το 50% των εξόδων παραγωγής
αφορά τις α’ ύλες, το 6% την άµεση εργασία και το 44% τα σταθερά ΓΒΕ. (A new dawn for western management
/ MacErlean, Accountancy, June 1993)
11[11]
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Οι δύο πρώτοι τρόποι δεν πετυχαίνουν να δώσουν λύση στο πρόβληµα του µερισµού του
εµµέσου κόστους, επειδή, προφανώς, το πρόβληµα δεν βρίσκεται εκεί που επικεντρώθηκε
αρχικά η προσοχή των ερευνητών, δηλαδή στον τρόπο µε τον οποίο θα γίνει µια όσο το δυνατόν
λιγότερο υποκειµενική και αυθαίρετη κατανοµή του εµµέσου κόστους στα αντικείµενα κόστους.
Η πηγή του προβλήµατος είναι η ίδια η φύση των εµµέσων δαπανών και η δυσκολία της άµεσης
συσχέτισής τους προς τα αντικείµενα κόστους.
Η µεγάλη καινοτοµία του ABC σε σχέση µε τα προϋπάρχοντά του συστήµατα
κοστολόγησης (όπως θα δούµε εκτενέστερα στη συνέχεια στο 3ο κεφάλαιο) και η κύρια
συνεισφορά του είναι πως µετατρέπει το έµµεσο κόστους σε άµεσο και εξαλείφει το δίληµµα
«µερισµός ή όχι», περιορίζοντας έτσι στο ελάχιστο τις αυθαίρετες κατανοµές και δίνοντας
ακριβέστερη και πληρέστερη πληροφόρηση για το κόστος κάθε προϊόντος / υπηρεσίας ή πελάτη.
Στο υπόλοιπο του κεφαλαίου θα γίνει µια σύντοµη παρουσίαση των δύο πρώτων τρόπων
/ επιπέδων, ενώ το 3ο κεφάλαιο είναι εξ ολοκλήρου αφιερωµένο στο τρίτο επίπεδο.

5.3 Η εξέλιξη των συστηµάτων κοστολόγησης
5.3.1 1ο επίπεδο : Επιλογή µιας µοναδικής βάσης µερισµού των ΓΒΕ
Η ζήτηση για πληροφορίες κόστους από την πλευρά της ∆ιοίκησης της επιχείρησης για
την πραγµατοποίηση εσωτερικών ελέγχων και για το σχεδιασµό της επιχειρηµατικής δράσης
πρωτοεµφανίστηκε λίγο πριν τα µέσα του 19ου αιώνα, σε βιοµηχανικές µονάδες
κλωστοϋφαντουργίας και σε σιδηροδροµικές επιχειρήσεις στις Η.Π.Α. και την Μεγάλη
Βρετανία. Οι πληροφορίες αυτές ήταν απαραίτητες για τον προσδιορισµό της αποδοτικότητας
µετατροπής των α΄ υλών σε τελικά προϊόντα (για τις βιοµηχανικές µονάδες
κλωστοϋφαντουργίας) και της µεταφοράς ανθρώπων και φορτίων (για τις σιδηροδροµικές
επιχειρήσεις). Από το 1850 και µετά χρησιµοποιείται ευρύτατα η διπλογραφική µέθοδος για την
καταχώρηση αναλυτικών στοιχείων ως προς το κόστος άµεσης εργασίας, α΄ υλών και τα ΓΒΕ.
Το δεύτερο µισό του 19ου αιώνα, και ιδιαιτέρως η περίοδος µετά τη δεκαετία του 1880,
χαρακτηρίζονται ως η εποχή της αυτοµατοποίησης της παραγωγής. Βιοµηχανικές µονάδες που
παράγουν προϊόντα καπνού, ζάχαρης, ατσάλι, όπλα και άλλα προϊόντα επιδίδονται σε µαζική
παραγωγή και πώλησή τους. Η ανάπτυξη των συστηµάτων κοστολόγησης µέχρι το 1880 εστίαζε
το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων αποκλειστικά και µόνο στην άµεση εργασία και στα άµεσα
υλικά, και δεν έδειχνε καθόλου ενδιαφέρον για τα ΓΒΕ.13[13] Ως εκ τούτου, η κοστολογική
πρακτική µέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα δεν περιλάµβανε την κατανοµή των ΓΒΕ στα επιµέρους
προϊόντα.
Στις αρχές του 20ου αιώνα η υιοθέτηση των πρώτων ιδεών που αφορούσαν την
επιστηµονική διοίκηση, βασιζόµενες στις απόψεις του µηχανικού Frederick Taylor, έδωσαν
ώθηση στην εξέλιξη των συστηµάτων κοστολόγησης. Βασικό χαρακτηριστικό της νέας αυτής
τάσης ήταν οι απαιτήσεις της ∆ιοίκησης για αναλυτική καταγραφή του χρόνου και των
κινήσεων που απαιτούνταν για την εκτέλεση κάθε εργασίας. Με αυτό τον τρόπο καθοριζόταν
«επιστηµονικά» πρότυπα ως προς τον χρόνο εργασίας και την ποσότητα των α΄ υλών που
χρειαζόταν για την παραγωγή ορισµένου όγκου προϊόντων έτσι, ώστε να δίνονται ακριβείς
πληροφορίες για το ανά µονάδα κόστος παραγωγής και να διευκολύνονται οι αποφάσεις
13[13]

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα της µεταλλουργικής επιχείρησης του Carnegie, η οποία αναφέρεται στην
ιστορία της κοστολόγησης ως µια από τις πρώτες επιχειρήσεις που αντιλήφθηκαν τη σηµασία ενός συστήµατος
κοστολόγησης. Το σύστηµα που εφάρµοσε, µολονότι ήταν πρωτοποριακό για την εποχή του, έδειχνε ελάχιστη
προσοχή στα ΓΒΕ.
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τιµολόγησης και οι προσπάθειες της διοίκησης για έλεγχο και υποκίνηση των εργαζοµένων. Οι
συνεχώς αυξανόµενες πληροφοριακές απαιτήσεις της ∆ιοίκησης ώθησαν τον Taylor στο να
υποστηρίξει για πρώτη φορά την ανάγκη για κατανοµή των γενικών εξόδων στα επιµέρους
παραγόµενα προϊόντα.
Αυτή την περίοδο, µολονότι αναφερόµαστε στην εισαγωγή των µηχανών στην παραγωγή
και στην αυτοµατοποίησή της, η άµεση εργασία αποτελεί το µεγαλύτερο µέρος του συνολικού
κόστους παραγωγής των προϊόντων. Οι πληροφορίες που σχετίζονται µε το κόστος της άµεσης
εργασίας είναι εύκολα ανιχνεύσιµες και προσβάσιµες από πλευράς της ∆ιοίκησης. Όσον αφορά
τα ΓΒΕ, αυτά αποτελούν, συγκριτικά µε τα υπόλοιπα είδη κόστους προϊόντος, ένα µικρό
ποσοστό και υπάρχει η δυνατότητα να συσχετιστούν άµεσα (στις περισσότερες των
περιπτώσεων) µε την άµεση εργασία. Έτσι, είναι σύνηθες το φαινόµενο να επιλέγεται µια µόνο
βάση µερισµού, οι ώρες άµεσης εργασίας.
Τα πλεονεκτήµατα που προκύπτουν από τη χρήση της άµεσης εργασίας ως µοναδικής
βάσης µερισµού είναι αφενός µεν ότι αποτελεί ένα εύκολα µετρήσιµο µέγεθος, είτε
χρησιµοποιείται ο χρόνος, είτε το κόστος εργασίας, αφετέρου δε ότι σε ένα επιχειρησιακό
περιβάλλον, όπου το κόστος άµεσης εργασίας συνιστά ένα µεγάλο ποσοστό του συνολικού
κόστους, µπορεί να δώσει µια ικανοποιητική προσέγγιση του ακριβούς µοναδιαίου κόστους
προϊόντος. Ακόµα και στις µέρες µας σε πολλές επιχειρήσεις το κόστος της άµεσης εργασίας
αποτελεί ένα µεγάλο ποσοστό επί του συνολικού κόστους παραγωγής, ενώ η χρήση πολλών
βάσεων µερισµού που συνεπάγονται µεγαλύτερο κόστος µέτρησης δεν δίνουν απαραίτητα
καλύτερη κατανοµή των ΓΒΕ. Είναι δυνατόν, λοιπόν, να αντιληφθεί κανείς γιατί η άµεση
εργασία εξακολουθεί να συνιστά τη µοναδική βάση µερισµού των ΓΒΕ σε πολλές επιχειρήσεις.
Για να θεωρηθεί η άµεση εργασία σε αυτές τις περιπτώσεις ως µια αντικειµενική και
ακριβής βάση µερισµού, θα πρέπει να ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες :14[14]
1. Το κόστος της άµεσης εργασίας πρέπει να είναι το βασικότερο στοιχείο στη σύνθεση του
συνολικού κόστους του προϊόντος
2. Η ποσότητα άµεσης εργασίας (ανθρωποώρες) και η αντίστοιχη ποσότητα χρήσης των
µηχανών (µηχανοώρες), που απαιτούνται για την παραγωγή των διαφόρων προϊόντων, δεν
διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ των προϊόντων
3. Τα προϊόντα που παράγονται δεν διαφέρουν σηµαντικά ως προς τον όγκο, των αριθµό των
παρτίδων, ή την πολυπλοκότητα παραγωγής τους
4. Υπάρχει ένας µεγάλος βαθµός συσχέτισης (ο οποίος µπορεί να αποδειχτεί µε την χρήση
στατιστικών µεθόδων) µεταξύ της άµεσης εργασίας και της δηµιουργίας των ΓΒΕ
Με την πάροδο, όµως, των ετών τρεις βασικές εξελίξεις συνέτειναν ώστε σε όλο και
λιγότερες επιχειρήσεις να ισχύουν οι προαναφερθείσες συνθήκες. Ως εκ τούτου σε όλο και
λιγότερες επιχειρήσεις η άµεση εργασία ως µοναδική βάση µερισµού των ΓΒΕ κρίνεται
ικανοποιητική. Οι εξελίξεις αυτές είναι οι εξής :15[15]
α) Η αυτοµατοποίηση της παραγωγής, που µείωσε δραστικά τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων
για άµεση εργασία
β) Η τάση που επικρατεί στην παγκόσµια αγορά για την παραγωγή µεγάλης ποικιλίας και
πολλαπλά διαφοροποιηµένων προϊόντων, τα οποία πλέον παράγονται σε πολλές παρτίδες, σε
µεγάλο αριθµό κοµµατιών και έχουν υψηλές ανάγκες για εξειδικευµένο σχεδιασµό, παραγωγή
και διάθεση

14[14]
15[15]

Managerial Accounting / Garisson & Noreen, Irwin, Eight edition, 1997, σελ. 180
Managerial Accounting / Garisson & Noreen, Irwin, Eight edition, 1997, σελ. 181
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γ) Η αύξηση των σταθερών ΓΒΕ σε τέτοιο ύψος, ώστε να µην υπάρχει πλέον µια σαφής
συσχέτισή τους µε την άµεση εργασία
Είναι αδιαµφισβήτητο το γεγονός πως πλέον η άµεση εργασία συµµετέχει σε ένα
ελάχιστο ποσοστό επί του συνολικού κόστους παραγωγής, σε αντίθεση µε τα ΓΒΕ που έχουν
αποκτήσει τη µερίδα του λέοντος. Η αύξηση των γενικών εξόδων έχει επηρεαστεί σηµαντικά
από την αυτοµατοποίηση και την έµφαση που δίνεται σε θέµατα µάρκετινγκ και προώθησης των
πωλήσεων για την αντιµετώπιση του ανταγωνισµού. Από την άλλη πλευρά, τα ΓΒΕ έχουν
αλλάξει φυσιογνωµία ως απόρροια µιας σειράς διαφόρων παραγόντων. Τέτοιοι παράγοντες είναι
ο αριθµός των διαφορετικών εξαρτηµάτων που απαιτούνται για την παραγωγή ενός προϊόντος, ο
αριθµός των επανακινήσεων σε περιπτώσεις παραγωγής µικρών ποσοτήτων, το κόστος
παραλαβών, επιθεωρήσεων και διαχείρισης υλικών και ανταλλακτικών το οποίο εξαρτάται από
τον αριθµό των παραλαβών, το κόστος ελέγχου της ποιότητας, το οποίο σε αρκετές περιπτώσεις
εξαρτάται από τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει ο πελάτης, ο αυξηµένος αριθµός εισαγωγής
νέων προϊόντων στην αγορά τα οποία έχουν µικρό κύκλο ζωής, κλπ.16[16]
Θα περίµενε κανείς µετά από όλα αυτά η άµεση εργασία να µην χρησιµοποιείται ως
µοναδική βάση µερισµού των ΓΒΕ από τις επιχειρήσεις. Όµως, η απλότητα που παρουσιάζει στη
µέτρηση και στην εν γένει χρήση της είναι ο κυριότερος παράγοντας που, παρά τη συνεχώς
µειούµενη σηµασία της στο σύγχρονο βιοµηχανικό περιβάλλον, χρησιµοποιείται ευρύτατα
ακόµα από πολλές επιχειρήσεις.
Χαρακτηριστικά είναι τα αποτελέσµατα σχετικής έρευνας ως προς τις
χρησιµοποιούµενες βάσεις µερισµού. Οι ώρες και το κόστος άµεσης εργασίας αποτελούν στις
περισσότερες χώρες τις πιο συχνά εφαρµοζόµενες βάσεις µερισµού των ΓΒΕ.
Πίνακας 2-1 :
Βάσεις µερισµού που χρησιµοποιούνται σε διάφορες χώρες17[17]
Βάση µερισµού των
ΓΒΕ
Ώρες άµεσης
εργασίας
Κόστος άµεσης
εργασίας
Μηχανοώρες
Κόστος α΄ υλών
Παραχθείσες µονάδες
Αρχικό κόστος18[18]
Άλλη βάση µερισµού

Η.Π.Α.

