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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Οι συνοπτικές αυτές σηµειώσεις δίδονται για την διεξαγωγή των εξετάσεων 
του µαθήµατος της Κοστολόγησης που διδάσκεται θεωρητικά στις 
φοιτήτριες και τους φοιτητές  στο Τµήµα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών. Οι 
σηµειώσεις αυτές είναι συµπληρωµατικές στα βιβλία που προτείνονται για τη 
διδασκαλία του µθήµατος από το σύστηµα “Εύδοξος”. Ωστόσο, οι 
διαπιστωµένες ανάγκες για περισσότερο εξειδικευµένες γνώσεις στο καθαυτό 
αντικείµενο της κοστολόγησης των εντύπων και γενικότερα των γραφικών 
τεχνών, οδήγησε στην ανάληψη της διδασκαλίας του µαθήµατος από τον 
συγγραφέα, στην προσπάθεια να καλυφθεί το κενό στην διδασκαλία των 
εξειδικευµένων θεµάτων που αφορούν την κοστολόγηση της παραγωγής των 
εντύπων.  

Πιστεύω ότι οι σηµειώσεις αυτές θα είναι χρήσιµες στις φοιτήτριες και τους 
φοιτητές στο Τµήµα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών και µετά την τυπική 
διαδικασία παρακολούθησης του µαθήµατος στην διδασκαλία και στις 
εξετάσεις. 

 

Δρ. Αναστάσιος Ε. Πολίτης 
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Σκοπός, στόχοι και περιεχόµενο του µαθήµατος 

Κατανόηση των αρχών, τεχνικών και των µεθόδων κοστολόγησης  - Γενικές 
έννοιες 

Κατανόηση των βασικών παραµέτρων της οικονοµικής διαχείρισης εργασιών 
γραφικών τεχνών και παραγωγής εντύπων  - µέσων οπτικής επικοινωνίας  

Απόκτηση γνώσεων στην διαµόρφωση των εξειδικευµένων παραγόντων και 
κοστολογικών δεδοµένων των γραφικών τεχνών (διαµόρφωση στοιχείων 
κόστους, κέντρα κόστους)   

Απόκτηση γνώσεων στην κοστολόγηση εργασιών παραγωγής εντύπων 
(προκοστολόγηση, έκδοση προσφοράς, προκοστολόγηση µετακοστολόγηση). 

Κατανόηση της βασικής έννοιας της τιµολόγησης, των παραγόντων και των 
πολιτικών που επηρεάζουν τις τιµολογιακές αποφάσεις.  

Σύνταξη κοστολογίου προϊόντων, υπηρεσιών, υλικών και εργασιών γραφικών 
τεχνών 

Κοστολόγηση εργασιών γραφικών τεχνών 

Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών, οδηγιών και τεχνικών κειµένων και 
δεδοµένων κοστολόγησης 

Εφαρµογές ειδικού λογισµικού κοστολόγησης εντύπων 

Ασκήσεις κοστολόγησης εντύπων και µέσων οπτικής επικοινωνίας 

 

Μαθησιακά αποτελέσµατα 

Μετά το τέλος του της διδασκαλίας του µαθήµατος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει 
να έχουν αποκτήσει γνώση της διαδικασίας υπολογισµών κόστους των 
εντύπων και των διαδικασιών παραγωγής των εντύπων.  

Θα είναι επίσης σε θέση να να ορίσουν κέντρα κόστους και να διεξάγουν 
προκοστολόγηση, υπολογισµούς κόστους σε πρώτες ύλες, ηµιπροϊόντα, 
διαδικασίες και υπηρεσίες παραγωγής και σε τελικά έντυπα.  
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Εισαγωγή 

 

Οι εξελίξεις στις διαδικασίες της παραγωγής των µέσων οπτικής επικοινωνίας 
γενικότερα αλλά και ειδικότερα στην παραγωγή των εντύπων, έχει οδηγήσει 
στην εφαρµογή ψηφιακών διαδικασιών όχι µόνο στις παραγωγικές 
διαδεδικασίες αλλά επίσης και στα συστήµατα διοίκησης και διαχείρισης που 
εφαρµόζονται στο σύνολο των λειτουργιών των επιχειρήσεων γραφικών 
τεχνών.  
 
Στο πλαίσιο αυτό, έχουν αναπτυχθεί και εφαρµόζονται ευρύτατα συστήµατα 
διαχείρισης των διοικητικών και παραγωγικών διαδικασιών, ιδιαίτερα µε την 
ανάπτυξη και εφαρµογή εξειδικευµένου λογισµικού.  Η κοστολόγηση των 
εντύπων αποτελεί µία σαφέστατα παραµετροποιηµένη και εξατοµικευµένη 
εφαρµογή των γενικών αρχών της διοικητικής λογιστικής και της 
κοστολόγησης  λόγω των ιδιαιτεροτήτων του σχεδιασµού, της διαχείρισης και 
της παραγωγής των µέσων οπτικής επικοινωνίας και ειδικότερα των εντύπων. 
 
Έχουν αναπτυχθεί και εξελίσσονται ειδικά λογισµικά κοστολόγησης γραφικών 
τεχνών. Παραδείγµατα αποτελούν το λογισµικό της BEL Computer Systems, 
το οποίο αποτελεί µέρος του λογισµικού Overprint, το λογισµικό Prinect της 
Heidelberg Hellas AEE  και το λογισµικό κοστολόγησης γραφικών τεχνών 
EasyQ.  
 
Τα συστήµατα µετρούν πολλές εγκαταστάσεις στον κλάδο και τις επιχειρήσεις 
γραφικών τεχνών στην Ελλάδα και αφορούν συγκεκριµένες όσο και ιδιαίτερα 
σηµαντικές θέσεις εργασίας που έχουν τον τίτλο και το  περιεχόµενο 
“Κοστολόγος Γραφικών Τεχνών”.  Οι θέσεις αυτές, στελεχώνονται από άτοµα 
µε ειδικές γνώσεις και εκπαίδευση στις γραφικές τέχνες µε γνώσεις του 
κυκλώµατος παραγωγής και διαχείρισης και γνώσεις των υλικών, πρώτων 
υλών και γενικότερα των κοστολογικών στοιχείων της παραγωγικής 
διαδικασίας των γραφικών τεχνών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
Δρ. Αναστάσιος Ε. Πολίτης - Κοστολόγηση εντύπου και µέσων οπτικής επικοινωνίας –  
Α΄ ΜΕΡΟΣ, Ιούνιος 2015 
 

1. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ  
 
 
 
Σύµφωνα µε το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, «Κόστος είναι η διάθεση ή 
η επένδυση αγοραστικής δύναµης για την απόκτηση υλικών ή άϋλων αγαθών 
και υπηρεσιών µε σκοπό τη χρησιµοποίησή τους για την πραγµατοποίηση 
εσόδων από πωλήσεις». 
 
