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:ل دومـفص

ABCتـاي فعالیـر مبنـه یابی بـهزین
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مقدمه

در حقیقت یک .ژیک نیازمند یک سیستم هزینه یابی مناسب است تا اطالعات مورد نیاز مدیریت را فراهم سازدروشهاي حسابداري مدیریت استرات

ط نقاسیستم هزینه یابی مناسب به تنهائی می تواند پاسخگوي بسیاري از اطالعات مورد نیاز مدیریت، از جمله سودآوري و ترکیب بهینه محصوالت و

نه تنها کمکی نمی کند بلکه ممکن »سیستم هاي سنتی هزینه یابی«اما مدیران بطور تجربی دریافته اند که .قابل تمرکز براي کاهش هزینه ها باشد

.ده سازدبنابراین حسابداران مدیریت کوشیده اند سیستمی را طراحی کنند که نیازهاي اطالعاتی مدیران را برآور.است سبب گمراهی آنها نیز شود

در واقع می .این سیستم انقالبی را در سیستم هاي هزینه یابی ایجاد کرد.منجر شد»سیستم هزینه یابی بر مبناي فعالیت«نتیجه این تالش به پیدایش 

.سال گذشته است٢٠توان گفت این روش مهمترین و مشهورترین نوآوري حسابداري مدیریت طی 

یک واحد تولیدي بدون وجود اطالعات مربوط به بهاي تمام شده .ابداري مالی و مدیریت را به هم مرتبط می سازدهزینه یابی وظیفه اي است که حس

و در نتیجه نمی تواند سودآوري واحد اقتصادي یا .محصوالت قادر نخواهد بود بهاي تمام شده کاالي فروش رفته و موجودي کاال را مشخص سازد

.و با بازار مقایسه نمایدبخشهاي مختلف را اندازه گیري 

.ستاز بهاي تمام شده محصوالت و خدمات می توان در زمینه هاي متنوعی استفاده کرد با این حال، هزینه یابی با روشهاي مختلفی انجام شدنی ا

.ی داردمفید بودن هر یک از روشهاي محاسبه بهاي تمام شده نیز به میزان مربوط بودن آن براي اهداف خاص و مختلف بستگ

:سیستم هزینه یابی سنتی و نارسائی هاي آن

از استفاده )١٩٩٧و بریمسون ١٩٩١براي نمونه کاپالن و کوپر (تعدادي از صاحبنظران حسابداري و مدیریت ١٩٩٠و اوایل دهه ١٩٨٠در اواخر دهه 

.و بکارگیري سیستم هاي حسابداري سنتی انتقاد کردند

:ان عبارت بود ازمشکل و انتقاد اصلی صاحبنظر

صمیم هزینه هائی که به وسیله سیستم هزینه یابی سنتی ارائه می گردد اطالعات دقیقی را در مورد بهاي تمام شده محصوالت و خدمات در اختیار ت

.گیرندگان قرار نمی دهد و حتی با ارائه اطالعات غلط، موجب گمراهی مدیران در تصمیم گیرها می شود

نتیجه این مطالعه نشان داد که سیستم .تحقیقی را در بین مدیران مالی چندین سازمان بزرگ در آمریکا انجام دادند٢٠٠٩در سال فاستر و همکاران 

از مدیران سازمان هاي تحت بررسی بیان داشتند که %٥١.هاي سنتی، قادر به فراهم کردن اطالعات مناسب، براي تصمیم گیري مدیران نیستند

آنها عنوان کردند که اطالعات فراهم شده توسط %٤٥.اطالعات کافی را براي هزینه یابی و قیمت گذاري محصوالت فراهم نمی کندهاي سنتیسیستم

ذکر کرده بودند که سیستم هاي سنتی بدلیل عدم سنجش عملکرد %٣٤این سیستم ها دقیق و واقعی نیست و در تصمیم گیریها مناسب نیستند 

از مدیران معتقد بودند که اطالعات تهیه شده براي تجزیه و تحلیل رقابت، کافی و %٢٧.ناخشنودي در بین آنها شده استکارکنان، سببب ایجاد

.نیز معتقد بودند که این سیستم ها با استراتژي سازمان ها تطابق ندارد%١١و .مناسب نیست
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:مروري بر تاریخچۀ هزینه یابی بر مبناي فعالیت

مدیران شرکت جنرال الکتریک به دنبال افزایش کارائی سیستم هاي اطالعاتی خود براي کنترل هر چه بیشتر هزینه هاي سربار ١٩٦٠در اوایل دهۀ 

آنها اعتقاد داشتند که هزینه هاي سربار در نتیجه تصمیم هاي .علت این موضوع آن بود که این نوع هزینه ها همواره در حال افزایش بود.بودند

براي مثال هنگام طراحی خطوط تولیدي، مهندسان هیچ گاه به اثر .وح عالی سازمان بوده و مدتها قبل در مورد آن تصمیم گیري شده بودمدیریت سط

(طراحی هاي خود بر روي بهاي تمام شده محصول توجه نمی کنند )٢٠٠٢التشا و ودانیل .