Αυστραλία

Ιρλανδία

Ιαπωνία

31%

36%

30%

50%

Μεγ.
Βρετανία
31%

31%

21%

22%

7%

29%

12%
4%
5%
17%

19%
12%
20%
1%
-

19%
10%
28%
9%

12%
11%
16%
21%
-

27%
17%
22%
10%
-

Στον αντίποδα των συµπερασµάτων που προκύπτουν από την προαναφερθείσα έρευνα
και καταδεικνύουν την ευρύτατη χρήση της άµεσης εργασίας ως µοναδικής βάσης µερισµού,
16[16]

Κοστολόγηση µε βάση τις δραστηριότητες - Activity Based Costing / Βενιέρη & Κοέν, Λογιστής, Απρίλιος
1999, σελ. 480-481
17[17]
Cost Accounting, A managerial emphasis / Horgren - Foster - Datar, Prentice Hall, Ninth Edition, 1997, σελ.
135
18[18]
Το αρχικό κόστος (prime cost) αποτελείται από τις πρώτες ύλες και την άµεση εργασία, δηλαδή το κόστος που
συνδέεται άµεσα µε την παραγωγή των προϊόντων.
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βρίσκονται όλες εκείνες οι επιχειρήσεις που αναγνώρισαν τις ατέλειες της χρήσης µιας
µοναδικής βάσης µερισµού και προχώρησαν στην επιλογή περισσοτέρων της µιας βάσεων, ώστε
να πετύχουν ακριβέστερη µέτρηση του κόστους τους. Έτσι έχουµε το πέρασµα στο 2ο επίπεδο,
για το οποίο θα γίνει λόγος αµέσως παρακάτω.
5.3.2 2ο επίπεδο : Επιλογή χωριστών βάσεων µερισµού των ΓΒΕ κατά τµήµα παραγωγής
Μια από τις επιχειρήσεις που πρωτοστάτησε στη βελτίωση των συστηµάτων
κοστολόγησης υπήρξε η DuPont στις αρχές του αιώνα µας. Εισήγαγε την έννοια των κέντρων
κόστους, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για την αποτελεσµατικότερη εκτέλεση των
επιχειρηµατικών λειτουργιών και τη µέτρηση της απόδοσης κάθε λειτουργίας χωριστά, µέσα σε
ένα περιβάλλον που χαρακτηριζόταν από τη µαζική παραγωγή και διανοµή των παραγόµενων
προϊόντων. Ως κέντρο κόστους ορίζεται «µια πραγµατική ή ιδεατή υποδιαίρεση της συνολικής
δραστηριότητας της επιχείρησης, µέσα στην οποία παράγεται έργο οµοιογενές και η οποία
υποδιαίρεση γίνεται για σκοπούς λογιστικής οµαδοποίησης - συγκέντρωσης των δαπανών που
γίνονται χάριν του τµήµατος της δραστηριότητας αυτής, µε παραπέρα σκοπό την κατανοµή του
κόστους στα έργα που παράγονται στο τµήµα».19[19] Τα κέντρα κόστους, όπως προκύπτει από
τον ορισµό, µπορεί να συµπίπτουν, ή να µη συµπίπτουν µε τη διαίρεση της επιχείρησης σε
λειτουργίες ή τµήµατα. Για παράδειγµα σε ένα εργοστάσιο ειδών από γυαλί µπορεί να υπάρχουν
τα εξής κέντρα κόστους : «Ανάµιξη α΄ υλών», «Λιώσιµο», «Λείανση» κ.ο.κ., στα οποία θα
οµαδοποιηθούν λογιστικά τα αντίστοιχα έξοδα.
Η πρακτική σηµασία αυτής της καινοτοµίας έγινε ταχύτατα αντιληπτή από όλες εκείνες
τις επιχειρήσεις που είτε δεν ήταν ικανοποιηµένες από τη χρήση µιας µοναδικής βάσης µερισµού
των ΓΒΕ, είτε επιζητούσαν αναλυτικότερες πληροφορίες για την ακριβή ροή του κόστους µέσα
στην επιχείρηση. Σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι έπαψαν να ισχύουν οι περισσότερες συνθήκες
που καθιστούσαν την άµεση εργασία ως µια ικανοποιητική βάση µερισµού των ΓΒΕ, οι
επιχειρήσεις αυτές αισθάνθηκαν έντονα την ανάγκη να χρησιµοποιήσουν ένα διαφορετικό τρόπο
κατανοµής των έµµεσων εξόδων.
Σύµφωνα µε την καινούρια µέθοδο που αναπτύχθηκε, οι επιχειρήσεις κατανέµουν πλέον
τα ΓΒΕ σε δύο στάδια :
· Στο πρώτο στάδιο τα ΓΒΕ συγκεντρώνονται σε λεκάνες / δεξαµενές κόστους (cost pools),
που είναι είτε τµήµατα της επιχείρησης, είτε συγκεκριµένες λειτουργίες της (operations).
· Στο δεύτερο στάδιο τα κόστη µερίζονται από τις δεξαµενές συγκέντρωσης κόστους στα
προϊόντα µε την χρήση κάποιας βάσης µερισµού. Τα προϊόντα/υπηρεσίες που τελικά
επιβαρύνονται µε τα πάσης φύσεως κόστη αποκαλούνται φορείς ή αντικείµενα κόστους,
όπως έχει ήδη αναφερθεί. Η µεγάλη διαφορά αυτού του επιπέδου µε το 1ο έγκειται στο
γεγονός ότι η επιχείρηση µπορεί να επιλέξει ανάµεσα σε διάφορες βάσεις µερισµού και δεν
περιορίζεται στη χρήση µόνο της άµεσης εργασίας. Στη σχετική βιβλιογραφία αναφέρεται ότι
χρησιµοποιούνται οι παρακάτω βάσεις µερισµού (ενδεικτικά) :
* οι µονάδες του προϊόντος
* οι ώρες της άµεσης εργασίας
* οι µηχανοώρες
* το κόστος της άµεσης εργασίας
* οι αναλωθείσες µονάδες πρώτης ύλης
* οι χρηµατικές µονάδες (για το τµήµα προµηθειών)
19[19]

Λογιστική Κόστους, Τεύχος Ι, Εισαγωγή / Ιγνατιάδη, Θεσσαλονίκη 1978, σελ. 89
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* οι συνολικές ώρες άµεσης εργασίας του εργοστασίου ή ο αριθµός του προσωπικού
(για τη γενική διοίκηση)
* οι ώρες άµεσης επισκευής (για το τµήµα συντήρησης)
• οι παραχθείσες κιλοβατώρες (για την ενέργεια)κ.ο.κ.
Το σχήµα 2-2 παρουσιάζει µια γραφική απεικόνιση των δύο σταδίων µερισµού των ΓΒΕ
που χρησιµοποιεί το 2ο επίπεδο.

Έµµεση εργασία

Βοηθητικές Ύλες

Άλλα ΓΒΕ

Πρώτο στάδιο
κατανοµής κόστους
Τµήµα
1

Τµήµα
2

Τµήµα
3

∆εύτερο στάδιο
κατανοµής κόστους
Μηχανοώρες

Κόστος
α΄υλών

Ώρες άµεσης
εργασίας

Προϊόντα
Σχήµα 2-220[20]: Τα δύο στάδια µερισµού των ΓΒΕ κατά το 2ο επίπεδο

Η βελτίωση που επιφέρει στην κοστολόγηση των προϊόντων/υπηρεσιών η κατανοµή των
ΓΒΕ σε δύο στάδια είναι προφανής. Η χρησιµοποίηση περισσοτέρων βάσεων µερισµού µειώνει
τα περιθώρια υποκειµενικότητας και αυθαιρεσίας. Παράλληλα επιτρέπει στη ∆ιοίκηση να
αναγνωρίζει µια σχέση αιτίου-αιτιατού µεταξύ του παράγοντα εκείνου που προκαλεί την ύπαρξη
20[20]

Managerial Accounting / Garisson & Noreen, Irwin, Eight edition, 1997, σελ. 181
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ενός συγκεκριµένου ΓΒΕ και της βάσης που χρησιµοποιείται για τον µερισµό του κόστους
αυτού στα προϊόντα. Παραδείγµατος χάριν, για τον µερισµό του εξόδου της απόσβεσης ενός
µηχανήµατος, οι ώρες λειτουργίας του µηχανήµατος αποτελούν µια πιο ορθή βάση σε σχέση µε
τις ώρες της άµεσης εργασίας.
Στο σηµείο αυτό κρίνεται σκόπιµο να αναφερθεί το παράδειγµα της Caterpillar,21[21] η
οποία βελτίωσε το σύστηµα κοστολόγησής της, µεταβαίνοντας από τη χρήση της άµεσης
εργασίας ως µοναδικής βάσης µερισµού, στο µερισµό των ΓΒΕ σε δύο στάδια. Το συµπέρασµα
των υπευθύνων της εταιρίας από τη µετάβαση αυτή ήταν ότι πλέον είχαν µια πιο καθαρή και
αντικειµενικά ακριβή εικόνα του κόστους κάθε παραγόµενου προϊόντος. Μολονότι δεν
υπάρχουν αριθµητικά δεδοµένα που να συνηγορήσουν στο συµπέρασµα αυτό, η σύντοµη
περιγραφή του νέου συστήµατος κοστολόγησης της Caterpillar είναι ικανή να πείσει για την
αδιαµφισβήτητη αλήθεια.
Η Caterpillar αρχικά δηµιούργησε τρεις δεξαµενές κόστους, για τη συγκέντρωση οµοειδών
δαπανών, οι οποίες ήταν οι εξής :
• δεξαµενή κόστους που αφορούσε τη λειτουργία logistics και συγκέντρωνε όσα κόστη
σχετιζόταν µε την αγορά, την παραλαβή, τον χειρισµό και την µεταφορά των πρώτων
υλών
• κέντρα κόστους που αφορούσαν τη λειτουργία του µηχανουργείου και συγκέντρωναν
όσα κόστη σχετιζόταν µε τις µηχανές και τους σταθµούς εργασίας (work stations)
• κέντρα κόστους που αφορούσαν τη λειτουργία της συναρµολόγησης και συγκέντρωναν
όσα κόστη σχετιζόταν µε τον έλεγχο, τη βαφή και την τελική διανοµή των ετοίµων
προϊόντων
Σε όλα τα κέντρα κόστους υπήρχαν κόστη που µπορούσαν άµεσα να συνδεθούν µε τα τελικά
προϊόντα και άλλα για τα οποία υπήρχε µια έµµεση συσχέτιση. Στη δεξαµενή κόστους που
αφορούσε τη λειτουργία logistics υπήρχαν κόστη όπως η εργασία χειρισµού των πρώτων υλών
και οι πρώτες ύλες (άµεσα κόστη), αλλά και έµµεσα κόστη όπως οι αποσβέσεις και η συντήρηση
του εξοπλισµού, οι βοηθητικές ύλες και η έµµεση εργασία. Στα κέντρα κόστους που αφορούσαν
τη λειτουργία του µηχανουργείου περιλαµβανόταν άµεσα κόστη όπως οι µισθοί των
εργαζοµένων, η ενέργεια για την κίνηση των µηχανών και τα αναλώσιµα υλικά, αλλά και
έµµεσα κόστη όπως το ενοίκιο των εγκαταστάσεων, οι αποσβέσεις και η συντήρηση του
εξοπλισµού κ.α. Τέλος, στα κέντρα κόστους που αφορούσαν τη λειτουργία της συναρµολόγησης
περιλαµβανόταν άµεσα κόστη όπως η άµεση εργασία, ο ποιοτικός έλεγχος και η
χρησιµοποιούµενη ενέργεια, αλλά και έµµεσα κόστη όπως οι αποσβέσεις του εξοπλισµού και
των εγκαταστάσεων και οι µισθοί των επιβλεπόντων.
Για κάθε τύπο κέντρου κόστους δηµιουργήθηκαν και οι κατάλληλες βάσεις µερισµού
των έµµεσων εξόδων. Η δεξαµενή κόστους που αφορούσε τη λειτουργία logistics
χρησιµοποιούσε ως βάση µερισµού το βάρος των πρώτων υλών, τα κέντρα κόστους που
αφορούσαν τη λειτουργία του µηχανουργείου τις ώρες άµεσης εργασίας (για όσα έξοδα
συσχετιζόταν µε την άµεση εργασία) και τις µηχανοώρες (για όλα τα υπόλοιπα έξοδα) και τα
κέντρα κόστους που αφορούσαν τη λειτουργία της συναρµολόγησης τις εργατοώρες
συναρµολόγησης. Το σύστηµα κοστολόγησης της Caterpillar επέτρεπε την ύπαρξη
διαφορετικών δεξαµενών κόστους (σχετικών είτε µε τις εργατοώρες, είτε µε τις µηχανοώρες)
µέσα στα ίδιο κέντρο κόστους.