Σύµφωνα µε τον Χαραλαµπίδη*,  κοστολόγηση είναι το σύνολο των 
συστηµατικών εργασιών που αποβλέπουν στο να προσδιοριστεί το κόστος 
των υπηρεσιών, των διαδικασιών, και της παραγωγής µίας επιχείρησης ή 
ενός οργανισµού 
(*www.icsd.aegean.gr/website_files/metaptyxiako/75668576.pdf). 
 
Περαιτέρω, Κοστολόγηση είναι η διαδικασία µε την οποία προσδιορίζεται το 
κόστος παραγωγής ενός προϊόντος. ήκοστολόγηση είναι ένα λογιστικό 
σύστηµα στο οποίο καταχωρούνται, κατατάσσονται και απεικονίζονται οι 
δαπάνες κατ’ είδος που προσδιορίζουν το κόστος παραγωγής των προϊόντων 
αλλά και των υπηρεσιών. Συνεπώς, µε τη διαδικασία της κοστολόγησης, 
υπολογίζεται το κόστος κάθε λειτουργίας της επιχείρησης. 
 
Ειδικότερα η κοστολόγηση αποτελεί την οργανωµένη διαδικασία και 
λειτουργία µε την οποία πραγµατοποιούνται: 
  

• Ο προσδιορισµός των δαπανών – εξόδων  

• Η συγκέντρωση, κατάταξη και καταγραφή των δαπανών – εξόδων 

• Ο ακριβής επιµερισµός των δαπανών στο πλαίσιο της λειτουργίας της 

κοστολόγησης 

 
Η κοστολόγηση ασχολείται µε την επιβεβαίωση, τον προσδιορισµό και τον 
έλεγχο του κόστους ενός προϊόντος ή µιας υπηρεσίας. Οι κοστολογικές 
πληροφορίες για να είναι χρήσιµες πρέπει να είναι έγκαιρες , σχετικές και 
ακριβείς.  
 
Σηµαντικό δεδοµένο είναι ότι το οποιοδήποτε κοστολογικό σύστηµα 
µεταβάλλεται  ακόµα και σε επιχειρήσεις του ίδιου βιοµηχανικού κλάδου, και 
αυτό είναι ιδιαίετερο χαρακτηριστικό στις επιχειρήσεις των γραφικών τεχνών, 
όπου, ακόµη και στην παραγγελία παρόµοιων εργασιών, µπορεί να 
διαφοροποιούνται παράµετροι κόστους όπως διαφορετικό χαρτί εκτύπωσης, 
και ειδικές εργασίες (π.χ. γκοφράρισµα).  
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Οι σκοποί της κοστολόγησης συνοπτικά είναι οι ακόλουθοι: 
 

• Έλεγχος της οικονοµικότητας. 
• Προγραµµατισµός. 
• Ανάλυση κόστους/οφέλους. 
• Τιµολόγηση. 

 
 
1.2 Η σχέση κοστολόγησης και λογιστικής 
 
Η κοστολόγηση είναι µέρος της Λογιστικής. Ειδικότερα,  µπορεί να είναι τµήµα 
της Χρηµατοοικονοµικής Λογιστικής αλλά και τµήµα της Διοικητικής 
Λογιστικής. 
 
Η χρηµατοοικονοµική λογιστική έχει σχέση κυρίως µε το εµπορικό και το 
φορολογικό δίκαιο µε έµφαση στα ιστορικά - απολογιστικά στοιχεία και 
δεδοµένα.  
 
Η διοικητική λογιστική αφορά µιά ευρεία γκάµα λειτουργιών και διαδικασιών 
στο πλαίσιο λειτουργίας µιας επιχείρησης/οργανισµού (για παράδειγµα µορφή 
και συστήµατα κοστολόγησης, συλλογή στατιστικών δεδοµένων, 
κοστολόγηση εργασιών, προϊόντων και παραγωγής κλπ.  
 
Ουσιαστικά, οι σχέσεις µεταξύ των τριών όρων έχουν την ακόλουθη µορφή: 
 

 
Στους πίνακες που ακολουθούν παρατίθενται οι σχέσεις µεταξύ 
Χρηµατοοικονοµικής και Διοικητικής Λογιστικής και της Κοστολόγησης: 
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Πίνακας 1:  Η κοστολόγηση ως τµήµα της Χρηµατοοικονοµικής Λογιστικής 
Πηγή: www.icsd.aegean.gr/website_files/metaptyxiako/75668576.pdf 
 
 

 
 
Πίνακας 2:  Η κοστολόγηση ως τµήµα της Διοικητικής  Λογιστικής  
Πηγή: www.icsd.aegean.gr/website_files/metaptyxiako/75668576.pdf 
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Η Κοστολόγηση  των εντύπων και µέσων οπτικής επικοινωνίας και των 
λειτουργιών των επιχειρήσεων γραφικών τεχνών εντάσσονται στο πλαίσιο της 
Διοικητικής Λογιστικής.  
 
 
1.3 Αρχές κοστολόγησης  

 
1.3.1 Λογιστική κόστους ή Κοστολόγηση - Ορισµός 
 
Κοστολόγηση είναι ο µηχανισµός προσδιορισµού του κόστους. Είναι 

δηλαδή, το σύνολο των συστηµατικών εργασιών που αποβλέπουν στο να 
συγκεντρώσουν, να κατατάξουν, να καταγράψουν και να επιµερίσουν 
κατάλληλα τις δαπάνες ώστε  να προσδιορισθεί το κόστος παραγωγής ενός 
προϊόντος (ή µίας παραγωγικής διαδικασίας ή µίας υπηρεσίας που υπάρχει 
µέσα στην επιχείρηση). 

 
Πιο συγκεκριµένα µας ενδιαφέρει να είµαστε σε θέση να προσδιορίσουµε,  
(α) το κόστος µιας περιόδου λειτουργίας της επιχείρησης,  
(β) το κόστος µιας παραγγελίας και  
(γ) το κόστος ενός τεµαχίου (κόστος µονάδας). 
 
Η κοστολόγηση συνιστά στην ουσία ένα σύστηµα συλλογής πληροφοριών 

σχετικά µε κάθε στοιχείο που συµβάλει στη διαµόρφωση του κόστους 
παραγωγής της επιχείρησης. Βασικά, οι κοστολογικές πληροφορίες είναι 
απαραίτητες για: 

 
(1) την κατανοµή των γενικών εξόδων, 
(2) την κοστολόγηση προϊόντος - έργου – υπηρεσίας,  
(3) την µείωση του κόστους,  
(4) την διαχείριση πελατών και τον  προσδιορισµό πελατών που 

συµµετέχουν σηµαντικά στην κερδοφορία,  
(5) την λήψη αποφάσεων,  
(6) την αποτελεσµατικότητα στη διοίκηση  
 
