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Σύνοψη Διατριβής
Η θηλεηήξηνο δύλακε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Κνζηνιόγεζεο Βάζεη Γξαζηεξηνηήησλ
(ABC) ππήξμε ε αλάγθε γηα θαιύηεξν επηκεξηζκό ηνπ έκκεζνπ θόζηνπο ζηα πξντόληα θαη ηηο
ππεξεζίεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Τν απμαλόκελν κέγεζνο ησλ Γεληθώλ Βηνκεραληθώλ Δμόδσλ
θαη ησλ Γεληθώλ Δμόδσλ ελ γέλεη θαηέζηεζε αλαγθαία ηε κειέηε θαη ηελ θαιύηεξε
αληηκεηώπηζε απηώλ πξνθεηκέλνπ ηα πξντόληα λα αληαλαθινύλ ηελ πξαγκαηηθή ηνπο αμία θαη
όρη λα παξνπζηάδεηαη ζηηο επηρεηξήζεηο έλα δηαζηξεβισκέλν θόζηνο.
Υπό απηέο ηηο ζπλζήθεο, παξνπζηάζηεθε ε ζεώξεζε πσο ηα πξντόληα ρξεζηκνπνηνύλ
δξαζηεξηόηεηεο γηα λα παξαρζνύλ, νη δξαζηεξηόηεηεο αλαιώλνπλ πόξνπο θαη νη πόξνη
θόζηνο. Έηζη, πιήζνο επηρεηξήζεσλ ζηξάθεθε ζηελ πηνζέηεζε ελόο λένπ θαη δειεαζηηθνύ
θνζηνινγηθνύ εξγαιείνπ πνπ ήηαλ ην ABC θαη ππνζρόηαλ ηελ εμάιεηςε ησλ πξνβιεκάησλ
πνπ κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή αληηκεηώπηδαλ.
Σθνπόο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο είλαη ε ζθαηξηθή παξνπζίαζε ηεο Κνζηνιόγεζεο
Βάζεη Γξαζηεξηνηήησλ θαη ε εθαξκνγή απηήο ζηελ επηρείξεζε Μηλέξβα Διαηνπξγηθή Α.Δ.
Σηελ παξνύζα εξγαζία εληνπίδνληαη νξηζκέλα ζεκεία ζηα νπνία ε παξαδνζηαθή
θνζηνιόγεζε ζα κπνξνύζε λα βειηησζεί όζνλ αθνξά ηελ θνζηνιόγεζε ησλ πξντόλησλ θαη
παξνπζηάδεηαη κία ελαιιαθηηθή πξόηαζε αληηκεηώπηζεο ηνπ έκκεζνπ θόζηνπο, ε νπνία
ζπκβάιεη ζηε δηαδηθαζία επηκεξηζκνύ ηνπ θόζηνπο ησλ βνεζεηηθώλ ηκεκάησλ ζηα πξντόληα.
Σηελ πνξεία ηεο αλάιπζεο παξνπζηάδνληαη ηόζν ηα νθέιε από ηελ εθαξκνγή ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ, νη δηαθνξεηηθέο εθθάλζεηο ηηο νπνίεο κπνξεί λα ιάβεη ε ρξήζε ηνπ
αιιά θαη νη αδπλακίεο απηνύ.
Δλ ζπλερεία, ε επηηόπηα παξαθνινύζεζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζην εξγνζηάζην ηεο επηρείξεζεο ζην Σρεκαηάξη αιιά θαη νη ζπλεληεύμεηο
κε ην πξνζσπηθό ηεο Μηλέξβα ζπλεηέιεζαλ ζηελ θαηαλόεζε θαη απεηθόληζε ηνπ
θνζηνινγηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο ππό κειέηε εηαηξείαο. Παξάιιεια, κε ηελ θαηαγξαθή ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ησλ ππεύζπλσλ ησλ βνεζεηηθώλ ηκεκάησλ θαη ηνπ πνζνζηνύ ηνπ ρξόλνπ
πνπ αθηεξώλνπλ ζε απηέο, θαηαινγίζηεθαλ ηα θόζηε ησλ βνεζεηηθώλ ηκεκάησλ ζηηο
δξαζηεξηόηεηεο. Σε επόκελν βήκα, κε ηε βνήζεηα ησλ νδεγώλ θόζηνπο ηα θόζηε ησλ
δξαζηεξηνηήησλ επηκεξίζηεθαλ ζηα πξντόληα.
Με ηελ νινθιήξσζε ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη θόξκνπιεο
ππνινγηζκνύ ηνπ ABC ζηελ θνζηνιόγεζε ζπγθεθξηκέλσλ πξντόλησλ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ
ζπγθξίζεηο θαη εμήρζεζαλ θαηάιιεια ζπκπεξάζκαηα. Από ηελ αλάιπζε πνπ έγηλε ζην
Παξζέλν Διαηόιαδν, ην Αξαβνζηηέιαην θαη ηελ Μαξγαξίλε Benecol, θάλεθε όηη ε δηαθνξά
ζην ππνινγηδόκελν θόζηνο κεηαμύ ηεο πξνεγνύκελεο θνζηνινγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηεο
πξνηεηλόκελεο αληηκεηώπηζεο θπκαίλεηαη κεηαμύ ηνπ 0,7%- 4%.
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Δπνκέλσο εύινγα πξνθύπηεη ην ζπκπέξαζκα πσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνζηνιόγεζεο
ζπλερνύο παξαγσγήο όπνπ ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ θόζηνπο ησλ πξντόλησλ θαιύπηεηαη από
ηα άκεζα θόζηε, δελ παξνπζηάδνληαη ζεκαληηθέο απνθιίζεηο ζηε δηακόξθσζε ηνπ θόζηνπο
ησλ πξντόλησλ κε ηε ρξήζε ελαιιαθηηθήο θνζηνινγηθήο πξνζέγγηζεο. Σηε ζπγθεθξηκέλε
έξεπλα πνπ εθπνλήζεθε, ην κεγαιύηεξν ηκήκα ηνπ θόζηνπο ησλ πξντόλησλ ην θαηαιάκβαλαλ
νη πξώηεο ύιεο, κε απνηέιεζκα ν αθξηβέζηεξνο θαηαινγηζκόο ηνπ έκκεζνπ θόζηνπο κε ηε
βνήζεηα ηεο Κνζηνιόγεζεο Βάζεη Γξαζηεξηνηήησλ λα κελ πξνθαιεί ζεκαληηθέο κεηαβνιέο
ζην θόζηνο παξαγσγήο απηώλ. Ωζηόζν, κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηεο θνζηνινγηθήο κεζόδνπ
ABC πξνζδηνξίζηεθε ην θόζηνο επηκέξνπο δξαζηεξηνηήησλ πνπ δελ ήηαλ εκθαλέο κε ηελ
πξνεγνύκελε θνζηνινγηθή πξνζέγγηζε, πιεξνθνξία πνπ έρεη από κόλε ηεο ζεκαζία.