21[21]

Product costing at Caterpillar / Jones, Management Accounting, February 1991, σελ. 34-42
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Με το σύστηµα αυτό η Caterpillar απέκτησε καλύτερη πληροφόρηση για το ανά µονάδα
κόστος των παραγοµένων προϊόντων, ενώ ταυτόχρονα εντόπισε και εκείνες τις περιοχές
(τµήµατα ή λειτουργίες) που δεν λειτουργούσαν αποτελεσµατικά. Αυτό είναι και ένα νέο,
σηµαντικό, πλεονέκτηµα που δίνεται µε την κατανοµή των ΓΒΕ σε δύο στάδια και τη
δηµιουργία δεξαµενών κόστους.
Η περίπτωση της Caterpillar είναι απλά ενδεικτική. Επί σειρά ετών συστήµατα
κοστολόγησης αυτού του είδους χρησιµοποιήθηκαν και χρησιµοποιούνται ευρέως από ένα
µεγάλο αριθµό επιχειρήσεων. Όµως, µε την πάροδο των ετών και τα συστήµατα αυτά
παρουσιάζουν αρκετά µειονεκτήµατα, τα οποία καθίστανται ολοένα και εντονότερα. Τα
κυριότερα από τα µειονεκτήµατα αυτά είναι τα παρακάτω :
1. Η κατανοµή του κόστους σε δεξαµενές κόστους, όπως είναι τα συγκεκριµένα τµήµατα ή
λειτουργίες µιας επιχείρησης, δεν ρίχνει φως στο κύριο ζητούµενο : τον προσδιορισµό του
κόστους που αναλώνουν οι επιχειρησιακές διαδικασίες και δραστηριότητες που
χρησιµοποιούνται για την παραγωγή των προϊόντων/υπηρεσιών. Οι περισσότερες
δραστηριότητες αναλώνουν πόρους από πολλές διαφορετικές δεξαµενές κόστους. Για
παράδειγµα, µια επιχείρηση διαπίστωσε ότι µια δραστηριότητά της, η ανταπόκριση στις
απαιτήσεις των πελατών, εκτελούνταν µε τη συµµετοχή εργαζοµένων από 7 διαφορετικά
τµήµατα. Το τµήµα εξυπηρέτησης πελατών, το οποίο εθεωρείτο το κατ΄εξοχήν τµήµα που
εκτελούσε αυτή τη δραστηριότητα, ήταν υπεύθυνο µόνο για το 30% του συνολικού κόστους
εκτέλεσης αυτής της δραστηριότητας.22[22] Η έλλειψη πληροφοριών για το κόστος
συγκεκριµένων δραστηριοτήτων έχει εµποδίσει πολλές επιχειρήσεις να θέσουν
προτεραιότητες στον περιορισµό µη αποδοτικών δραστηριοτήτων και να βελτιώσουν όσες
τελικά κρίνουν απαραίτητο να διατηρήσουν.
2. Οι βάσεις µερισµού που χρησιµοποιούν τα συστήµατα του 2ου επιπέδου στηρίζονται κυρίως
στον όγκο παραγωγής µε αποτέλεσµα να δίνουν διαστρεβλωµένα ανά µονάδα κόστη
προϊόντος στην περίπτωση εκείνη που µια επιχείρηση παράγει µια µεγάλη ποικιλία
προϊόντων και τα προϊόντα διαφέρουν σηµαντικά ως προς τον όγκο παραγωγής, το µέγεθος
των παρτίδων και τις πολύπλοκες παραγωγικές διαδικασίες που απαιτούν. Έρευνες έχουν
αποδείξει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις τα προϊόντα που παράγονται σε µεγάλο αριθµό
µονάδων υπερκοστολογούνται, σε αντίθεση µε εκείνα που παράγονται σε µικρό αριθµό
µονάδων και τα οποία υποκοστολογούνται.
3. Τα συστήµατα του 2ου επιπέδου κατανέµουν µόνο τα ΓΒΕ στα προϊόντα. Τι συµβαίνει, όµως,
µε έξοδα όπως είναι αυτά διοίκησης, των πωλήσεων, της έρευνας και ανάπτυξης (R&D) στην
περίπτωση που υπάρχει τρόπος να ανιχνευθούν και να συσχετισθούν άµεσα µε κάθε
παραγόµενο προϊόν ; Μολονότι βαίνουν συνεχώς αυξανόµενα, δεν µερίζονται στα
αντικείµενα κόστους (προϊόντα, υπηρεσίες, πελάτες κ.ο.κ.), αλλά θεωρούνται ως κόστη
περιόδου. ∆ίχως αµφιβολία η διοίκηση επιθυµεί να γνωρίζει τη σύνδεσή τους µε
συγκεκριµένες δραστηριότητες ή µε αντικείµενα κόστους για να ελέγχει την κερδοφορία των
προϊόντών της και να περιορίζει τις συγκεκριµένες δαπάνες.
Εποµένως, ούτε τα συστήµατα κοστολόγησης του 2ου επιπέδου αποτελούν σήµερα µια
αξιόπιστη λύση. Ο παγκόσµιος ανταγωνισµός, οι ταχύτατες εξελίξεις της τεχνολογίας, οι
απαιτήσεις των καταναλωτών για χαµηλότερες τιµές, καλύτερη ποιότητα και περισσότερες
επιλογές, καθιστούν τη µετάβαση στο 3ο επίπεδο όχι απλά µια εναλλακτική λύση για τις

22[22]

Cost & Effect : using integrated cost systems to drive profitability and performance / Robert S. Kaplan,
Robin Cooper, Harvard Business School Press, 1998, σελ. 16
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περισσότερες επιχειρήσεις, αλλά την απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσµατική
λειτουργία τους, ακόµα και για την ίδια την επιβίωσή τους.
Τα συστήµατα κοστολόγησης του 3ου επιπέδου αποτυπώνουν όλες αυτές τις ανάγκες :
· χρησιµοποιώντας δραστηριότητες, αντί για κέντρα κόστους
· ανιχνεύοντας το κόστος της χρήσης των πόρων, αντί για το κόστος της προµήθειας αυτών
· χρησιµοποιώντας περισσότερες βάσεις µερισµού (οδηγούς κόστους) για την κατανοµή του
κόστους, αποτυπώνοντας έτσι τις συνέπειες της πολυπλοκότητας παραγωγής και της
ποικιλίας των προϊόντων

5.4

Βιοµηχανική Κοστολόγηση (Στάνταρ Κόστος)

5.4.1

Ποια τα πλεονεκτήµατα αυτής της λύσης

Είναι έτοιµη εφαρµογή, µπορεί να στηθεί και να λειτουργήσει άµεσα. Μπορεί να ακολουθήσει
πλήρως τους δικούς σας υπολογισµούς κοστολόγησης ; Ναι, σας επιτρέπει να ορίσετε τον δικό
σας τρόπο υπολογισµού πλήρως, χωρίς συµβιβασµούς. Προσαρµόστε τους υπολογισµούς στην
πραγµατικότητα και όχι το αντίστροφο. Χρειάζεται να γραφεί κώδικας ; Ο Αλγόριθµος της
Κοστολόγησης και µόνο. Με ονόµατα µεταβλητών στα ελληνικά π.χ. ΑΜΕΣΑ_ΕΡΓΑΤΙΚΑ,
ΚΟΣΤΟΣ_Α_ΥΛΩΝ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ... µπορεί να διαβασθεί και συντηρηθεί χωρίς πρόβληµα. Τί
γίνεται στην περίπτωση που θέλουµε και νέα στοιχεία στις προδιαγραφές-µας ; π.χ.
ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΦΑΣΗΣ_Β. Απλά ο χειριστής της εφαρµογής προσθέτει την µεταβλητή
ΕΡΓΑΤΙΚΑ_ΦΑΣΗΣ_Β στο σύστηµα και στο εξής η τιµές της θα εµφανίζονται στις φόρµες και
θα αποθηκεύονται στα αρχεία. Θα είναι προσαρµοσµένες οι φόρµες και τα εκτυπωµένα φύλλα
κοστολόγησης στις δικές µας απαιτήσεις ; Απολύτως, ο ίδιος ο χρήστης της εφαρµογής
κυριολεκτικά "ζωγραφίζει" τις φόρµες µε τα στοιχεία-τους ζωντανά. Και αυτό όχι ξεκινώντας
από το µηδέν, αλλά µεταβάλλοντας τα πρότυπα που προτείνονται.
Αλλά περισσότερα χαρακτηριστικά αλλα και λεπτοµέρειες ακολουθούν παρακάτω.
5.4.2

Σε ποια αρχή στηρίζεται

Ας υποθέσουµε ότι κοστολογούµε µε πολύ απλό τρόπο µία µονάδα (τεµάχιο, µέτρο, κιλό κ.τ.λ)
του προϊόντος "ΠροιονΑ", έχουµε :
ΕΡΓΑΤΙΚΑ = 1000
ΠΡΩΤΕΣ_ΥΛΕΣ = 2000
ΧΡΩΜΑΤΑ = 3000
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ = 4000
ΚΟΣΤΟΣ_ΜΟΝΑ∆ΑΣ = ΕΡΓΑΤΙΚΑ + ΠΡΩΤΕΣ_ΥΛΕΣ + ΧΡΩΜΑΤΑ + ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Αυτό που κάναµε είναι να συνδυάσουµε τα στοιχεία ( ΕΡΓΑΤΙΚΑ, ΠΡΩΤΕΣ_ΥΛΕΣ,
ΧΡΩΜΑΤΑ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΚΟΣΤΟΣ_ΜΟΝΑ∆ΑΣ ) σε έναν πολύ απλό τρόπο υπολογισµού
5 γραµµών. Τελικά αυτό που επιτεύχθηκε είναι να δοθεί στο στοιχείο ΚΟΣΤΟΣ_ΜΟΝΑ∆ΑΣ η
τιµή 10000 (1000 + 2000 + 3000 + 4000).
Γενικά µπορούµε να θεωρήσουµε ότι η διαδικασία κοστολόγησης, ακόµη και στην πιό σύνθετη
µορφή της, δεν είναι τίποτε άλλο από ένας συνδυασµός δεκάδων στοιχείων µέσα σε έναν
σύνθετο τρόπο υπολογισµού. Είναι αυτονόητο ότι το πλήθος και η φύση των στοιχείων καθώς

