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Ιστορικοί Παραλληλισμοί

Πως 
γνώριζαν 
οι αρχαίοι 
που 
βρίσκονται 
και με ποια 
ταχύτητα 
κινούνται;

Είχαν 
τις 
Ερμές



Ιστορικοί Παραλληλισμοί /2

Πως 
υπολόγιζαν την 
ταχύτητα 
κίνησής τους, 
οι 
μετακινούμενοι 
με άμαξες ή τα 
πρώτα 
αυτοκίνητα;

Με τα 
“ορόσημα”
Milestones



Ιστορικοί Παραλληλισμοί /3

Με την 
αύξηση της 
ταχύτητας 
των 
αυτοκινήτων, 
προστέθηκαν 
ταχύμετρα 
(κοντέρ)

Με μια παλιά 
μορφή

Και μια περισσότερο 
σύγχρονη και γνωστή



Ιστορικοί Παραλληλισμοί /4

Και έτσι έχουμε στα 
αυτοκίνητα ...

Και παρόμοια 
εξέλιξη στα 
αεροπλάνα



Έννοια

Διοικητική Λογιστική (Management 
Accounting), ή

Λογιστική της Διοίκησης (Managerial 
Accounting);

Ή μήπως Λογιστική της Διεύθυνσης 
(Administrative – Gestionale);



Ιστορική Εξέλιξη
 Fra Luca Paciolo – 1450: Διπλογραφική μέθοδος

 Σκοπός της μεθόδου: Ο προσδιορισμός του 
ετήσιου κέρδους, με μέτρο την αύξηση της αξίας 
της περιουσίας της επιχείρησης.

 Hamilton – 1777: Κεφάλαιο σε βιβλίο Λογιστικής
 John Mann – 1900: Αρχεία κόστους για να είναι 

δυνατή η πρόβλεψη.
 Σκοπός της μεθόδου: Η πρόβλεψη των 

επιχειρηματικών αποτελεσμάτων.

 Bank of England – 1920: Κοστολόγηση Υπηρεσιών



Κοστολόγηση ...

 Στενή σχέση της Διοικητικής Λογιστικής με 
την Κοστολόγηση 

 Ενοποιημένη Κοστολόγηση
 Σκοπός: Ο έλεγχος του κόστους
 Αποτέλεσμα: Παραγωγικότητα, 

Αποτελεσματικότητα, Αποδοτικότητα
 Στόχος: Κερδοφορία



Διοικητική – Χρηματοοικονομική 
Λογιστική

 Χρηματοοικονομική
 Ιστορική

 Ακριβής

 Υποχρεωτική

 Τυποποιημένη

 Αναφέρεται 
εξωτερικά σε:

 Εφορία
 Μετόχους
 Πιστωτές

Διοικητική

 Προβλέψεων

 Ουσιαστική

 Προαιρετική

 Άτυπη

 Αναφέρεται 
εσωτερικά σε:
 Διοίκηση

 Στελέχη 
Διεύθυνσης



Η Διοικητική Λογιστική 
παρακολουθεί

 Την τακτική εξέλιξη του κόστους
 Την Παραγωγικότητα των Τμημάτων – 

Λειτουργιών - Διεργασιών
 Την Αποτελεσματικότητα 
 Την Αποδοτικότητα 
 Την απόκλιση από τους στόχους



Με κύριες κατηγορίες, 
παράλληλα:

 Χρηματορροές
 Υλικά
 Εργασία
 Πωλήσεις
 Αγορά (ικανοποίηση 

πελατών) 



Τρόπος

 Προϋπολογισμοί
 Στόχοι
 Προβλέψεις
 Αριθμητικοί Δείκτες (Αριθμοδείκτες)



Αντιφατικές επιδιώξεις

Μεγιστοποίηση της 
παρούσας αξίας των 

Μελλοντικών
Χρηματορροών

Προς τους μετόχους 

ΣταθερότηταΣταθερότητα ΑνάπτυξηΑνάπτυξη



Είδη Αριθμοδεικτών

 Προκύπτοντες ή Εξωτερικοί
 Περιορισμένοι Εξωτερικοί
 Εμπιστευτικοί Εξωτερικοί
 Εσωτερικοί
 Ιδωτικοί Διευθυντικοί