Όσο πιο εκτεταµένο και λεπτοµερές είναι αυτό το σύστηµα συλλογής 

κοστολογικών πληροφοριών ή κοστολογικό σύστηµα, τόσο καλύτερη θα είναι 
η γνώση του τρόπου δηµιουργίας του κόστους παραγωγής καθώς και της 
σύστασης του. Όσο αφορά όµως τις βιοµηχανικές επιχειρήσεις, επειδή δεν 
παράγουν όλες τα ίδια προϊόντα και ούτε τα πολλά και διάφορα βιοµηχανικά 
προϊόντα που υπάρχουν παράγονται µε τον ίδιο τρόπο, είναι προφανές ότι 
ένα κοστολογικό σύστηµα θα µεταβάλλεται όχι µόνο µεταξύ των επιχειρήσεων 
διαφόρων βιοµηχανικών κλάδων αλλά και µεταξύ των επιχειρήσεων που 
ανήκουν στον ίδιο βιοµηχανικό κλάδο. 
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Οι βιοµηχανικές επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων, παράγουν προϊόντα που 
µπορεί να διαφέρουν ουσιαστικά στον τρόπο παραγωγής τους (διαφορετική 
τεχνολογία ή διαφορετικές παραγωγικές διαδικασίες) ή στην ποικιλία τους. 
Επίσης, οι βιοµηχανικές αυτές επιχειρήσεις µπορεί να διαφέρουν µεταξύ τους 
ως προς τον τρόπο οργάνωσης τους ή και ως προς το πλήθος και το είδος 
των προϊόντων που παράγουν παράλληλα. 

 Με βάση τα ανωτέρω, η κοστολόγηση, έχει ως βασική αποστολή τον 
ακριβή υπολογισµό του κόστους των προϊόντων ή υπηρεσιών µιας 
επιχείρησης.              
Ο προσδιορισµός αυτός του κόστους αποτελεί µέσο για την επιδίωξη 

διαφόρων σκοπών, µε τους οποίους είναι συνυφασµένη κάθε επιχειρηµατική 
δραστηριότητα. Οι βασικότεροι από αυτούς τους σκοπούς της κοστολόγησης 
είναι οι ακόλουθοι: ο έλεγχος της οικονοµικότητας, ο προγραµµατισµός, η 
ανάλυση κόστους/όφελος και τιµολόγηση. 

 
 
1.3.2 Κοστολόγηση και έλεγχος  
 
Ο έλεγχος και η γνώση λειτουργίας της επιχείρησης αποτελεί τον 

σπουδαιότερο στόχο όχι µόνο της κοστολόγησης, αλλά και της συνολικής 
διαχείρισης που εκπονείται από την ιδιοκτησία, την ηγεσία και το µανατζεµεντ 
και σε ότι αφορά την κοστολογηση την οικονοµικότητα. Για την άσκηση ελέγχου 
των οικονοµικών δεδοµένων ειδικότερα,  πρέπει η επιχείρηση να διαθέτει µια 
διάρθρωση του κόστους σε είδη αλλά και σε θέσεις – κέντρα ή τµήµατα.  

 
Με αυτό τον τρόπο µπορεί να εντοπισθεί ευκολότερα ο υπεύθυνος για κάθε 

αντιοικονοµική πρακτική, προς τον οποίο θα γίνουν ανάλογες παρατηρήσεις ή 
ακόµη µπορούν να αναζητηθούν µε τη συνεργασία του οι αιτίες και να 
προσδιοριστούν τα κατάλληλα µέτρα βελτίωσης της οικονοµικότητας. Χρονικά 
οι έλεγχοι της οικονοµικότητας διενεργούνται σε βραχυχρόνιες περιόδους, 
συνήθως κατά µήνα. Εδώ προκύπτει αυτόµατα η ανάγκη των συγκρίσεων 
διαφόρων µεγεθών, τα οποία πρέπει να είναι συγκρίσιµα.  

 
Συνήθως επιλέγονται τα σπουδαιότερα είδη κόστος π.χ. πρώτες ύλες, άµεσα 

εργατικά κ.τ.λ. συγκρίνονται τα πραγµατικά µεγέθη µιας περιόδου µε εκείνα της 
αµέσως προηγούµενης περιόδου ή περιόδων του προηγούµενου έτους. Είναι 
δυνατόν όµως τα πραγµατικά µεγέθη µιας περιόδου να συγκρίνονται µε 
προϋπολογισθέντα µεγέθη. Με αυτές τις συγκρίσεις γίνεται απεικόνιση τω 
διαφόρων µεταξύ προϋπολογισθέντων και πραγµατικών αναλώσεων 
παραγωγικών συντελεστών όπως και αναλώσεων προηγούµενων περιόδων. 
Έτσι π.χ. µε τον έλεγχο της οικονοµικότητας µπορεί ν’ αποδειχθεί ότι µία 
διαδικασία Α είναι οικονοµικότερη της Β, η εγκατάσταση ενός πλήρως 
αυτοµατοποιηµένου µηχανήµατος µε υψηλές αποσβέσεις είναι οικονοµικότερη 
ενός άλλου µη αυτόµατου µε υψηλό κόστος άµεσων εργατικών, κ.ο.κ. 
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Οι συγκρίσεις για τον έλεγχο της οικονοµικότητας µπορεί να επεκτείνονται 
και σε διεκµεταλλευσιακό η διεπιχειρησιακό επίπεδο. Συγκρίνονται δηλαδή 
αναλώσεις αξιών µιας επιχείρησης µε τις αναλώσεις άλλης επιχείρησης του 
ιδίου κλάδου. 
 

1.3.3 Προγραµµατισµός και κοστολόγηση  
 

Η κοστολόγηση, ως διαδικασία κατάλληλα διαρθρωµένη, επιτρέπει την 
ενηµέρωση της ηγεσίας µε πλήθος πληροφοριών πάνω στις οποίες θα 
στηριχθεί ένας καλά θεµελιωµένος προγραµµατισµός και µία ουσιαστική 
καθοδήγηση της επιχειρηµατικής δράσης σε όλους τους τοµείς της.  

 
Οι πληροφορίες αυτές αναφέρονται σε µεγέθη κόστους (αναλώσεις 

µικροοικονοµικών αξιών), και αποτελεσµάτων. Ειδικότερα, µε την 
επεξεργασία των πληροφοριών αυτών επιτυγχάνεται η απεικόνιση του 
προϋπολογιστικού κόστους (εκτίµηση κόστους, προκοστολόγηση), που 
αποτελεί τη βάση για την αποκάλυψη των διαφορών µεταξύ των 
προϋπολογισθέντων και πραγµατοποιηθέντων αναλώσεων µικροοικονοµικών 
αξιών.  
Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό κεφαλαιώδους σηµασίας. Δηλαδή είναι 

απολύτως απαραίτητη η πλήρης και σε βάθος γνώση των λειτουργιών και 
διαδικασιών κάθε είδους της επιχείρησης, η παραγωγή, τα υλικά, ο 
εξοπλισµός, στοιχεία συντήρησης, κλπ. 

 
Η γνώση αυτή, µετατρέπεται σε οικονοµικά στοιχεία  τα οποία κατόπιν 

επιµερίζονται σε διαφορετικές µορφές και είδη κόστους. Με βάση αυτη την 
κατανοµή είναι πλέον δυνατό να γίνει η προκοστολόγηση των εργασιών ή των 
παραγγελιών για τις οποίες πρέπει να εκδοθούν προσφορές.   