122

Κεφάλαιο 5 – Κόστος - Κοστολόγηση
και ο τρόπος υπολογισµού εξαρτώνται από τις ιδιαιτερότητες της επιχείρησης, της παραγωγικής
διαδικασίας και του προϊόντος που κοστολογείται. Έτσι για το σύνολο της παραγωγής της κάθε
επιχείρησης διαµορφώνονται, στην χειρότερη περίπτωση, τόσοι τρόποι υπολογισµού όσα και τα
προϊόντα της ή σε ευµενέστερη συγκυρία ένας µικρός αριθµός τρόπων υπολογισµού για άριθµες
οµάδες οµοειδών προϊόντων.
Η εφαρµογή δίνει ακριβώς αυτήν την δυνατότητα. Να διαµορφωθεί ο κάθε τρόπος οστολόγησης,
σε αυτό που εδώ θα ονοµάζουµε Μοντέλο Κοστολόγησης, µε τα στοιχεία του, που θα
ονοµάζουµε Στοιχεία του Μοντέλου Κοστολόγησης, και τον τρόπο υπολογισµού του, που θα
ονοµάζουµε Αλγόριθµο του Μοντέλου Κοστολόγησης.
Ετσι αν επιχειρούσαµε να διαχειρισθούµε το παραπάνω απλό παράδειγµα θα καταχωρούσαµε
ένα Μοντέλο Κοστολόγησης, που θα ονοµάζαµε "Μοντέλο Κοστολόγησης του ΠροιόνΑ" ή
"Μοντέλο Κοστολόγησης προιόντων που κοστολογούνται παρόµοια µε το ΠροιόνΑ".
Ως Στοιχεία του Μοντέλου θα θεωρούσαµε τα ΕΡΓΑΤΙΚΑ, ΠΡΩΤΕΣ_ΥΛΕΣ, ΧΡΩΜΑΤΑ,
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΚΟΣΤΟΣ_ΜΟΝΑ∆ΑΣ.
ΕΡΓΑΤΙΚΑ = 1000
ΠΡΩΤΕΣ_ΥΛΕΣ = 2000
ΧΡΩΜΑΤΑ = 3000
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ = 4000
ΚΟΣΤΟΣ_ΜΟΝΑ∆ΑΣ = ΕΡΓΑΤΙΚΑ + ΠΡΩΤΕΣ_ΥΛΕΣ +ΧΡΩΜΑΤΑ+ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Στη συνέχεια θα δείτε την ανάλυση του Activity Based Costing (ABC) , που επιχειρεί
να αποδείξει την υπεροχή του έναντι όλων των προϋπαρχόντων συστηµάτων.

5.5

Κοστολόγηση ∆ραστηριοτήτων (ΑBC)

5.5.1

Μια πρώτη µατιά …

Στο κείµενο που ακολουθεί παρουσιάζουµε τα κύρια σηµεία της µεθοδολογίας κοστολόγησης
δραστηριοτήτων ή Activity Based Costing (ABC). Πρόκειται για µία εναλλακτική µέθοδο
εκτίµησης του κόστους µέσω της οποίας στρέφουµε την προσοχή µας στις επιχειρησιακές
διαδικασίες κι όχι σε φυσικά δεδοµένα όγκου.
Στην πραγµατικότητα η ABC δεν προσφέρει ένα νέο θεωρητικό πλαίσιο για την εκτίµηση του
επιχειρησιακού κόστους. Η µέθοδος καινοτροπεί διότι προσφέρει ένα νέο πλαίσιο
προσανατολισµού στην εκτίµηση του κόστους. Η χρήση της προϋποθέτει βασικές γνώσεις
λογιστικής (επίπεδο κατανόησης ισολογισµών και λογαριασµών αποτελεσµάτων χρήσεως και
όχι επίπεδο προετοιµασίας) των καθώς και γνώσεις οικονοµικής ανάλυσης ή τεχνολογικής
οικονοµικής.
5.5.2

Εισαγωγή

Τα παραδοσιακά συστήµατα κοστολόγησης λειτουργούν µε βάση την υπόθεση ότι η παραγωγή
των προϊόντων και των υπηρεσιών είναι αυτή που προκαλεί τις δαπάνες.
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Για το λόγο αυτό, το καθαρό κόστος για υλικά, για εργατικά και άλλα άµεσα έξοδα εκχωρούνται
στα προϊόντα, ενώ όλα τα άλλα έξοδα οµαδοποιούνται ως έµµεσα και κατανέµονται στα
προϊόντα, συνήθως µε βάση κάποιο µέτρο του όγκου παραγωγής. Υπάρχει µια σιωπηρή
υπόθεση ότι τα έµµεσα έξοδα που πρέπει να κατανεµηθούν στα προϊόντα είναι απαραίτητα,
διαφορετικά δε θα υπήρχαν. Επειδή τα έξοδα είναι απαραίτητα, κάθε µονάδα προϊόντος ή
υπηρεσίας θα πρέπει να φέρει το µερίδιο των εξόδων που της αναλογεί.
Την τελευταία δεκαετία, υπάρχει αυξηµένο ενδιαφέρον για ένα άλλο είδος λογιστικού
συστήµατος κοστολόγησης. Πρόκειται για το σύστηµα κοστολόγησης που βασίζεται στην
ανάλυση των δραστηριοτήτων ( Activity Based Costing, ABC), το οποίο θεωρεί ότι οι
δραστηριότητες προκαλούν το κόστος και ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες και οι πελάτες είναι οι
λόγοι για τους οποίους εκτελούνται οι δραστηριότητες.
Ένα σύστηµα ABC προσπαθεί να ανιχνεύσει το κόστος κάθε δραστηριότητας σε στενή
συνάρτηση µε το λόγο για τον οποίο κάθε µία καταναλώνει επιχειρηµατικούς πόρους.
Αυτή η προσέγγιση, η οποία επίσης λέγεται κοστολόγηση βασισµένη στις επιχειρηµατικές
πράξεις / συναλλαγές ή λογιστική των δραστηριοτήτων, επικεντρώνεται στις διαδικασίες που
εκτελούνται σε ένα οργανισµό, τον τρόπο κατά τον οποίο αξιοποιείται ο χρόνος, και τα
αποτελέσµατα αυτών των διαδικασιών.
Για να προσδιορισθούν τα παραπάνω, ακολουθούνται τα εξής βήµατα:
1. Εντοπισµός των δραστηριοτήτων
2. Προσδιορισµός (εκτίµηση) του κόστους για κάθε δραστηριότητα
3. Μετρήσεις των αποτελεσµάτων των δραστηριοτήτων από τις οποίες διαφαίνεται η
διακύµανση του κόστους κάθε διαδικασίας.
Το κόστος των δραστηριοτήτων ανιχνεύεται στα προς κοστολόγηση αντικείµένα (όπως
προϊόντα, διαδικασίες, και πελάτες) µε βάση τη χρήση των δραστηριοτήτων από τα αντικείµενα
κοστολόγησης.
Το σύστηµα ABC προσπαθεί να εντοπίσει τι είναι αυτό (δηλαδή τις δραστηριότητες), και να
συσχετίσει τις δαπάνες για πόρους µε εκείνο που προκαλεί τη ζήτηση για τους πόρους. Το
σύστηµα δηµιουργεί το µηχανισµό για ανιχνευθεί η κατανάλωση των πόρων σε οτιδήποτε
προκάλεσε έξοδα για την απόκτηση των πόρων.
5.5.3 Γιατί ABC;
Υποθέστε ότι εξετάζουµε την περίπτωση δύο σχεδόν ίδιων εταιριών. Την πρώτη, ας την
ονοµάσουµε ΑΠΛΗ κατασκευάζει ένα εκατοµµύριο στυλό του ιδίου χρώµατος: µπλε. Η
δεύτερη, ας την ονοµάσουµε ΠΟΛΥΠΛΟΚΗ κατασκευάζει επίσης ένα εκατοµµύριο στυλό,
αλλά διαφορετικών χρωµάτων, µεγεθών και τύπων. Αυτό το εργοστάσιο, σε ένα χρόνο, παράγει
περίπου 2000 διαφορετικούς τύπους στυλό, τα οποία κυµαίνονται από στυλό υψηλών
προδιαγραφών µε ετήσια παραγωγή 50 - 100 κοµµάτια, έως τυπικά στυλό σε µπλε και µαύρο µε
ετήσια παραγωγή 100.000 κοµµάτια περίπου. Παρόλο που τα εργοστάσια παράγουν το ίδιο
προϊόν, η ΠΟΛΥΠΛΟΚΗ χρειάζεται περισσότερους πόρους για να υποστηρίξει την µεγάλη σε
ποικιλία παραγωγή. Σε σχέση µε την ΑΠΛΗ, η ΠΟΛΥΠΛΟΚΗ απασχολεί περισσότερο
προσωπικό:
• στην παραγωγή
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

για το σχεδιασµό της παραγωγής,
στην προετοιµασία των µηχανών,
στον έλεγχο των παραγόµενων προϊόντων,
στη µεταφορά των υλικών,
στη διεκπεραίωση των παραγγελιών,
στην επιδιόρθωση ελαττωµατικών προϊόντων,
στο σχεδιασµό νέων προϊόντων,
στη βελτίωση των υπαρχόντων προϊόντων,
στη διαπραγµάτευση µε τους εµπόρους,
στην διαχείριση των παραγγελιών,
στην επιθεώρηση των πρώτων υλών,
στην αναβάθµιση του µηχανογραφικού συστήµατος, κλπ.