(بداري به رابطه بین فعالیت و هزینه اجاره کردند، برخی از نویسندگان حسا١٩٧٠و اوایل دهه ١٩٦٠در اواخر دهۀ  .١٩٩٢جانسون . (

به دنبال انعکاس ضعف ها و نارسائی هاي سیستم هاي حسابداري سنتی در ارائه اطالعات دقیق هزینه، در محافل دانشگاهی و ١٩٨٠اما در دهۀ 

:سه تحول اساسی بوداین توجه عمدتاً براساس پیدایش.حرفه اي به این رابطه توجه بیشتري شد

تحول اول تغییرات نوینی بود که در دنیا براي معرفی فناوري مدرن و مکانیزم هاي تولیدي جدید در کشورهاي مختلف، به ویژه در ژاپن و -

نه در بهاي تمام شده این موضوع موجب شده بود تا هزینه هاي سربار افزایش یابد و نقش بیشتري را نسبت به سایر عوامل هزی.آمریکا رخ داده بود

.محصوالت بر عهده گیرد

فلسفه فکري بسیاري از مدیران شرکت ها دستخوش تغییرات عمده شد و عالوه بر سودآوري، رقابت در ١٩٨٠تحول دوم این بود که در دهۀ -

.اصلی مدیران قرار گرفتسطح جهانی، افزایش خشنودي مشتریان، تأکید بر کنترل کیفیت محصوالت و کاهش هزینه ها نیز جزء اهداف 

هاي گوناگون فناوري و دیدگاههاي جدید مدیران تحول سوم این بود که عده اي از نویسندگان حسابداري به تشریح فضاي جدید تولید، نقش-

جب گمراهی و تصمیم هاي سنتی نه تنها پاسخگوي مدیران نیستند بلکه اطالعات حاصل از آن سیستم ها، موآنها ادعا کردند که سیستم.پرداختند

(اقدام کردند»هزینه یابی بر مبناي فعالیت«بدنبال آن این نویسندگان اقدام به معرفی سیستم جدیدي با عنوان .گیري نادرست مدیران می شود نمازي .

).١٣٧٨و ١٣٧٧

 می باشد)مدیریت بر مبناي فعالیت(هدف اول هزینه یابی بر مبناي فعالیت، کمک به مدیریت هزینه هاي غیرمستقیم.

هدف دوم آن فراهم کردن اطالعاتی دقیق تر در خصوص بهاي تمام شده محصوالت است) )٢٠٠٢التشا و ودانیل .

مقایسه هزینه یابی سنتی و هزینه یابی بر مبناي فعالیت

در سیستم هزینه .تم هزینه یابی بر مبناي فعالیت و سیستم هزینه یابی سنتی از لحاظ نحوة تخصیص هزینه هاي سربار با یکدیگر متفاوت هستندسیس

یابی سنتی، هزینه هاي سربار تنها براساس یک محرك هزینه تسهیم می شود که این محرك ممکن است حجم تولید، ساعات کار ماشین یا ساعات 

:ستقیم باشد که بکارگیري این شیوه داراي مشکالت متعددي استکار م

براي مثال محصولی که چرخه عملیات تولیدي آن کوتاه است، .این شیوه نمی تواند مبناي صحیحی براي تسهیم هزینه هاي سربار پدید آورد-١

ري تولید و استفاده از تفکر مدیریت موجودي مانند تولید بهنگام همچنین پیشرفت فناو.ممکن است به میزان غیرمتناسبی از هزینه هاي انبار بهره ببرد
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و چند عامل دیگر، ساختار هزینه هاي محصول را به شدت تغییر داده و سبب افزایش هزینه هاي سربار و در عوض کاهش هزینه هاي مواد و کار 

.مستقیم شده است

.بیشتر موارد از ساعات کار مستقیم به عنوان مبناي تخصیص استفاده می شوددر سیستم هزینه یابی سنتی براي تخصیص هزینه هاي سربار در-٢

از بهاي محصول %٥٠در مقابل هزینه هاي سربار بیش از .از بهاي محصول را در بر می گیرد%١٥در حالی که امروزه هزینه کار مستقیم غالبًا کمتر از 

(را شامل می شود هزینه هاي غیرمستقیم، سبب بهبود گزارشگري برون سازمانی، ارزیابی بهتر مدیران، تخصیص صحیح ).١٩٩٢هاردي و هوبارد .