 
Ακολουθεί η παραγωγή, η µετακοστολόγηση – η οποία όσο περισσότερο 

πιο κοντά βρίσκεται στον αρχικό προϋπολογισµό που έχει προκύψει από την 
προκοστολόγηση, τόσο πιο επιτυχηµένη είναι η διοικητική λειτουργία της 
οικονοµικής διαχείρισης µιας επιχείρησης και τόσο πιο αποτελεσµατική είναι η 
αποδοτικότητα της επιχείρησης.  

 
Στη συνέχεια, µε την αξιολόγηση των δεδοµένων αυτών, προκύπτει λήψη 

µέτρων για τη διόρθωση της οικονοµικής πορείας της επιχείρησης, που σε 
τελευταία ανάλυση στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση του κόστους και στη 
µεγιστοποίηση του αποτελέσµατος. Αυτό φαίνεται στο επόµενο παράδειγµα 
στον Πίνακα 3, όπου απεικονίζονται οι διάφορες κοστολογικές πληροφορίες 
σε αντιστοιχία µε τη χρήση τους από τη διοίκηση. 
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Κοστολογικές πληροφορίες Χρήση τους από την διοίκηση 

Κόστος µονάδος ενός προϊόντος, µιας 
υπηρεσίας ή µιας διαδικασίας 

Ως βάση για την τιµολόγηση, τον 
σχεδιασµό παραγωγής ή τον έλεγχο 
του κόστους 

Κόστος λειτουργίας ενός τοµέα, ενός 
τµήµατος ή ολόκληρης της µονάδας  

Στρατηγικός προγραµµατισµός και 
έλεγχος κόστους 

Εργατικό κόστος µονάδος ή περιόδου 
Σχεδιασµός παραγωγής, λήψη 
αποφάσεων, έλεγχος εργατικού 
κόστους 

Συµπεριφορά κόστους στα διάφορα 
επίπεδα παραγωγής 

Προγραµµατισµός κέρδους, λήψη 
αποφάσεων για αγορά ή παραγωγή, 
έλεγχος κόστους 

Πίνακας 3: Διάφορες κοστολογικές πληροφορίες σε αντιστοιχία µε τη χρήση 
τους από τη διοίκηση.  
Πηγή: Διοικητική Λογιστική, Ιωάννα Δηµοπούλου – Δηµάκη  

 
1.3.4 Ανάλυση Κόστους / Οφέλους 

 
Ανάλυση  Κόστους / Οφέλους είναι η διαδικασία σύγκρισης του κόστους 

κάποιας συγκεκριµένης δραστηριότητας, προϊόντων ή προγράµµατος µε τα 
οφέλη που προκύπτουν. Με άλλα λόγια, η ανάλυση Κόστους / Οφέλους 
προϋποθέτει µετρήσεις και για τα κόστη και τα οφέλη. Το µεγαλύτερο µέρος 
που αφορά στην κοστολόγηση πραγµατεύεται το προσδιορισµό κατάλληλων 
µεθόδων µέτρησης κόστους και οφέλους. 

 
Η σχέση Κόστους / Οφέλους µπορεί να εκφρασθεί ως ένας δείκτης (index 

of value) που προκύπτει ως πηλίκον του οφέλους και του κόστους. (π.χ. εάν 
ένα πρόγραµµα έχει οφέλη ορθά καταµετρηµένα της τάξεως των 1.760,82 €, 
και κόστη της τάξεως των 1.467,35 € ο δείκτης αξίας θα είναι 
1.760,82/1.467,35 ή 1,2.) Ένας δείκτης αξίας µεγαλύτερος της µονάδας 
σηµαίνει ότι τα οφέλη υπερτερούν του κόστους.  
 

1.3.5 Τιµολόγηση 
 

Η τιµολόγηση αποτελεί βασικό σκοπό της κοστολόγησης. Η κοστολόγηση 
εξασφαλίζει την αναγκαία βάση για τον προσδιορισµό των τιµών πώλησης 
προϊόντων και υπηρεσιών. Βέβαια, ο καθορισµός της τιµής ενός αγαθού δεν 
εξαρτάται πάντοτε από τη βούληση της διευθύνουσας αρχής µιας επιχείρησης 
και από το επίπεδο του κόστους, αλλά και από τις συνθήκες ανταγωνισµού 
που επικρατούν στην αγορά. Υπάρχουν όµως πολλές περιπτώσεις, όπου ο 
καθορισµός της τιµής ενός αγαθού γίνεται µε βάση το κόστος. 
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2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
2.1 Κόστος 

 
Κόστος είναι η διάθεση ή επένδυση αγοραστικής δύναµης για την 

απόκτηση υλικών ή άλλων αγαθών και υπηρεσιών µε σκοπό την 
χρησιµοποίηση τους για την πραγµατοποίηση εσόδων από τις πωλήσεις.  
Στην απλούστερη µορφή τους, τα κόστη περιλαµβάνουν δύο στοιχεία: 

 
-  την ποσότητα  
- την τιµή  
 
Συνεπώς, προκύπτει ότι κόστος = ποσότητα x τιµή 
 
Η διάθεση της αγοραστικής δύναµης µπορεί να γίνει είτε για να 

αποκτηθούν υλικά ή άυλα αγαθά είτε για να αποκτηθούν υπηρεσίες. Τα υλικά 
ή άυλα αγαθά που αποκτώνται µε την διάθεση της αγοραστικής δύναµης, 
µέχρι να χρησιµοποιηθούν για την πραγµατοποίηση εσόδων, αποτελούν 
περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης.  

 
Δηλαδή, η απόκτηση ενός µηχανήµατος θα εµφανισθεί στο ενεργητικό του 

ισολογισµού της επιχείρησης. Θα πρέπει να αρχίσει η χρησιµοποίηση του µε 
σκοπό την παραγωγή προϊόντος που τελικά θα δηµιουργήσουν έσοδα, ώστε 
το κόστος απόκτησης του να µετατραπεί σε έξοδο ή δαπάνη. Επειδή το 
µηχάνηµα θα χρησιµοποιηθεί για περισσότερες από µια οικονοµικές χρήσεις, 
η µετατροπή από κόστος σε έξοδο – δαπάνη,  θα γίνει τµηµατικά µέσω των 
αποσβέσεων. 

 
Η διάθεση αγοραστικής δύναµης για την απόκτηση υπηρεσιών (π.χ. 

εργασία, φωτισµός, καθαριότητα, κτλ) σηµαίνει την αυτόµατη µετατροπή 
κόστους σε έξοδο δαπάνη. Η έννοια της δαπάνης έχει σχέση µε τις 
διαδικασίες ή τις ενέργειες πραγµατοποίησης του κόστους ή του εξόδου 

 
Το έξοδο προέρχεται από κόστος που χρησιµοποιείται και από την στιγµή 

που δηµιουργείται, αποτελεί στοιχείο που διαµορφώνει τα αποτελέσµατα της 
χρήσης µέσα στην οποία πραγµατοποιείται. 