Επιπλέον, η ΠΟΛΥΠΛΟΚΗ λειτουργεί µε πολύ υψηλότερα επίπεδα νεκρού χρόνου, χρόνου
προετοιµασίας, υπερωριών, απογραφών, επιδιορθώσεων και ακατάλληλων προϊόντων. Από τη
στιγµή που και τα δύο εργοστάσια έχουν την ίδια µορφή, αµφότερα θα έχουν περίπου το ίδιο
κόστος υλικών (εφόσον αγνοήσουµε το ελαφρώς υψηλότερο κόστος που συνεπάγεται η
προµήθεια ειδικών υλικών και µελανιών για τα στυλό υψηλών προδιαγραφών του δεύτερου
εργοστασίου). Όσον αφορά την πραγµατική παραγωγή, αν υποθέσουµε ότι όλα τα στυλό
απαιτούν τον ίδιο βαθµό πολυπλοκότητας για να κατασκευαστούν, και τα δύο εργοστάσια έχουν
τις ίδιες ανάγκες σε καθαρές εργατο-ώρες και ώρες λειτουργίας των µηχανών (χωρίς να λάβουµε
υπόψη το µεγαλύτερο νεκρό χρόνο και χρόνο προετοιµασίας του δεύτερου εργοστασίου).
Επίσης, και τα δύο εργοστάσια θα έχουν ίδια φορολόγηση, κόστος ασφάλισης, και κόστος
θέρµανσης. Οστόσο η ΠΟΛΥΠΛΟΚΗ θα έχει πολύ περισσότερα γενικά έξοδα, όπως διάφορα
έµµεσα έξοδα και έξοδα υποστήριξης, λόγω της ποικιλίας και πολυπλοκότητας της παραγωγής.
Σκεφθείτε τώρα τη λειτουργία ενός τυπικού συστήµατος κοστολόγησης. Το πρώτο εργοστάσιο,
δεν έχει µεγάλη ανάγκη από ένα σύστηµα κοστολόγησης για να υπολογίσει το κόστος ενός µπλε
στυλό. Ο οικονοµικός διευθυντής, σε κάθε περίοδο, διαιρεί τα συνολικά έξοδα µε τον όγκο της
συνολικής παραγωγής για να βρει το κόστος ανά στυλό. Για το δεύτερο εργοστάσιο, το κόστος
των έµµεσων και υποστηρικτικών εξόδων αποτυπώνονται στα διάφορα κέντρα κοστολόγησης
της παραγωγής. Από τη στιγµή που τα έξοδα συσσωρευτούν στα κέντρα παραγωγής, θα
αποδοθούν στα προϊόντα µε βάση τον παράγοντα ή οδηγό δηµιουργίας κόστους (cost driver) για
κάθε κέντρο: καθαρή εργασία, ώρες λειτουργίας µηχανών, αριθµός παραγόµενων κοµµατιών
και ποσότητα διακινούµενων υλικών. Σε µοναδιαία βάση, τα τυπικά µπλε και µαύρα στυλό
απαιτούν σχεδόν την ίδια ποσότητα σε παράγοντες δηµιουργίας κόστους όπως και τα προϊόντα
υψηλών προδιαγραφών. Εποµένως, τα γενικά έξοδα του δεύτερου εργοστασίου θα αποδοθούν
στα προϊόντα αναλογικά µε τον όγκο παραγωγής τους. Έτσι, δοθέντος ότι τα µπλε και µαύρα
στυλό αντιπροσωπεύουν το 10% της παραγωγής, θα χρεωθούν το 10% των γενικών εξόδων. Το
ίδιο ισχύει και για τα άλλα στυλό.
Με άλλα λόγια, ένα τυπικό σύστηµα κοστολόγησης θα κατένειµε το ίδιο κόστος για όλα τα
προϊόντα, υψηλών προδιαγραφών ή όχι, ανεξάρτητα από τον όγκο παραγωγής τους.
Εντούτοις, είναι σαφές πως όσον αφορά την ΠΟΛΥΠΛΟΚΗ χρειάζονται περισσότεροι έµµεσοι
και υποστηρικτικοί πόροι για τα προϊόντα ειδικών προγραφών σε σχέση µε τα απλά.
Τα παραδοσιακά συστήµατα κοστολόγησης, ακόµα και εκείνα µε εκατοντάδες ή χιλιάδες
κέντρα κοστολόγησης της παραγωγής, συστηµατικά υποτιµούν το κόστος των πόρων που
απαιτούνται για τα εξειδικευµένα προϊόντα χαµηλού όγκου παραγωγής και υπερεκτιµούν
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το κόστος των προϊόντων µαζικής παραγωγής. Η αλλοίωση των εξαγόµενων αποτελεσµάτων
ανάµεσα στις δύο κατηγορίες προϊόντων µπορεί να αποφευχθεί µόνο εάν τα δύο είδη στυλό
κατασκευάζονται σε διαφορετικά µηχανήµατα και σε διαφορετικά κέντρα κοστολόγησης.
Η ολοκληρωτική παράβλεψη των εξόδων υποστήριξης και η αποδοχή των συστηµάτων που
χρησιµοποιούν τις άµεσες δαπάνες δεν συµβάλλει στη λύση του προβλήµατος. Κάτω από τα
άµεσα ή περιθωριακά έξοδα, τα µπλε και µαύρα στυλό, τα οποία έχουν περίπου τα ίδια υλικά
και εργατικά έξοδα µε τα στυλό υψηλών προδιαγραφών, θα εµφανίσουν περίπου όµοια
συµπεριφορά κόστους όσον αφορά τα µεταβλητά έξοδα. Ακόµα, τα συστήµατα που
χρησιµοποιούν το άµεσο κόστος δεν µπορούν να δώσουν απάντηση στο ερώτηµα γιατί ενώ τα
δύο εργοστάσια έχουν ίδια µεγέθη παραγωγής έχουν κατά πολύ διαφορετικά επίπεδα σταθερών
εξόδων.
Τα συστήµατα κοστολόγησης ABC επεκτείνουν τα παραδοσιακά συνδέοντας τα έξοδα για
απαιτούµενους πόρους µε την ποικιλία και πολυπλοκότητα των παραγόµενων προϊόντων και όχι
µόνο µε το συνολικό όγκο παραγωγής.
5.5.4

Οργανωσιακές διαστάσεις της ABC

Εφαρµογή κοστολόγησης δραστηριοτήτων είναι απαραίτητη στο βαθµό που όλες οι επιχειρήσεις
καταναλώνουν πόρους σε δραστηριότητες είτε άµεσα σχετιζόµενες µε την παραγωγή (ή την
παροχή υπηρεσιών ή έµµεσες. Οι δραστηριότητες µιας τυπικής επιχείρησης περιλαµβάνουν,
µεταξύ άλλων, σχεδιασµό, τιµολόγηση, εξυπηρέτηση πελατών, βελτίωση προϊόντων, κλπ. Ακόµη
έχουµε και άλλες διευκολύνσεις (η παροχή των οποίων οδηγεί στην κατανάλωση πόρων) όπως:
πληροφόρηση, εξυπηρέτηση πελατών, κλπ.
Έτσι, το επίκεντρο έχει µετατοπιστεί από το πώς κατανέµεται το κόστος (ερώτηµα των
παραδοσιακών συστηµάτων ), στο γιατί η επιχείρηση ξοδεύει χρήµατα. Καθώς η επιχείρηση
προσπαθεί να απαντήσει σε αυτό το ερώτηµα, καθορίζει το σύνολο των δραστηριοτήτων που
διεξάγονται από τους έµµεσους και υποστηρικτικούς πόρους. Οι δραστηριότητες περιγράφονται
υπό τη µορφή εντολών για την εκτέλεσή τους, όπως:
σχεδίασε την παραγωγή, µετέφερε τα υλικά, αγόρασε τα υλικά, επιθεώρησε τα κοµµάτια,
απάντησε στους πελάτες, βελτίωσε τα προϊόντα, εισήγαγε νέα προϊόντα, κλπ. Ο καθορισµός των
δραστηριοτήτων αυτών φτάνει στο αποκορύφωµά του µε τη δηµιουργία ενός λεξικού
δραστηριοτήτων µε την βοήθεια του οποίου ταξινοµεί και καθορίζει όλες τις κύριες
δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται κατά την παραγωγική διαδικασία.
Στην πραγµατικότητα αναπτύσσουµε τις δραστηριότητες µέσα από ένα ιεραρχικό µοντέλο
ξεχωρίζοντας τις δραστηριότητες σε επιµέρους ενότητες. Με τη λογική αυτή µπορούµε να
διακρίνουµε 6 σε δραστηριότητες:
•
•
•
•
•

επιπέδου µονάδας,
επιπέδου παρτίδας,
υποστήριξης προϊόντων,
υποστήριξης πελατών, και
συντήρησης των εγκαταστάσεων.

Οι δραστηριότητες επιπέδου µονάδας είναι εκείνες που πρέπει να εκτελεσθούν για κάθε µονάδα
προϊόντος ή υπηρεσίας. Ο αριθµός αυτού του είδους των δραστηριοτήτων είναι ανάλογος του
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όγκου της παραγωγής και των πωλήσεων. Μερικά παραδείγµατα είναι το άνοιγµα οπών σε
µεταλλικά αντικείµενα, το ακόνισµα του µετάλλου, και η επιθεώρηση των κοµµατιών ένα προς
ένα. Τα παραδοσιακά συστήµατα κοστολόγησης, τα οποία χρησιµοποιούν ως βάση για την
κατανοµή του έµµεσου κόστους στα προς κοστολόγηση αντικείµενα µεγέθη όπως οι
ανθρωποώρες, οι ώρες λειτουργίας των µηχανών, ο αριθµός των παραγόµενων κοµµατιών ή το
ύψος των πωλήσεων, βασίζονται αποκλειστικά σε µοναδιαίους παράγοντες δηµιουργίας
κόστους. Μία από τις βασικές διαφορές µεταξύ του ABC και των παραδοσιακών συστηµάτων
κοστολόγησης, είναι η χρήση µη µοναδιαίων παραγόντων κόστους (π.χ. παρτίδα, υποστήριξη
προϊόντων) για την εκχώρηση του κόστους των πόρων στα προϊόντα και τους πελάτες.
Οι δραστηριότητες επιπέδου παρτίδας είναι εκείνες που πρέπει να γίνουν για κάθε παρτίδα ή
για την προετοιµασία της εκτελούµενης εργασίας. Περιλαµβάνουν το setup µιας µηχανής για
ένα καινούργιο κύκλο παραγωγής, την αγορά υλικών, και την διεκπεραίωση παραγγελιών. Οι
πόροι που απαιτούνται για µια δραστηριότητα επιπέδου παρτίδας είναι ανεξάρτητοι από τον
αριθµό των κοµµατιών της παρτίδας (π.χ. τον αριθµό παραγόµενων εξαρτηµάτων µετά την
προετοιµασία της µηχανής, τον αριθµό των κοµµατιών µιας αγοράς, ή τον αριθµό των
προϊόντων µιας αποστολής εµπορευµάτων).
Τα συστήµατα ABC µετρούν και κατανέµουν το κόστος των αγορών και της διεκπεραίωσης
κινήσεων υλικών, προετοιµασιών, παραγγελιών πελατών και παραγωγής, στα προϊόντα, στους
πελάτες και στις υπηρεσίες που προκαλούν τις δραστηριότητες.
Οι δραστηριότητες υποστήριξης προϊόντων είναι εκείνες που καθιστούν την εταιρεία ικανή να
παράγει τα προϊόντα της. Αν επεκτείνουµε την έννοια πέρα από τα όρια του εργοστασίου,
έχουµε δραστηριότητες υποστήριξης πελατών οι οποίες καθιστούν την εταιρεία ικανή να
πραγµατοποιεί πωλήσεις, αλλά δεν εξαρτώνται από τον όγκο και το περιεχόµενο των πωλήσεων.
Παραδείγµατα τέτοιων δραστηριοτήτων είναι η διατήρηση και η ανανέωση των ιδιοτήτων των
προϊόντων, οι ειδικοί έλεγχοι, η επεξεργασία και η τεχνική υποστήριξη των προϊόντων για την
εξυπηρέτηση των πελατών. Οι δραστηριότητες υποστήριξης προϊόντων και πελατών
ανιχνεύονται εύκολα στα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τους πελάτες για τους οποίους
εκτελούνται. Αλλά η ποσότητα των πόρων που χρησιµοποιούνται στις δραστηριότητες αυτές,
είναι εξ ορισµού, ανεξάρτητη του όγκου της παραγωγής και των πωλήσεων και του µεγέθους
των παρτίδων και των παραγγελιών. Τα παραδοσιακά συστήµατα κοστολόγησης, δεν µπορούν
να ανιχνεύσουν πόρους υποστήριξης προϊόντων και πελατών στα προϊόντα και τους πελάτες,
γιατί βασίζονται µόνο σε µοναδιαίους παράγοντες δηµιουργίας κόστους.
Tέλος, δραστηριότητες, όπως η ανάπτυξη προϊόντων και η διαφήµιση, µπορούν να
ταξινοµηθούν ως δραστηριότητες υποστήριξης της φίρµας της εταιρείας ή της γραµµής
παραγωγής. Άλλοι πόροι παρέχουν τις δυνατότητες της συνολικής παραγωγής και των
πωλήσεων. Έξοδα για τη διατήρηση της υποδοµής, όπως για ένα διευθυντή εργοστασίου και
διοικητικό προσωπικό και έξοδα διατήρησης των καναλιών διανοµής, όπως εµπορικές εκθέσεις,
διαφηµίσεις ή κατάλογοι, δεν µπορούν να ανιχνευθούν στα προϊόντα, τις υπηρεσίες, ή τους
πελάτες. Τα έξοδα της γραµµής παραγωγής, των εγκαταστάσεων, και των καναλιών διανοµής
µπορούν να εκχωρηθούν απευθείας στις γραµµές παραγωγής, τις εγκαταστάσεις και τα κανάλια
αλλά δεν θα πρέπει να κατανέµονται στα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τους πελάτες που
εµπλέκονται σε αυτές.
Η ιεραρχία κοστολόγησης που αναπτύξαµε εφαρµόζεται για έξοδα κατασκευής, προώθησης,
έρευνας και ανάπτυξης, και διευκολύνει τη χαρτογράφηση των εξόδων σε επίπεδα ιεραρχηµένα
έτσι ώστε να αποκαλύπτεται η σχέση µεταξύ αιτίου και αποτελέσµατος. Αυτό θα σήµαινε ότι
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ένα έξοδο υποστήριξης του πελάτη δεν θα κατανεµηθεί στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που
αγόρασε ο πελάτης αυτός, καθώς αυτό το έξοδο είναι ανεξάρτητο του όγκου και των ειδών των
προϊόντων ή των υπηρεσιών που αγοράσθηκαν. Το έξοδο αυτό µπορεί να αποφευχθεί ή να
ελεγχθεί µόνο µέσω των λειτουργιών που επηρεάζουν τη σχέση µε τον πελάτη (εγκαταλείποντας
τον πελάτη ή αλλάζοντας το είδος της παρεχόµενης υποστήριξης), όχι µέσω αλλαγής του όγκου
ή της σύνθεσης των προϊόντων ή των υπηρεσιών που αποκτά ο πελάτης.
Οι δραστηριότητες που αναφέρονται στις παρτίδες, την υποστήριξη των προϊόντων και την
υποστήριξη των πελατών, µας αποκαλύπτουν γιατί ενώ δύο όµοια εργοστάσια, όπως τα
εργοστάσια παραγωγής στυλό, έχουν ίδια παραγωγή σε όγκο, µπορεί να έχουν σηµαντικά
αποκλίνουσες καταστάσεις κόστους. Και τα δύο εργοστάσια έχουν τον ίδιο αριθµό µοναδιαίων
δραστηριοτήτων, καθώς παράγουν τον ίδιο αριθµό κοµµατιών (ένα εκατοµµύριο στυλό το
χρόνο). Πιθανότατα έχουν τα ίδια επίπεδα εξόδων διατήρησης των εγκαταστάσεων
(υποθέτοντας ότι όλες οι δαπάνες που δεν σχετίζονται µε την κατασκευή προκύπτουν εκτός των
εργοστασίων). Αλλά το εργοστάσιο που παράγει χιλιάδες στυλό σε πολλούς διαφορετικούς
τύπους απαιτεί πολύ περισσότερους πόρους, σε σχέση µε το άλλο εργοστάσιο, για να εκτελέσει
τις δραστηριότητες επιπέδου παρτίδων και τις δραστηριότητες που σχετίζονται µε την
υποστήριξη των προϊόντων οι οποίες υπαγορεύονται από τους κύκλους και την πολυµορφία της
παραγωγής.
5.5.5