(تر مدیریت می شودکارکنان و عملیات مالی داخلی شرکت ها، قیمت گذاري صحیح تر محصوالت و اتخاذ تصمیم گیري هاي بهینه فرمگن و لیائو .

مستقیم در مواردي که دستمزد مستقیم بر اثر مکانیزه شدن تولید کاهش یافته، بیشتر مشکل تخصیص هزینه هاي سربار بر مبناي دستمزد ).١٩٨١

در مواردیکه رابطه نزدیکی بین .هزار درصد هزینه دستمزد مستقیم استفاده می کنند٢حتی برخی شرکتها از نرخ جذب سرباري معادل .مشهود است

.بار وجود ندارد، محاسبه بهاي تمام شده به میزان در خور توجهی با اشتباه همراه استدستمزد مستقیم و میزان برخورداري آن از هزینه هاي سر

.هزینه کار مستقیم را به عنوان سربار ثبت می کنند)اچ پی(امروزه برخی از شرکتهاي بزرگ مانند هولت پاکارد 
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فعالیت را نشان می دهدتفاوتهاي مهم بین روش هاي هزینه یابی سنتی و هزینه یابی بر مبناي ١-١جدول 

ABCسیستم سیستم هاي سنتی

هدف اصلی آنها ارائه اطالعاتی در زمینه سودآوري -١

.است

هاي سودآوري، هدف اصلی آن ارائه اطالعاتی در زمینه

.المللی استرضایت مشتریان و رقابت در سطح بین

براي جریان هاي تولیدي ساده، استاندارد و معمولی -٢

.بکار می رود

هاي تولیدي ساده، پیچیده و غیراستاندارد کاربرد براي جریان

.دارد

بهاي تمام شده محصول را با استفاده از مواد اولیه -٣

مستقیم، دستمزد مستقیم و سربار کارخانه محاسبه 

را منظور نمی می کنند و رسمًا آثار فناوري پیشرفته

.کنند

بهاي تمام شده را با استفاده از مواد اولیه مستقیم و سربار 

کارخانه یا هزینه هاي تبدیل محاسبه می کند و هزینه هاي 

مربوط به فناوري، کنترل کیفیت و رقابت در سطح جهانی را 

.در نظر می گیرد

بهاي تمام شده را براي یک دایره، محصول یا -٤

مستقیم به فعالیت هاي الزم براي خدمت بدون توجه 

.تولید و توزیع محاسبه می کنند

به منظور بهاي تمام شده، رابطه علیت بین فعالیتهاي الزم براي 

تولید و توزیع محصول یا خدمت و ارزش اقتصادي منابع به 

.کار گرفته شده را بطور مستقیم و با مبالغ کمی ایجاد می کند

تخصیص رکز هزینه براي داراي یک یا حداکثر چند م-٥

.اندها در سطح شرکت یا دایرههزینه

از مراکز هزینه هاي متعدد که با توجه به میزان فعالیت ها 

.تعیین می شود، استفاده می کند

معموالً هزینه دستمزد مستقیم یا ساعات (از یک مبنا -٦

یا حداکثر چند مبنا براي تخصیص )کار ماشین آالت

.هزینه هاي سربار کارخانه استفاده می کنند

از مبناهاي مناسبی براي هر مرکز فعالیت استفاده می کند و 

.داراي مبناهاي چندگانه است

از مبناهاي تسهیم سرباري استفاده می کنند که الزامًا -٧

بر اساس روابط علت و معلولی تمام اقالم سربار 

.سازمان نیستند

براي هر فعالیت، صرفاً براساس روابط علت و معلول، مبناي 

مناسب تسهیم سربار کارخانه را تعیین می کند و مورد استفاده 

.قرار می دهد

لی براي تقسیم هزینه هاي سربار اکثراً از مبناهاي ما-٨

.استفاده می کنند

از مبناهاي مالی و همچنین غیرمالی براي تسهیم هزینه هاي 

.سربار بهره می گیرد

هزینه «و »هزینه هاي دوره«هزینه ها را به دو گروه -٩

تقسیم می کنند همچنین هزینه هاي »هاي محصول

.ثابت را از هزینه هاي متغیر متمایز می سازند

تلقی می کند و با توجه »هزینه هاي محصول«کلیه هزینه ها 

.در نظر می گیرد»متغیر«به دید بلند مدت، کلیه هزینه ها را 

گیریهاي صحیح ومناسب را با استفاده از اتخاذ تصمیم

.سازداطالعات سیستم حسابداري مدیریت ممکن می

اطالعات براي برنامه ریزي و کنترل بسیار مناسب است و 

.دقیق را در این زمینه فراهم می سازد

کار مستقیم به محاسبه نادرست بهاي تمام شده )هزینه(بنابراین تخصیص هزینه هاي سربار در روش سنتی و بر اساس مبناهائی همچون ساعات 

(محصوالت می انجامد لذا حسابداري صنعتی به شکل سنتی پیام نادرست به مدیران می دهد ).٢٠٠٠و همکاران داتیو .