 
 
2.2  Μονάδες κόστους 
 
Τα κόστη σχετίζονται πάντοτε µε κάποιο προϊόν, µια λειτουργία ή 

υπηρεσία. Παραδείγµατος χάρη, το κόστος ενός µεταφορικού µέσου, µιας 
µελέτης, 500 καρτών, ή 60 λίτρων φυλλαδίου, αποτελούν µονάδες κόστους.  
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Η µονάδα κόστους είναι η πλέον σχετική µε τον σκοπό ή την διαδικασία 
προσδιορισµού του κόστους. Αυτό σηµαίνει ότι σε κάθε οργανισµό διάφορες 
µονάδες κόστους µπορεί να χρησιµοποιούνται σε διαφορετικά  τµήµατα του 
οργανισµού ή για διάφορους σκοπούς.  

 
Για παράδειγµα, σε µία επιχείρηση γραφικών τεχνών, µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν οι ακόλουθες µονάδες κόστους στο σύστηµα 
κοστολόγησης: 

 
 Η εκτυπωτική µηχανή όφσετ  σε εκτυπωµένα φύλλα ανά ώρα λειτουργίας 
 Κιλοβατώρες για τον προσδιορισµό του κόστους ενέργειας 
 Χαρτί σε δεσµίδες των 500 φύλλων σε συγκεκριµένα γραµµάρια και 
διαστάσεις 

 Χιλιόµετρα για τον προσδιορισµό του κόστους µεταφοράς  
 
 

2.3  Άµεσα κόστη  
 

Τα κόστη µπορούν να ταξινοµηθούν µε διάφορους τρόπους, αλλά µια 
βασική και σηµαντική µέθοδος ταξινόµησης είναι σε άµεσα και έµµεσα 
κόστη. Τα άµεσα κόστη (άµεσα υλικά, άµεσα εργατικά και άµεσες δαπάνες) 
είναι εκείνα που συµµετέχουν κατευθείαν στην παραγωγή ενός προϊόντος και 
είναι σκόπιµο να καταλογιστούν στο συγκεκριµένο προϊόν. Για παράδειγµα, 
άµεσα υλικά είναι το χαρτί, το ξύλο ο σίδηρος, και το δέρµα.  

 
Τα άµεσα υλικά δεν περιλαµβάνουν συνήθως µικρότερης σηµασίας 

στοιχεία, όπως τα µελάνια της τετραχρωµίας τας οποία χρησιµοποιούνται σε 
περισσότερες εργασίες εκτύπωσης. κόλλες ή καρφιά γιατί ο υπολογισµός 
τους είναι αντιοικονοµικός. Τα υλικά αυτά συνήθως ονοµάζονται έµµεσα υλικά 
και συµπεριλαµβάνονται στα γενικά βιοµηχανικά έξοδα. 
 
Άµεσα εργατικά είναι οι µισθοί και τα ηµεροµίσθια των εργαζοµένων τα 

οποία είναι δυνατό και σκόπιµο να χρεωθούν στο συγκεκριµένο προϊόν. 
Παράδειγµα είναι: οι αµοιβές των χειριστών µηχανηµάτων και των 
εργαζοµένων στην παραγωγική διαδικασία.  Εργατικά κόστη, όπως η εργασία 
των καθαριστών, των χειριστών κλάρκ, των φυλάκων, των υπαλλήλων της 
αποθήκης, θεωρούνται έµµεσα εργατικά γιατί δεν µπορούν να 
καταλογισθούν σε συγκεκριµένη µονάδα παραγόµενου προϊόντος ή εργασίας 
/ παραγγελίας. Συµπεριλαµβάνονται στα γενικά βιοµηχανικά έξοδα.  

 
Στον πίνακα 4 δίδεται ένα παράδειγµα διάκρισης στοιχείων του κόστους:  
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Είδος Κόστους Άµεσο (Α) ή Έµµεσο (Ε) 

Συντήρηση Μηχανηµάτων Εργοστασίου Ε 

Καύσιµα Θερµάνσεως Εργοστασίου  Ε 

Ηµεροµίσθια Εργοστασίου Α 

Αποσβέσεις  Κτιρίων εργοστασίου Ε 

Αναλώσεις Πρώτων Υλών Α 

Μισθός Αποθηκάριου Α΄ Υλών Ε 

Έξοδα Καντίνας Εργοστασίου Ε 

Πίνακας 4: Διάκριση στοιχείων κόστους.  
Πηγή: Διοικητική Λογιστική,  Ιωάννα Δηµοπούλου – Δηµάκη 
 
Άµεσες δαπάνες είναι οι δαπάνες ή τα έξοδα που δηµιουργούνται ειδικά 

για ένα συγκεκριµένο προϊόν ή παραγγελία, ή παρτίδα ή υπηρεσία. Συνεπώς 
τα άµεσα κόστη δεν χρειάζεται να κατανεµηθούν µεταξύ διάφορων 
κατηγοριών διότι ολόκληρο το κόστος επιβαρύνει άµεσα τη µονάδα 
παραγωγής ή την σχετική υπηρεσία. Το σύνολο του άµεσου κόστους είναι 
γνωστό ως αρχικό κόστος και ισχύει η σχέση: 

 

Άµεσα υλικά + άµεσα εργατικά + άµεσες δαπάνες = Αρχικό κόστος 

 
 
2.4  Έµµεσα κόστη 
 

Όλα τα υλικά, τα εργατικά και οι δαπάνες, που δεν είναι εύκολο να 
χαρακτηρισθούν ως άµεσα ονοµάζονται έµµεσα κόστη. Τα τρία στοιχεία του 
έµµεσου κόστους, δηλαδή τα έµµεσα υλικά, έµµεσα εργατικά, και οι έµµεσες 
δαπάνες, ονοµάζονται Γενικά Βιοµηχανικά Έξοδα (ΓΒΕ).  

 
Περιλαµβάνουν δηλαδή, όλα τα άλλα έξοδα, εκτός από τα άµεσα υλικά και 

τα άµεσα εργατικά, που σχετίζονται µε τη παραγωγική διαδικασία π.χ. έµµεσα 
εργατικά, έµµεσα υλικά, ασφάλιστρα, ενοίκια, αποσβέσεις, καύσιµα, 
ηλεκτρισµό, συντηρήσεις, καθαρισµό, κλπ.  

 
Στον πίνακα 5 που ακολουθεί δίδονται παραδείγµατα έµµεσου κόστους:  
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ΕΜΜΕΣΑ ΥΛΙΚΑ: Λιπαντικά, γραφική ύλη, αναλώσιµα Η/Υ, 
ανταλλακτικά, κλπ 

ΕΜΜΕΣΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ: Μισθοί επιστατών, συντηρητών, αποθηκαρίων 
κτλ. 

ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: Ενοίκια, ασφάλιστρα, προµήθειες, επισκευές 
τρίτων, κτλ. 