Κόστος δραστηριοτήτων

Ένα άλλο ερώτηµα είναι το πόσα ξοδεύουµε για κάθε δραστηριότητα. Για να δοθεί µια
απάντηση στο ερώτηµα αυτό συσχετίζουµε (κατανέµουµε αν θέλετε) τις επιµέρους δαπάνες ανά
δραστηριότητα. Για το σκοπό αυτό χρειαζόµαστε τους οδηγούς κόστους (cost drivers) της κάθε
δραστηριότητας. Για παράδειγµα, η επιθεώρηση των εισερχοµένων υλικών (δραστηριότητα)
έχει ως οδηγό κόστους των αριθµό των τιµολογίων σε συνδυασµό µε τον αριθµό των
τιµολογούµενων ειδών7. Έτσι οδηγούµεθα στην εκτίµηση του κόστους ανά δραστηριότητα,
όπως για παράδειγµα της επιθεώρησης µέσω της κατανοµής των αντιστοίχων επιχειρησιακών
δαπανών στον (ή στους) οδηγούς κόστους της δραστηριότητας. Αν ένας υπάλληλος επιθεωρεί
30 τιµολόγια σε 300 λεπτά τότε έχουµε ότι η επιθεώρηση ενός τιµολογίου στοιχίζει στην
επιχείρηση 10 λεπτά εργασίας. Βέβαια τίθενται σηµαντικά ερωτήµατα σχετικά µε την
παραγωγικότητα της εργασίας, το σχεδιασµό της εργασίας, κλπ. αυτά όµως δεν στοιχειοθετούν
πρόβληµα ή δυσκολία της ABC αλλά ένδειξη πως η εφαρµογή της είναι αναγκαία για τη
διασφάλιση διαφάνειας στην εκτίµηση του κόστους.
Άλλα ενδεικτικά παραδείγµατα οδηγών κόστους (cost drivers) για τυπικές περιπτώσεις
δραστηριοτήτων παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.
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5.5.6

Επιλογή οδηγών κόστους

Η επιλογή ενός οδηγού κόστους εξαρτάται από την ακρίβεια που επιθυµούµε στην εκτίµηση του
κόστους σε συνδυασµό µε το κόστος της µέτρησης. Επειδή ο αριθµός των δυνητικών
συνδέσµων των δραστηριοτήτων µε τα αποτελέσµατά τους είναι µεγάλος,
η επιλογή των οδηγών κόστους πρέπει να είναι περιορισµένη ώστε να είναι αποτελεσµατική. Για
παράδειγµα, για δραστηριότητες που προκαλούνται από το ίδιο γεγονός, όπως προετοιµασία
παραγγελιών παραγωγής, σχεδιασµός παραγωγικών κύκλων, επιθεωρήσεις αρχικών κοµµατιών
και µεταφορά υλικών, κλπ. µπορεί να χρησιµοποιηθεί ο ίδιος οδηγός κόστους, όπως ο αριθµός
των κύκλων παραγωγής ή τωνπαραγόµενων ειδών.
Με άλλα λόγια ένας οδηγός κόστους µπορεί να είναι κοινός για περισσότερες από µία
δραστηριότητες.
Συνήθως οι οδηγοί κόστους ταξινοµούνται σε τρεις κύριες κατηγορίες:
1. Οδηγοί συναλλαγών
2. Οδηγοί διάρκειας
3. Οδηγοί έντασης ή απευθείας χρέωσης
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Οι οδηγοί συναλλαγών, όπως ο αριθµός των προετοιµασιών, ο αριθµός των παραλαβών, και ο
αριθµός των υποστηριζόµενων προϊόντων, µετρούν πόσο συχνά εκτελείται η δραστηριότητα. Οι
οδηγοί αυτοί µπορούν να χρησιµοποιηθούν όταν όλα τα δυνατά αποτελέσµατα έχουν τις ίδιες
βασικές απαιτήσεις από την δραστηριότητα. Για παράδειγµα, ο σχεδιασµός ενός κύκλου
παραγωγής, η διεκπεραίωση µιας παραγγελίας ή η διατήρηση ενός αριθµού κοµµατιών απαιτεί
τον ίδιο χρόνο και την ίδια προσπάθεια ανεξάρτητα από το προϊόν για το οποίο γίνεται ο
σχεδιασµός, το είδος των υλικών που αγοράζονται ή το είδος των κοµµατιών που θέλουµε να
διατηρήσουµε αντίστοιχα. Οι οδηγοί συναλλαγών είναι οι λιγότερο δαπανηροί αλλά ταυτόχρονα
µπορούν να αποδειχθούν οι λιγότερο ακριβείς, καθώς υποθέτουν ότι απαιτείται η ίδια ποσότητα
πόρων κάθε φορά που εκτελείται µια δραστηριότητα. Για παράδειγµα, ο παράγοντας του
αριθµού των setup των µηχανών, υποθέτει ότι όλα τα setups απαιτούν τον ίδιο χρόνο για
να γίνουν. Για πολλές δραστηριότητες, η διαφοροποίηση που προκύπτει από τα επιµέρους
αντικείµενα κοστολόγησης είναι αρκετά µικρή ώστε ένας οδηγός συναλλαγής να είναι αρκετός
για την απόδοση του κόστους της δραστηριότητας στο αντικείµενο κοστολόγησης. Εάν όµως η
ποσότητα των πόρων που απαιτείται για την πραγµατοποίηση της δραστηριότητας ποικίλει
σηµαντικά από προϊόν σε προϊόν, χρειαζόµαστε περισσότερο ακριβείς και δαπανηρούς
παράγοντες κόστους.
Οι οδηγοί διάρκειας εκφράζουν το χρόνο που απαιτείται για την εκτέλεση µιας
δραστηριότητας. Πρέπει να χρησιµοποιούνται όταν υπάρχουν σηµαντικές διαφοροποιήσεις στο
βαθµό χρήσης της δραστηριότητας για κάθε επιδιωκόµενο αποτέλεσµα. Για παράδειγµα, τα
απλά προϊόντα µπορεί να χρειάζονται χρόνο προετοιµασίας 10 - 15 λεπτά, ενώ περισσότερο
πολύπλοκα και υψηλής ακρίβειας προϊόντα µπορεί να απαιτούν 6 ώρες προετοιµασίας. Η χρήση
ενός οδηγού συναλλαγών, όπως ο αριθµός των προετοιµασιών, θα υπερτιµούσε τους πόρους που
χρησιµοποιούνται στην προετοιµασία των απλών προϊόντων ενώ θα υποτιµούσε τους πόρους
των σύνθετων προϊόντων. Για να αποφύγουµε αυτό το πρόβληµα, µπορούµε να
χρησιµοποιήσουµε παράγοντες διάρκειας όπως οι ώρες προετοιµασίας, για να αποδώσουµε το
κόστος προετοιµασίας στα προϊόντα. Παραδείγµατα οδηγών διάρκειας περιλαµβάνουν ώρες
προετοιµασίας, ώρες επιθεωρήσεων, καθαρές εργατοώρες. Όσον αφορά τη διακίνηση υλικών, η
απόσταση µετακίνησης µπορεί να αντιµετωπιστεί ως παράγοντας διάρκειας : η απόσταση
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον υπολογισµό του χρόνου που χρειάζεται για τη µεταφορά των
υλικών από το ένα σηµείο στο άλλο. Γενικά, οι οδηγοί διάρκειας, είναι ιο ακριβείς από τους
παράγοντες συναλλαγών, αλλά η εφαρµογή τους κοστίζει περισσότερο καθώς το µοντέλο
απαιτεί υπολογισµούς χρόνου κάθε φορά που εκτελείται µια δραστηριότητα. Με ένα οδηγό
συναλλαγής µόνο διαθέσιµο, (π.χ. αριθµός προετοιµασιών), ο σχεδιαστής θα χρειαζόταν να
ξέρει µόνο πόσες φορές έγιναν ετοιµασίες για κάποιο προϊόν, πληροφορία η οποία είναι άµεσα
ανακτήσιµη από το σύστηµα σχεδιασµού της παραγωγής. Η γνώση του χρόνου προετοιµασίας
για κάθε προϊόν είναι ένα επιπρόσθετο και ακριβότερο πληροφοριακό στοιχείο. Η επιλογή
µεταξύ των δύο τύπων οδηγών, είναι όπως πάντα, θέµα οικονοµίας, και εξισορρόπησης των
ωφελειών της αυξηµένης ακρίβειας µε το κόστος της αυξηµένης µέτρησης.
Παρόλα αυτά, για ορισµένες δραστηριότητες, ακόµα και οι οδηγοί διάρκειας µπορεί να µην
είναι ακριβείς. Οι οδηγοί έντασης χρεώνουν άµεσα τα αντικείµένα κοστολόγησης για τους
πόρους που χρησιµοποιεί κάθε δραστηριότητα. Συνεχίζοντας µε το παράδειγµα δραστηριοτήτων
προετοιµασίας, ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο προϊόν µπορεί να απαιτεί ειδική προετοιµασία,
εξειδικευµένο προσωπικό, ειδικές µετρήσεις ακριβείας και εξοπλισµό ελέγχου κάθε φορά που
µια µηχανή «στήνεται» για την παραγωγή του. Ένας οδηγός διάρκειας, όπως το κόστος
προετοιµασίας ανά ώρα, υποθέτει ότι όλες οι ώρες είναι ισοδύναµες από άποψη κόστους, αλλά
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δεν αντανακλά το επιπλέον προσωπικό, το εξειδικευµένο προσωπικό, και τον ακριβό εξοπλισµό
που µπορεί να απαιτείται σε ορισµένες διαδικασίες προετοιµασίας αλλά όχι σε άλλες. Σε αυτές
τις περιπτώσεις, το κόστος των δραστηριοτήτων ίσως θα πρέπει να αποδοθούν απευθείας στο
αποτέλεσµα της δραστηριότητας, µε βάση το φόρτο της εργασίας ή άλλα αρχεία που
συσσωρεύουν τα έξοδα των δραστηριοτήτων που απαιτήθηκαν για το συγκεκριµένο
αποτέλεσµα. Οι οδηγοί έντασης είναι οι περισσότερο ακριβείς από όλους, αλλά και οι πιο
δαπανηροί στην εφαρµογή τους. Πρακτικά απαιτούν άµεση χρέωση µέσω ενός συστήµατος
κοστολόγησης το οποίο ταξινοµεί τις εργασίες έτσι ώστε να ανιχνεύονται όλοι οι απαιτούµενοι
πόροι όταν εκτελείται µια δραστηριότητα. Πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο όταν οι πόροι που
σχετίζονται µε µια δραστηριότητα είναι ακριβοί και ταυτόχρονα µεταβαλλόµενοι. Η ανάγκη
επιλογής ανάµεσα σε ένα οδηγό συναλλαγής, διάρκειας, ή άµεσης χρέωσης µπορεί να
εµφανιστεί σχεδόν για οποιαδήποτε δραστηριότητα. Για παράδειγµα, για την υποστήριξη και
την αναβάθµιση υπαρχόντων προϊόντων, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε:
o το κόστος ανά ενέργεια αναβάθµισης ή υποστήριξης (υποθέτουµε ότι κάθε τέτοια
ενέργεια καταναλώνει την ίδια ποσότητα πόρων και κοστίζει το ίδιο).
o το κόστος ανά ώρα που καταναλώνεται για ενέργειες αναβάθµισης ή υποστήριξης ενός
προϊόντος (εδώ υποθέτουµε ότι κάθε τέτοια ενέργεια χρειάζεται διαφορετικό χρόνο για
να ολοκληρωθεί αλλά και ότι κάθε ώρα για αυτές τις ενέργειες κοστίζει το ίδιο).
o το κόστος των πόρων που πραγµατικά χρησιµοποιούν οι δραστηριότητες αναβάθµισης
και υποστήριξης (αριθµός καταναλισκόµενων ωρών, κόστος για κάθε µηχανικό ανά ώρα
απασχόλησης, και κόστος εξοπλισµού).
Όµοια, για µια δραστηριότητα που σχετίζεται µε τις πωλήσεις, όπως η υποστήριξη των πελατών,
µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε οποιοδήποτε τύπο οδηγού κόστους:
o κόστος ανά πελάτη (υποθέτουµε ότι όλοι οι πελάτες µας κοστίζουν το ίδιο)
o κόστος ανά ώρα υποστήριξης πελάτη (υποθέτουµε ότι κάθε πελάτης χρειάζεται
διαφορετικό χρόνο υποστήριξης, αλλά και ότι κάθε ώρα υποστήριξης κοστίζει το ίδιο)
o πραγµατικό κόστος ανά πελάτη (πραγµατικός ή εκτιµούµενος χρόνος και συγκεκριµένοι
πόροι που δεσµεύονται για συγκεκριµένους πελάτες)
Οι οδηγοί κόστους των δραστηριοτήτων είναι το θεµελιώδες συστατικό των συστηµάτων ABC,
αλλά επίσης το πιο δαπανηρό. Συχνά οι οµάδες ανάπτυξης των συστηµάτων ABC
ενθουσιάζονται µε τη δυναµική που τους παρέχεται να εντοπίσουν µε ακρίβεια τις οικονοµικές
διαστάσεις των λειτουργιών του οργανισµού. Οι οµάδες αυτές βλέποντας την ποικιλία και
πολυπλοκότητα των λειτουργιών του οργανισµού, φτάνουν στο σηµείο να σχεδιάζουν
συστήµατα µε δραστηριότητες που µπορεί να πλησιάσουν τις πεντακόσιες. Αλλά όταν έρχεται η
στιγµή της επιλογής και µέτρησης των οδηγών κόστους, αντιµετωπίζουν µε περισσότερο
ρεαλισµό την κατάσταση. Αν υποθέσουµε ότι κάθε δραστηριότητα απαιτεί το δικό της
ξεχωριστό οδηγό κόστους, και ότι η επιχείρηση έχει 5000 διαφορετικά προϊόντα και 500 πελάτες
(ένα όχι ασυνήθιστο νούµερο), τότε ο αναλυτής πρέπει να χειριστεί 2.500.000 πληροφοριακά
στοιχεία (500*5000). Αυτός είναι και ο αριθµός των οδηγών κόστους που χρησιµοποιούνται ανά
προϊόν και ανά πελάτη.
Για αυτούς τους λόγους, τα συστήµατα ABC κατασκευάζονται µε σκοπό την κοστολόγηση
προϊόντων και πελατών χρησιµοποιώντας όχι περισσότερους από 30 – 50 οδηγούς κόστους, η
πλειοψηφία των οποίων µπορεί να ανιχνευθεί στα προϊόντα και τους πελάτες σχετικά απλά µέσα
από το πληροφοριακό σύστηµα του οργανισµού.
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5.5.7