Σε ποιον Χρειάζονται
Προκύπτοντες ή Εξωτερικοί

 Από Δημοσιευμένα στοιχεία

Επενδυτές – ΜέτοχοιΕπενδυτές – Μέτοχοι

Περιορισμένοι Εξωτερικοί

 Από Ισοζύγια

ΧρηματοδότεςΧρηματοδότες

Εμπιστευτικοί Εξωτερικοί

 Από Εξωλογιστικούς 
υπολογισμούς (ROI, PV)

Κεφάλαια Συμμετοχών Κεφάλαια Συμμετοχών 

Εσωτερικοί

 Από αχεία και μελέτες

ΔιοίκησηΔιοίκηση  

Ιδωτικοί Διευθυντικοί

 Από αρχεία, μελέτες και 
μετρήσεις

Στελέχη της Επιχείρησης



Σχέση με άλλες διοικητικές πρακτικές
Ελεγκτική

Εξωτερική

Εσωτερική

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Lean Management

Διοίκηση Διεργασιών

Enterprise Resource Planning (ERP)

Just in Time (JIT)

Έξι σ (six sigma)



Ποιον εξυπηρετεί
Τη Διοίκηση 

Η Διοίκηση αποτελεί την έκφραση των ιδιοκτητών

Οι ιδιοκτήτες έχουν ως επιδίωξη την ταυτόχρονη:
Σταθερή αύξηση της αξίας της περιουσίας που έχουν επενδύσει

Σταθερά αυξανόμενη απολαβή κερδών (μερίσματα)

Εμπορευσιμότητα των τίτλων τους (μετοχών, συμμετοχών κλπ)

Ενδιαφέρονται για την επίτευξη των στόχων που θέτουν 
(επειδή αυτό αποτελεί μέτρο της αξίας πώλησης της επιχείρησης)

Αντιλαμβάνονται τη φυσική αξία των λογιστικών όρων

Περιγράφουν με κατανοητό τρόπο για μη ειδικούς την 
αξία της επιχείρησης και τις δυνατότητές της



Περιγραφή της αξίας της επιχείρησης

• Κεφαλαιακή επάρκεια
• Διανεμόμενη κερδοφορία
• Καθαρή αξία της επιχείρησης
• Πραγματική Καθαρή Θέση
• Χρηματορροές 
• Αγοραία Αξία των Εγκαταστάσεων
• Αξία της φήμης και πελατείαςΑξία της φήμης και πελατείας



Ποιον εξυπηρετεί (1)

Τη Διεύθυνση
Που είναι υπόλογη στη Διοίκηση και πρέπει να ξεπεράσει 

τους στόχους που της έχουν τεθεί από αυτή.
Που αντιστέκεται στις αλλαγές. 
Που γνωρίζει πώς να κινητοποιήσει τους εργαζόμενους. 
Που μπορεί να προβεί σε αναδιάρθρωση των λειτουργιών.
Που μπορεί να προβεί σε συνολική αναδιάρθρωση 

εφαρμόζοντας νέα γνωστά (ERP-TQM-Lean-JIT-Process 
κλπ) ή και πρωτότυπα συστήματα διεύθυνσης.

Που μπορεί να υιοθετήσει και να εφαρμόσει συστήματα 
εσωτερικού ελέγχου (Internal Auditing – εφαρμογές της 
Belief Function κλπ).

Που σχεδιάζει και ελέγχει, ώστε να προκύπτουν κέρδη για 
τους ιδιοκτήτες (Διοίκηση) και επιβραβεύσεις (bonus) για τη 
διεύθυνση και όσους συνεισέφεραν, κατά την κρίση της.



Ποιον εξυπηρετεί (2)

Τη Διοίκηση (τους εκπροσώπους των «ιδιοκτητών»)
Που είναι υπόλογη (στους μετόχους) σε όσους τους 

ψήφισαν, ώστε να τους εκπροσωπούν και με «κατανοητά 
αριθμητικά δεδομένα» να τους ενημερώνουν.

Που θέτει στόχους στη Διεύθυνση και αναμένει 
«αξιολογήσιμα» αποτελέσματα.

Που λαμβάνει αποφάσεις για την αναδιάρθρωση της 
επιχείρησης, στη βάση «τεχνικής» τεκμηρίωσης .

Που εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, 
επενδυτικές μεταβολές που χρειάζονται τεκμηρίωση για να 
ψηφιστούν.

Που χρειάζεται «τεχνική» τεκμηρίωση για την 
πληροφόρηση των επενδυτών
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