ΕΜΜΕΣΑ ΥΛΙΚΑ + ΕΜΜΕΣΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ + ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ = 
ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 

Πίνακας 5: Οµαδοποίηση έµµεσων δαπανών.  
Πηγή: Διοικητική Λογιστική,  Ιωάννα Δηµοπούλου – Δηµάκη 

 
 
Έµµεσα λέγονται διότι επιβαρύνουν τα διάφορα κέντρα κόστους µε έµµεσο 

τρόπο, δηλαδή µε βάση τον λεγόµενο «ενιαίο συντελεστή καταλογισµού ή 
απορρόφησης» που θα αναλυθεί πιο κάτω.  

 
Το συνολικό κόστος µπορεί να αναλυθεί σχηµατικά στον πίνακα 6 ως εξής: 
 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΥΛΙΚΩΝ = ΚΟΣΤΟΣ ΑΜΕΣΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ + ΚΟΣΤΟΣ ΕΜΜΕΣΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΤΙΚΑ = ΕΜΕΣΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ + ΕΜΜΕΣΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ 
ΔΑΠΑΝΕΣ = ΑΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ + ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ = ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΜΕΣΟ 

ΚΟΣΤΟΣ + ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 
ΕΞΟΔΑ 

Πίνακας 6: Συνολικό κόστος.  
Πηγή: Διοικητική Λογιστική,  Ιωάννα Δηµοπούλου – Δηµάκη 

 
 
2.5 Κόστος Μετατροπής 
 
Κόστος µετατροπής είναι το συνολικό κόστος παραγωγής µείον το 

κόστος των υλικών, δηλαδή, το σύνολο των άµεσων εργατικών και των ΓΒΕ. 
Οι οικονοµολόγοι το ορίζουν ως το συνολικό κόστος µείον το κόστος των 
υλικών (δηλαδή συµπεριλαµβάνονται όλα τα Γενικά Έξοδα και όχι µόνο τα 
ΓΒΕ). 

 
Ο όρος χρησιµοποιείται για να περιγράψει τα κόστη µετατροπής των 

πρώτων υλών σε έτοιµα ή ηµικατεργασµένα προϊόντα.  Επίσης 
χρησιµοποιείται για να περιγράψει το κόστος µετατροπής υλικών από µια 
µορφή σε άλλη, η οποία και ενδέχεται να µην είναι η τελική µορφή του 
προϊόντος. 
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2.6 Προστιθέµενη αξία 
 
Προστιθέµενη αξία είναι η αύξηση στην αγοραστική αξία ενός προϊόντος 

µη λαµβανοµένου υπόψη του κόστους αγοράς των υλικών και των 
υπηρεσιών που απαιτήθηκαν. Είναι δηλαδή ισοδύναµη µε το κόστος 
µετατροπής, συν το κέρδος. 
Η προστιθέµενη αξία είναι µια σηµαντική έννοια και βοηθάει στο να 

απεικονιστεί η σχετική αποτελεσµατικότητα µιας επιχείρησης χωρίς 
επηρεασµούς από κόστη εκτός επιχείρησης τα οποία είναι σε µεγάλο βαθµό 
ανεξέλεγκτα. Υπάρχουν όµως και δραστηριότητες µη προστιθέµενης αξίας οι 
οποίες δεν προσθέτουν άµεσα αξία στο προϊόν, αυξάνουν όµως το κόστος 
του, π.χ. δραστηριότητες ελέγχου (αρχικού και τελικού), µετακίνησης υλικών, 
ρύθµισης µηχανηµάτων, διορθώσεις βλαβών, ο χρόνος ταξιδιών και 
αναµονών, κτλ.  

 
 

2.7 Συσσώρευση των Γενικών Βιοµηχανικών Εξόδων 
 
Τα ΓΒΕ αναπόφευκτα συµπεριλαµβάνουν ένα µεγάλο αριθµό από διάφορα 

είδη έµµεσου κόστους οπότε ο προσδιορισµός τους είναι µια διαδικασία πολύ 
πιο περίπλοκη από τον υπολογισµό του αρχικού κόστους το οποίο 
αποτελείται απλά και µόνο από τα άµεσα κόστη (υλικά και εργατικά) που 
συνδέονται µε το προϊόν που παράγεται. 

 
Για να γίνει κατανοητό πως προκύπτουν τα ΓΒΕ που επιβαρύνουν ένα 

προϊόν, απαιτούνται τρεις περαιτέρω ορισµοί, που αναφέρονται: 
 
-  στο κέντρο κόστους,  
- στην κατανοµή (allocation) κόστους και  
- στον επιµερισµό (apportionment) κόστους. 
 

2.8 Κέντρα κόστους 
 
Κέντρο κόστους, είναι η µικρότερη µονάδα στην οποία γίνεται λογιστική 

συγκέντρωση εξόδων για κοστολογικούς αλλά και αναλυτικούς σκοπούς. Στην 
ουσία πρέπει να δηµιουργούνται αρκετά  τέτοια κέντρα κόστους ούτως ώστε 
όλα τα έµµεσα κόστη να είναι δυνατό, κατ’ αρχήν, να κατανεµηθούν σε ένα 
συγκεκριµένο κέντρο. 

 
Τα κέντρα κόστους διακρίνονται σε τρία είδη:  
 
α) βοηθητικά: αυτά δεν αποτελούν βασικά κέντρα δραστηριότητας της 

επιχείρησης αλλά δηµιουργούνται για να συγκεντρώνονται σε αυτά τα κόστη 
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τα οποία στη συνέχεια κατανέµονται στα κύρια κέντρα κόστους π.χ. κόστος 
ενέργειας, ενοικίων, συντηρήσεων, επισκευών.  
β) ανεξάρτητα: είναι εκείνα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες σε ένα βασικό η 

σηµαντικό  τµήµα ή  τµήµατα, δηλαδή µετέχουν στην παραγωγή κατά τρόπο 
έµµεσο και εξυπηρετούν γενικές ανάγκες της επιχείρησης, π.χ. µηχανουργείο 
ή λογιστήριο. 

 
 γ) κύρια: είναι εκείνα στα οποία συντελείται ένα µέρος της κατεργασίας 

ενός προϊόντος π.χ. λιθογραφείο, βιβλιοδετείο, δηλαδή σε αυτά 
πραγµατοποιείται η κύρια παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης. 

 
Πρακτικά, ένα κέντρο κόστους είναι µία µέθοδος µε την οποία τα διάφορα 

κόστη συγκεντρώνονται σύµφωνα µε τον προορισµό τους, συνήθως µε την 
χρήση κωδικών, ιδιαίτερων για κάθε κέντρο κόστους. 
Παραδείγµατος χάρη, η αγορά καυσίµων (κωδικός υλικού 1) για τις 

ανάγκες του τµήµατος παραγωγής (κωδικός τµήµατος Α) θα κωδικοποιηθεί 
ως εξής: 1-Α. 

 
 

2.8 Φύλλο επιµερισµού (Φ.Ε.) 
 