Πότε χρησιµοποιούµε ABC;

Η εφαρµογή ABC στην πράξη προϋποθέτει κατάλληλη προετοιµασία και σχεδιασµό
επιχειρησιακής δράσης. Το θέµα του σχεδιασµού επιχειρησιακής δράσης ξεφεύγει από την
παρουσίαση της µεθόδου. Ένα κεντρικό ερώτηµα που προκύπτει είναι πότε µια επιχείρηση
παρουσιάζει τις προϋποθέσεις για την εφαρµογή ABC. Στη βιβλιογραφία παρουσιάζονται δύο
κανόνες σχετικά µε τις οργανωσιακές προϋποθέσεις, (α) ο κανόνας του Sutton και (β) ο
παράγοντας της διαφοροποίησης. Σύµφωνα µε τον κανόνα του Willie Sutton προσπαθούµε να
εντοπίσουµε περιοχές όπου τα έξοδα για έµµεσους και υποστηρικτικούς πόρους είναι µεγάλα,
ειδικά εκεί όπου τέτοιου είδους έξοδα διαρκώς αυξάνουν. Λειτουργίες όπου σχεδόν όλα τα
έξοδα αφορούν εργατικές δαπάνες και κόστος υλικών, τα οποία µπορούν απευθείας να
ανιχνευθούν στα προϊόντα από τα παραδοσιακά συστήµατα κοστολόγησης, είναι λιγότερο
χρήσιµα για τα συστήµατα ABC.
Στην πράξη, εάν όλες οι δραστηριότητες του οργανισµού είναι µοναδιαίες, δηλαδή δεν
υπάρχουν δραστηριότητες που αφορούν παρτίδες ή υποστήριξη προϊόντων, τα συστήµατα ABC
θα δώσουν περίπου όµοια αποτελέσµατα µε τα παραδοσιακά συστήµατα κοστολόγησης όµως η
εφαρµογή τους µπορεί να συµβάλλει στον εντοπισµό δραστηριοτήτων που ενώ θα έπρεπε να
εκτελούνται δεν εκτελούνται. Σύµφωνα µε τον κανόνα της [µεγάλης] διαφοροποίησης
προσπαθούµε να εντοπίσουµε καταστάσεις όπου υπάρχει µεγάλη διαφοροποίηση στα προϊόντα,
τους πελάτες, ή τις διαδικασίες: για παράδειγµα, ένα εργοστάσιο µπορεί να παράγει
καθιερωµένα και καινοτοµικά προϊόντα, τυποποιηµένα και κατά παραγγελία προϊόντα, προϊόντα
σε µεγάλες και προϊόντα σε µικρές ποσότητες, ενώ όσον αφορά τα έξοδα µάρκετινγκ και
πωλήσεων, µπορεί να έχουµε ένα µείγµα πελατών που παραγγέλνουν µεγάλου όγκου,
τυποποιηµένα προϊόντα µε λίγες ιδιαίτερες απαιτήσεις, και πελάτες που
παραγγέλνουν σε µικρές ποσότητες ειδικά προϊόντα οι οποίοι απαιτούν τεχνική υποστήριξη πριν
και µετά την πώληση. Υψηλή διαφοροποίηση υποδηλώνει πρόσφορο έδαφος για την
αποτελεσµατική εφαρµογή της ABC. Εξ’ άλλου αυτό είναι προφανές στη σύγκριση µεταξύ των
δεδοµένων παραγωγής της ΑΠΛΗΣ και της ΠΟΛΥΠΛΟΚΗΣ.
Από την άλλη µεριά η παραβίαση της αρχής του Sutton θα µπορούσε να γίνει σε µια περίπτωση,
πχ., παραγωγής υπολογιστικών µηχανηµάτων όπου το εργοστάσιο κάνει µόνο τις τελικές
λειτουργίες συναρµολόγησης, δηλαδή δεν κατασκευάζει εξαρτήµατα, ούτε πραγµατοποιεί
βοηθητικές λειτουργίες συναρµολόγησης. .ς αποτέλεσµα, το 90% των εξόδων του εργοστασίου
θα αφορά αγορά κοµµατιών, τον εξοπλισµό, και κατά ένα µικρό µέρος την απασχόληση
προσωπικού. Σε αυτήν την περίπτωση, η διαδικασία απευθείας χρέωσης για τα εργατικά, τα
υλικά, και τις ώρες λειτουργίας των µηχανών, µπορεί να γίνει καλά από τα παραδοσιακά
συστήµατα κοστολόγησης. Τα έµµεσα και υποστηρικτικά έξοδα είναι πολύ λίγα. Ακόµα και σε
εργοστάσια όπου η κοστολόγηση των προϊόντων δεν είναι από τις βασικές επιδιώξεις, κάποιοι
οργανισµοί επωφελούνται από την κατασκευή µοντέλων ABC τα οποία τους διαφωτίζουν
σχετικά µε το κόστος των βασικών διαδικασιών. Για παράδειγµα, το σύστηµα ABC
εφαρµόστηκε σε ένα εργοστάσιο παραγωγής ενός αµυντικού οπλικού συστήµατος. Το οπλικό
σύστηµα ήταν πολύπλοκο και το αποτελούσαν δεκάδες χιλιάδες εξαρτήµατα. Η δοµή του
κόστους ήταν συσχετισµένη µε την παραγωγή αυτού του µοναδικού αµυντικού συστήµατος. Η
διοίκηση του οργανισµού ήθελε ένα µοντέλο ABC για να κατανοεί καλύτερα τα κόστος των
εµπλεκόµενων δραστηριοτήτων και διαδικασιών στην παραγωγή του οπλικού συστήµατος. Η
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πολυπλοκότητα των διαδικασιών ήταν αρκετή ώστε να προκύψει η απαίτηση για µεγαλύτερη
ακρίβεια στην απόδοση του κόστους, εν προκειµένω στις δραστηριότητες και τις διαδικασίες,
την οποία µπορεί να παρέχει ένα µοντέλο ABC.
Μία άλλη περίπτωση είναι ο υπολογισµός του κόστους των υπηρεσιών που παρέχονται µέσα
από ένα πληροφοριακό σύστηµα.
5.5.8

ABC και Προστιθέµενη Οικονοµική Αξία

Η «κλασσική» εφαρµογή της ABC προσφέρει στη διοίκηση της επιχείρησης να υπολογίσει το
κόστος ανά δραστηριότητα της επιχείρησης. Οι δραστηριότητες είναι µέρη ευρύτερων
επιχειρησιακών διαδικασιών πράγµα που σηµαίνει ότι µέσω της ABC έχει η επιχείρηση τη
δυνατότητα εκτίµησης του κόστους ανά επιχειρησιακή διαδικασία(business process).
Η αρχική θεώρηση της ABC δεν προβλέπει για την κατανοµή του κόστους κεφαλαίου στις
επιµέρους επιχειρησιακές δραστηριότητες και διαδικασίες. Όµως ο αποκλεισµός οδηγεί τη
µέθοδο σε µη ακριβή αποτελέσµατα ενώ στα «τυπικά» συστήµατα κοστολόγησης το κεφάλαιο
κοστολογείται. Για το λόγο αυτό προτείνουµε την ενσωµάτωση του κόστους ευκαιρίας του
επιχειρησιακού κεφαλαίου στην εκτίµηση του κόστους.
Στο σηµείο αυτό οφείλουµε να ξεκαθαρίσουµε πως η ενσωµάτωση του κόστους κεφαλαίου
µέσω της απόσβεσης δεν είναι σωστή9. Ο αναλυτής που επιθυµεί να ενσωµατώσει το κόστος
κεφαλαίου στη διαδικασία ABC πρέπει:
1. Να χρησιµοποιήσει πραγµατικές τιµές για την αξία του εξοπλισµού (market
values και όχι book values).
2. Να προσδιορίσει ένα χρονικό ορίζοντα για τη χρήση του εξοπλισµού.
3. Να χρησιµοποιήσει το κόστος ευκαιρίας κεφαλαίου της επιχείρησης.
4. Να κάνει ανάλυση του µοντέλου χρήσης του εξοπλισµού – συναφές µε την
εκτίµηση της παραγωγικότητας της εργασίας.
5.5.9