Στα πλαίσια αυτής της οργανωτικής µορφής της κοστολογικής διαδικασίας,  

πολύ σηµαντική θέση κατέχει το φύλλο επιµερισµού (Φ.Ε.) του κόστους.  Το 
Φ.Ε. περιέχει σε κάθετη διάταξη τα είδη του κόστους, και σε οριζόντια διάταξη 
τα κέντρα κόστους, τα οποία µπορεί να ονοµάζονται και θέσεις κόστους ή 
τµήµατα µε βασική αποστολή:  

 
i) Την υποδοχή όλων των ειδών κόστους µίας περιόδου που 
προκλήθηκαν από την παραγωγή και διάθεση των προϊόντων µίας 
επιχείρησης. 
ii) Τον επιµερισµό των διαφόρων αναλώσεων στα κέντρα κόστους στα 
οποία προέκυψαν αυτές οι αναλώσεις µε βάση τους συντελεστές 
καταλογισµού. 
iii) Την εξεύρεση των συντελεστών καταλογισµού του έµµεσου κόστους. 
iv) Την µετακύλιση ή επανεπιµερισµό του κόστους των βοηθητικών 
τµηµάτων στα κύρια τµήµατα µε βάση τους συντελεστές καταµερισµού. 
v) Συµπληρωµατικά, τον προσδιορισµό στατιστικών δεδοµένων και 
δεικτών για την άσκηση ελέγχου της παραγωγικότητας των επιµέρους 
κέντρων κόστους.  

 
Τα άµεσα κόστη όπως π.χ. πρώτες ύλες και ηµεροµίσθια παραγωγικών 
τµηµάτων είναι δυνατόν να κατανεµηθούν απευθείας στους φορείς που 
προκάλεσαν τη γέννησή τους. 
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Τα έµµεσα κόστη όµως, επιβαρύνουν όχι ένα αλλά περισσότερα κέντρα 
κόστους, οπότε είναι ανάγκη να επιµεριστούν πάνω σε κάποια συγκεκριµένη 
βάση, οπότε και προκύπτουν οι συντελεστές καταλογισµού. Κανόνες για την 
επιλογή των συντελεστών αυτών δεν είναι δυνατόν να τεθούν, διότι οι 
συνθήκες διαφέρουν πολύ από επιχείρηση σε επιχείρηση. Στην διαδικασία 
αυτή, έχει πολύ σηµαντικό ρόλο ο κοστολόγος, ο οποίος, µε βάση την εµειρία 
και τα ειδικά χαρακτηρστικά της παραγωγικής διαδικασίας, θα προσδιορίσει 
τους συντελεστές καταλογισµού.  
 
Στον πίνακα 7 παρουσιάζεται ένα φύλλο επιµερισµού: 

 Παράδειγµα σύνταξης Φύλλου Επιµερισµού 

ΚΕΝΤΡΑ 
ΚΟΣΤΟΥΣ: 
 
 
ΕΙΔΗ 
ΚΟΣΤΟΥΣ: 

 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ 
ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΚΥΡΙΑ 
ΚΕΝΤΡΑ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΠΟΣΑ 
ΒΑΣΗ 
ΕΠΙΜΕΡΙΣΜ
ΟΥ 

ΕΝΕΡ
-ΓΕΙΑ 

ΣΥΝΤΗ
-
ΡΗΣΕΙΣ 
ΕΠΙ-
ΣΚΕΥΕ
Σ 

ΠΡΟΕΤ
ΟΙ-
ΜΑΣΙΑ 
ΠΑΡΑΓ
Ω-ΓΗΣ 

ΤΜΗ
ΜΑ Α 

ΤΜΗΜ
Α Β 

1)  Πρώτες ύλες 400 -- -- -- -- 200 200 

2)  Άµεσα 
εργατικά 

800 -- -- -- -- 300 500 

3)  Ηµεροµίσθια  
βοηθ. 
θέσεων 

7.000 Μισθοδοτική 
κατάσταση 

2.080 3.000 1.900 100 20 

4)  Ενοίκια 800 Επιφάνεια  -- -- -- 500 300 

5)  Βοηθητικές   
ύλες 

1.300 Δελτία 
αναλώσεως 

100 700 300 120 80 

6)  Ασφάλιστρα  
670 Αξία 

ασφαλισµέν
ων 

320 -- -- 200 150 

7)  Αποσβέσεις  3.800 Αξία παγίων 500 100 200 900 2.100 

Σύνολα 14.870  3.000 3.800 2.400 2.320 3.350 

Πίνακας 7: Φύλλο επιµερισµού.  
Πηγή: Διοικητική Λογιστική, Ιωάννα Δηµοπούλου – Δηµάκη 
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Περαιτέρω, στον πίνακα 8 παρουσιάζονται οι Δαπάνες καθώς και η 
προτεινόµενη βάση κατανοµής τους  µεταξύ των κέντρων κόστους. 
 

Δαπάνη (ΓΒΕ) Προτεινόµενη βάση κατανοµής µεταξύ των 
κέντρων κόστους 

Ενέργεια Κιλοβατώρες που καταναλώθηκαν 

Ενοίκια Έκταση σε τ.µ. που καλύπτονται 

Εποπτεία  Άµεσες συν έµµεσες ώρες εργασίας  

Φόροι ακίνητης περιουσίας Έκταση σε τ.µ. που καλύπτονται 

Φόροι εισοδήµατος  Αξία µηχανηµάτων και αποθεµάτων 

Ασφάλιστρα κτηρίων Έκταση σε τ.µ. που καλύπτονται 

Αποσβέσεις Πάγια στοιχεία του κέντρου κόστους 

Επισκευές και συντηρήσεις Ώρες παροχής της υπηρεσίας 

Πίνακας 8. Δαπάνες και η προτεινόµενη βάση κατανοµής τους  µεταξύ των 
κέντρων κόστους. 
Πηγή: Διοικητική Λογιστική, Ιωάννα Δηµοπούλου – Δηµάκη 
 
Συνεπώς, αφού η κατεργασία των παραγόµενων ειδών γίνεται µόνο στα 
κύρια κέντρα κόστους πρέπει το σύνολο των γενικών εξόδων να χρεωθεί 
τελικά σε αυτά τα κέντρα. Πρέπει εποµένως τα ποσά που έχουν χρεωθεί στα 
βοηθητικά και ανεξάρτητα κέντρα να µεταφερθούν και να επαναεπιµερισθούν 
στα κύρια κέντρα κόστους. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 
Δρ. Αναστάσιος Ε. Πολίτης - Κοστολόγηση εντύπου και µέσων οπτικής επικοινωνίας –  
Α΄ ΜΕΡΟΣ, Ιούνιος 2015 
 

3. ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  
(ABC – ACTIVITY BASED COSTING) 
 
Η προσέγγιση της κοστολόγησης προϊόντων που παρατέθηκε στις 

προηγούµενες σελίδες, αφορά την λεγόµενη παραδοσιακή κοστολόγηση.  
έως τώρα είναι η λεγόµενη παραδοσιακή κοστολόγηση η οποία 
χρησιµοποιείται ευρύτατα.  

 
Η παραδοσιακή κοστολόγηση προϊόντων βασίζεται στο ότι οι διάφορες 

δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται µέσα σε µια επιχείρηση 
απορροφούν έµµεσα κόστη. Σκοπός λοιπόν είναι να προσδιοριστούν αυτές οι 
δραστηριότητες και να συσχετισθούν µε τα επιµέρους κόστη. Το βασικό 
χαρακτηριστικό αυτής της µεθόδου είναι ότι τα έµµεσα κόστη που 
προκύπτουν από τις διάφορες δραστηριότητες εκχωρούνται στις 
παραγόµενες µονάδες προϊόντων ανάλογα µε την συχνότητα κατανάλωσης 
του έµµεσου κόστους από το κάθε προϊόν. 

 
Παραδοσιακά, το έµµεσο κόστος καταλογίζεται στις παραγόµενες µονάδες 

µε την χρήση των βάσεων καταλογισµού, δηλαδή τις ώρες άµεσης εργασίας ή 
το κόστος άµεσης εργασίας ή τις ώρες λειτουργίας των µηχανηµάτων. Με 
αυτόν τον τρόπο όµως, όταν αυξάνεται η παραγωγή, µειώνεται η επιβάρυνση 
του έµµεσου κόστους ανά µονάδα παραγόµενου προϊόντος (διότι αυξάνεται η 
βάση καταλογισµού που είναι τα άµεσα εργατικά, οι ώρες άµεσης εργασίας 
και οποιαδήποτε άλλη βάση καταλογισµού χρησιµοποιείται). Στην περίπτωση 
που υπάρθουν αποθέµατα, η παραδοσιακή κοστολόγηση είναι η πιο 
κατάλληλη. 

 
Όµως,  σε πολλές περιπτώσεις, η διοίκηση και η ηγεσία, θέλουν να 

γνωρίζουν τα πραγµατικά κόστη παραγωγής και πώλησης των προϊόντων 
τους.  Η κοστολόγηση κατά δραστηριότητα (ABC) είναι σε θέση να παρέχει 
πληροφορίες σχετικά µε την κατανάλωση έµµεσου κόστους από ένα 
συγκεκριµένο προϊόν.  

 
Στηρίζεται δε στο γεγονός ότι, εάν η παραγωγή και διακίνηση ενός 

προϊόντος απαιτεί την χρήση µεγάλου αριθµού υπηρεσιών και 
δραστηριοτήτων της επιχείρησης, θα πρέπει να επιβαρύνεται µε µεγαλύτερη 
ποσότητα έµµεσου κόστους από ένα άλλο προϊόν το οποίο δεν απαιτεί την 
χρήση τόσων µονάδων δραστηριότητας. 
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Πίνακας 9: Περίγραµµα της ροής του κόστους στο σύστηµα ABC.  
Πηγή: Διοικητική Λογιστική, Ιωάννα Δηµοπούλου – Δηµάκη 

 
Η κοστολόγηση κατά δραστηριότητα έχει πολλά πλεονεκτήµατα, το 

σηµαντικότερο των οποίων είναι ότι οδηγεί την διοίκηση στο να απλουστεύσει 
τις λειτουργίες της. Αυτό επιτυγχάνεται µε την περικοπή άχρηστων 
δραστηριοτήτων µε αποτέλεσµα να µειώνονται τα συνολικά κόστη. Ενώ 
αντίθετα, τα παραδοσιακά συστήµατα κοστολόγησης, προκειµένου να µειωθεί 
το µοναδιαίο κόστος, οδηγούν στην αύξηση των µονάδων παραγωγής, χωρίς 
να ελέγχουν τις συνέπειες της συσσώρευσης αποθεµάτων. 

 
Στα δύο συστήµατα υπάρχουν, όπως είναι λογικό πολλές οµοιότητες: Για 
παράδειγµα, και στα δύο συστήµατα, τα άµεσα κόστη οδηγούνται απευθείας 
στα τελικά προϊόντα, ενώ τα έµµεσα κόστη κατευθύνονται στα προϊόντα δια 
µέσου µιας διαδικασίας που ολοκληρώνεται σε στάδια.  
 
Οι διαφορές τους εµφανίζονται στο δεύτερο στάδιο κατανοµής του έµµεσου 
κόστους. Σε ένα παραδοσιακό σύστηµα, τα έµµεσα κόστη επιβαρύνουν τελικά 
προϊόντα µε τη χρήση δύο, κατ’ ανώτατο όριο, βάσεων απορρόφησης (ώρα 
άµεσης εργασίας και / ή ώρες λειτουργίας µηχανηµάτων).  
 
Αντίθετα, το σύστηµα ABC χρησιµοποιεί πολλές βάσεις απορρόφησης (π.χ. 
αριθµός προετοιµασιών, αριθµός παραγγελιών, αριθµός αποστολών, κτλ.) και 
για αυτό το λόγο υποστηρίζεται ότι η χρήση του ABC παράγει πιο ρεαλιστικά 
κόστη προϊόντων ή υπηρεσιών, ειδικότερα όταν τα Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) είναι 
µεγάλα. 
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Συνοπτικά, ένα σύστηµα ABC περιλαµβάνει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
 

- Προσδιορισµός των κύριων δραστηριοτήτων (activities) της 
επιχείρησης όπως: διαχείριση υλικών, αγορά, παραλαβή, αποστολή, 
συναρµολόγηση, κτλ. 
 
- Προσδιορισµός των παραγόντων που προσδιορίζουν τα κόστη µιας 
δραστηριότητας, γνωστοί ως οδηγοί κόστους (cost drivers). Στο 
σύγχρονο βιοµηχανικό περιβάλλον, η άµεση εργασία έχει 
αντικατασταθεί από αυτοµατισµούς διαφόρων επιπέδων κα κατηγοριών 
που επηρεάζουν σε διαφορετικό βαθµό το κόστος της παραγωγής και 
των προϊόντων.  
 
Συνεπώς σε περιπτώσεις λειτουργιών µε µεγαλύτερο βαθµό 
αυτοµατισµών, οι οδηγοί κόστους µπορεί να είναι µετρήσεις όπως,  ο 
βαθµός χρήσης των µηχανηµάτων, η διαχείριση των υλικών, το µέγεθος 
του χώρου που χρησιµοποιείται, η συχνότητα ρύθµισης – εκκίνησης 
των µηχανηµάτων, η συχνότητα µεταβολής του προγραµµατισµού της 
παραγωγής, ο αριθµός των µηχανηµάτων, η συχνότητα ρύθµισης – 
εκκίνησης των µηχανηµάτων, ο αριθµός των εξαρτηµάτων σε ένα 
προϊόν, ο αριθµός παραγγελιών κλπ.  
 
- Συγκέντρωση του συνολικού κόστους κάθε δραστηριότητας στις 
δεξαµενές κόστους (cost pools), οι οποίες λειτουργούν όπως τα κέντρα 
κόστους  στο παραδοσιακό σύστηµα κοστολόγησης. 
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