∆ιαδικασία εφαρµογής ABC

∆ιακρίνουµε επιµέρους βήµατα για την εφαρµογή της ABC στην πράξη. Στην παρουσίαση που
ακολουθεί περιλαµβάνεται και η κατανοµή του κόστους κεφαλαίου στις επιµέρους
δραστηριότητες. Με τον τρόπο αυτό η παρουσίαση επεκτείνει την «κλασσική» ABC
συµπεριλαµβάνοντας και το κόστος κεφαλαίου. Ο χειρισµός του κόστους κεφαλαίου ένα από τα
πλέον δύσκολα σηµεία της ABC αφού η συνήθης πρακτική είναι να χρησιµοποιείται η
απόσβεση (κάτι που είναι λάθος στο βαθµό που η απόσβεση αντικατοπτρίζει µία λογιστική
αναγκαιότητα και όχι επιχειρησιακή πραγµατικότητα) αφ’ενός και αφ’ετέρου αναφέρεται σε
κόστος που είναι βυθισµένο στο παρελθόν. Τα βήµατα για την εφαρµογή της ABC που
παρουσιάζουµε στη συνέχεια προέρχονται από την εργασία των Roztocki και Needy (1998)10.
Ο υπολογισµός του κόστους κεφαλαίου γίνεται έχοντας ως proxy το επιτόκιο των οµολόγων του
δηµοσίου.
Βήµα 1: Απολογισµός των οικονοµικών πληροφοριών της επιχείρησης.
Σχεδόν όλες οι οικονοµικές πληροφορίες που χρειάζονται µπορούν να βρεθούν από τις
καταστάσεις των ισολογισµών και των αποτελεσµάτων χρήσης.
Βήµα 2 : Καθορισµός των βασικών δραστηριοτήτων
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Ο καθορισµός των βασικών δραστηριοτήτων γίνεται περιγράφοντας τις κατασκευαστικές και
άλλες επιχειρηµατικές διαδικασίες της εταιρείας οι οποίες καταναλώνουν λειτουργικούς πόρους
ή αφορούν επενδύσεις κεφαλαίου.
Βήµα 3: Καθορισµός του λειτουργικού κόστους κάθε δραστηριότητας
Ο καθορισµός του λειτουργικού κόστους κάθε δραστηριότητας γίνεται µε τον ίδιο τρόπο που θα
γινόταν σε µια εφαρµογή ενός κλασικού συστήµατος ABC. Οι δαπάνες θα πρέπει να
αντικατοπτρίζουν την κατανάλωση λειτουργικών πόρων που προκαλεί κάθε δραστηριότητα.
Βήµα 4 : Καθορισµός της χρέωσης κεφαλαίου (CC) για κάθε δραστηριότητα
χρησιµοποιώντας την Ανάλυση της Εξάρτησης του Κεφαλαίου από τις δραστηριότητες
Αυτό το βήµα δεν υπάρχει σε µια παραδοσιακή εφαρµογή ενός συστήµατος ABC. Από τη
στιγµή που µερικές δραστηριότητες καταναλώνουν όχι µόνο πόρους αλλά και επενδύσεις
κεφαλαίου, το ολικό κόστος για πολλές δραστηριότητες είναι υψηλότερο από το κόστος που
υπολογίζεται µέσω του συστήµατος ABC. Αυτό σηµαίνει ότι το σύστηµα ABC τείνει να
υποτιµά το αντικειµενικό κόστος. Το ολοκληρωµένο EVA – ABC σύστηµα υπολογίζει τη
χρέωση κεφαλαίου για τις δραστηριότητες που απαιτούν επενδύσεις κεφαλαίου ή κεφάλαιο για
πληρωµή φόρων. Οι πληροφορίες αυτές αποκτώνται µέσω της µετατροπής των δεδοµένων του
ισολογισµού σε κόστος κεφαλαίου ή χρέωση κεφαλαίου. Η χρέωση κεφαλαίου κατόπιν
προστίθεται στο κόστος που έχει ήδη υπολογιστεί για κάθε δραστηριότητα από το σύστηµα
ABC.
Βήµα 5 : Επιλογή των οδηγών κόστους
Αυτό το βήµα είναι παρόµοιο µε το αντίστοιχο βήµα εφαρµογής ενός συστήµατος ABC. Οι
οδηγοί κόστους χρησιµοποιούνται για να «ανιχνευθεί» το κόστος των δραστηριοτήτων πάνω
στα προϊόντα µε βάση το ρυθµό κατανάλωσής τους. Άρα, οι λειτουργικοί παράγοντες κόστους
µπορούν να ανιχνεύσουν τα λειτουργικά έξοδα και οι "κεφαλαιουχικοί" παράγοντες κόστους
µπορούν να ανιχνεύσουν τη χρέωση κεφαλαίου στα προϊόντα.
Βήµα 6 : Υπολογισµός του κόστους ανά µονάδα προϊόντος
Τα λειτουργικά και τα κεφαλαιουχικά έξοδα ανιχνεύονται πάνω στα προϊόντα. Για τον
υπολογισµό του κόστους κεφαλαίου οι συγγραφείς υιοθετούν το µοντέλο
CC = C * CCR
όπου το C αναπαριστά το κεφάλαιο της επιχείρησης και το CCR αναφέρεται στο κόστος
ευκαιρίας του κεφαλαίου (Capital Cost Rate). To CCR εξαρτάται από το τρέχον επίπεδο των
επιτοκίων, το πεδίο δραστηριοποίησης της επιχείρησης, την κεφαλαιακή δοµή και τις
προσδοκίες των επενδυτών. Μπορούµε να έχουµε µια καλή εκτίµηση του CCR προσθέτοντας
στο µακροπρόθεσµο ρυθµό αύξησης του επιτοκίου των κυβερνητικών οµολόγων (µια επένδυση
που δεν περιέχει κίνδυνο) ένα επιπλέον ποσό το οποίο θα είναι συνυφασµένο µε την επένδυση
της δοθείσης εταιρείας. Για παράδειγµα, υποθέστε ότι το επιτόκιο για ένα κυβερνητικό οµόλογο
30 ετών είναι 5% και ότι οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες της εταιρείας χαρακτηρίζονται από
σταθερότητα. Σε αυτή την περίπτωση, οι επενδυτές µπορεί να µείνουν ικανοποιηµένοι µε µια
απόδοση της τάξεως 5% επιπλέον του επιτοκίου του οµολόγου, για ένα CCR 10%.
Εάν µία εταιρεία δε µπορεί να πραγµατοποιήσει ένα επίπεδο κερδοφορίας τουλάχιστον όσο το
CC, µειώνεται ο µερισµατικός πλούτος. Καθώς η διοίκηση διαβλέπει ευκαιρίες επενδύσεων σε
κάποια έργα, προϊόντα ή διαδικασίες, µία σκέψη θα µπορούσε να είναι η διαίρεση του ολικού
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CC µεταξύ των δραστηριοτήτων κατά τον υπολογισµό πληροφοριών σχετικά µε κόστος. Εάν
αυτή η κατανοµή του CC στις δραστηριότητες γίνει αυθαίρετα, οι δαπάνες θα αλλοιωθούν,
ειδικά στην περίπτωση όπου οι κεφαλαιουχικές δαπάνες δεν είναι ανάλογες µε τις λειτουργικές
δαπάνες.
5.5.10 Παραδείγµατα εφαρµογής της ABC σε επιλεγµένες εταιρίες
Queensferry Telecommunications Division12
Το παράρτηµα τηλεπικοινωνιών Queensferry (Queensferry Telecommunications Division, QTD)
ιδρύθηκε το 1965 στο νότιο Queensferry της Σκωτίας. . Το παράρτηµα είχε ως βασικό έργο το
σχεδιασµό και την κατασκευή ηλεκτρονικού εξοπλισµού ελέγχων και µετρήσεων για τη διεθνή
βιοµηχανία τηλεπικοινωνιών. Το 1990, το QTD λειτουργούσε 8 διαφορετικές γραµµές
παραγωγής και παρήγαγε πάνω από 100 διαφορετικά προϊόντα. Τα προϊόντα αυτά ήταν
σχεδιασµένα να ανιχνεύουν, να µετρούν και να εντοπίζουν ελαττώµατα στις τηλεφωνικές
γραµµές. Την ίδια χρονιά, το QTD απασχολούσε περίπου 640 άτοµα και προσδοκούσε να
αποφέρει έσοδα ύψους 100 εκατοµµυρίων δολαρίων. Η Hewlett Packard (ΗΡ) ανέπτυξε αρχικά
το λογιστικό σύστηµα που έκανε χρήση των παραγόντων κόστους (Cost Driver Accounting,
CDA) στο παράρτηµα Roseville Network στην Καλιφόρνια. Εξαπλώθηκε γρήγορα και πρόθυµα
σε όλο τον οργανισµό και έως το 1990, πάνω από τις µισές εγκαταστάσεις της ΗΡ είχαν
υιοθετήσει το CDA. Το QTD ανέµενε από το σύστηµα τα παρακάτω οφέλη:
¾ Να ενθαρρύνει το σχεδιασµό της κατασκευής
¾ Να συµβάλλει στην κατανόηση της πραγµατικής δοµής του κόστους και κατά συνέπεια
να διευκολύνει τις προσπάθειες περικοπής των κατασκευαστικών δαπανών.
¾ Να ενθαρρύνει τη διοίκηση να υποστηρίξει τη µεθοδολογία του Ελέγχου Ολικής
Ποιότητας και να εξαλείψει τις σπατάλες.
¾ Να παρέχει βελτιωµένες πληροφορίες για τον έλεγχο της αποδοτικότητας των
παραγωγικών διαδικασιών. 12 Cooper, R. and Verma, K. 1990. Hewlett Packard:
Queensferry Telecommunications Division. Case. Harvard Business School Publishing,
Boston, MA 02163 (9-191-067).
¾ Να παρέχει βελτιωµένες πληροφορίες κόστους για την λήψη αποφάσεων σχετικά µε
τιµολόγηση και άλλα ζητήµατα στρατηγικής σηµασίας
Με το σύστηµα CDA, µπορούµε να σχεδιάζουµε τα προϊόντα έτσι ώστε οι δαπάνες για υλικά
και τα εργατικά και µηχανολογικά έξοδα να ελαχιστοποιούνται. Στο σύστηµα CDA, οι βάσεις
κατανοµής του κόστους όπως οι καθαρές εργατοώρες αντικαθίστανται από παράγοντες
δηµιουργίας κόστους οι οποίοι εντοπίζουν τα οικονοµικά στοιχεία της κατασκευής και βοηθούν
τους σχεδιαστές της παραγωγής να τα κατανοήσουν. Το σύστηµα του QTD χρησιµοποιούσε
οκτώ παράγοντες, έναν για κάθε µία από τις επτά κύριες παραγωγικές διαδικασίες και έναν για
την προµήθεια των υλικών.
Η αξία των παραγόντων κόστους αποτιµούταν δύο φορές το χρόνο. Κάθε διευθυντής
τµήµατος ήταν υποχρεωµένος να γνωστοποιήσει τον τρόπο κατανοµής του προϋπολογισµού του
τµήµατός του στις διαδικασίες και συνεπώς στους παράγοντες κόστους.
Για κάθε παράγοντα κόστους υπολογίζονταν κάθε µήνα δύο ειδών διακυµάνσεις:
Η διακύµανση των εξόδων η οποία εντόπιζε τη διαφορά µεταξύ των πραγµατικών εξόδων για
αγορές και των προϋπολογισµένων εξόδων για αγορές του µήνα.

135

Κεφάλαιο 5 – Κόστος - Κοστολόγηση
Η διακύµανση του όγκου η οποία εντόπιζε τη διαφορά µεταξύ της πραγµατικής ποσότητας των
µονάδων κάθε παράγοντα κόστους που καταναλωνόταν κάθε µήνα και της προϋπολογισµένης
ποσότητας που αναλογούσε στην καθιερωµένη τιµή του παράγοντα.
Με την καθιέρώση της αποτίµησης παραγόντων κόστους, η διοίκηση σε κάθε βαθµίδα
του οργανισµού έχει µια καλύτερη εκτίµηση των επιδράσεων που επιφέρει η λειτουργία σε
διάφορα επίπεδα δυναµικού της παραγωγής. Τώρα η διοίκηση αναγνωρίζει την ανάγκη να
προσαρµόσει τη δοµή των δαπανών σύµφωνα µε τα επίπεδα των δραστηριοτήτων, ή να
αντιµετωπίσει τις επιπτώσεις.
Ωφελούµαστε ως επιχείρηση από την ικανότητά µας να αναγνωρίζουµε και να
αντιδρούµε στις αλλαγές του κόστους, του όγκου παραγωγής και των σχεδίων κερδοφορίας
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