.برخالف سیستم هاي سنتی در سیستم هزینه یابی بر مبناي فعالیت، تسهیم هزینه هاي سربار شامل دو مرحله است
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در مرحله اول فعالیتهاي عمده شناسائی می شوند و هزینه سربار به تناسب منابعی که در هر فعالیت مصرف می شود به آن فعالیتها :مرحله اول

(سربار تخصیص یافته به هر فعالیت، هزینه انباشت فعالیت نامیده می شود.ابدتخصیص می ی پس از تخصیص سربار )١٩٩٣شانک و گوین دارجان .

.شودساخت به فعالیت ها در مرحله اول، محرك هاي هزینه مناسب و مربوط به هر یک از فعالیت ها شناسائی می

فعالیت به نسبت مقدار مصرف محرك هاي هزینه در هر یک از خطوط تولید محصول، به این خطوط در مرحله دوم هزینه انباشت هر :مرحله دوم

هاي یابی، اطالعات بهتري را براي تصمیم گیریهاي استراتژیک مدیریت فراهم می آورد و به تشخیص هزینهاین سیستم هزینه.تخصیص داده می شود

.یابی را بهبود می بخشدیابی بر مبناي فعالیت، کیفیت تولید و هزینهبنابراین هزینه .بدون ارزش افزوده کمک می کند

(سایر معایب سیستم هاي سنتی را می توان به صورت زیر بیان کرد ):٢٠٠٩مید و همکاران .

.افزایش هزینه سربار در مقایسه با سایر هزینه هاي تولید، به خصوص دستمزد مستقیم-الف

یص سربار، با وجود باال بودن هزینه سربار دربهاي تمام شده محصوالتفاقد اهمیت بودن نحوه تخص-ب

نبود امکان تشخیص مناسب روابط بین منابع مصرف شده و محصوالت تولیدي به دلیل استفاده از فقط یک مبناي تخصیص سربار-ج

ضعف در ارائه اطالعات مربوط براي ارزیابی عملکرد مدیران-د

.صحیح و واقعی در مورد بهاي تمام شده و سودآوري شرکتارائه نکردن اطالعات -ر

ناتوانی براي فراهم کردن اطالعات غیرمالی-ز

ضعف پاسخگوئی در خصوص سیستم هاي تولیدي پیچیده و غیرمعمول -س

از دیگر ضعف هاي روش سنتی حسابداري بهاي تمام شده، محاسبه انحراف بهاي تمام شده به وسیله این سیستم بر اثر تغییر در ویژگی هاي –ص 

و از .در واقع در سیستمهاي سنتی با تغییر ویژگی هاي محصول، مقادیر هزینه هاي تخصیص یافته به محصوالت تغییر می کند.محصوالت است

(ی آن منحرف می شودمقدار واقع )١٩٩٧بریمسون .
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:خالصه انحرافات هزینه در سیستم هاي هزینه یابی سنتی

نوع یا ویژگیهاي محصولنوع اختالف
هاي اي که در سیستمنوع انحراف هزینه

.سنتی هزینه یابی رخ می دهد

هزینه کم برآورد شده، سربار کمتري به این حجم کمحجم تولید

.اختصاص داده می شودمحصوالت 

کوچکاندازه محصول

بزرگ

.هزینه کم برآورد شده است

.هزینه زیاد برآورد شده است

طراحی پیچیدهپیچیدگی محصول

طراحی ساده

.هزینه کم برآورد شده است

.هزینه زیاد برآورد شده است

نیازمندیهاي محصول به 

مواد اولیه

نیازمند قطعات زیاد یا منحصر بفرد است 

که فقط در یک محصول استفاده می 

.شود

نیازمند قطعات کم یا معمولی است، مثل 

قطعاتی که براي بسیاري از محصوالت 

.مورد استفاده قرار می گیرد

.هزینه زیاد برآورد شده است

نیازمندیهاي محصول به 

تنظیم دستگاه

نی یا پیچیده نیازمند تنظیمات زیاد، طوال

.دستگاه است

نیازمند تنظیمات کم، یا ساده دستگاه 

.است

.هزینه کم برآورده شده است

.هزینه زیاد برآورد شده است

تعیین فعالیت هاي بدون ارزش افزوده

.کندسیستم هزینه یابی بر مبناي فعالیت، اطالعات حیاتی در خصوص اینکه چگونه یک سازمان می تواند مزیت رقابتی را نیز کسب نماید، فراهم می

:دلیل دستیابی به چنین هدفی از طریق این سیستم را پاسخگوئی این روش به دو سوال زیر می دانند

آیا فعالیت، مورد نیاز و ضروري است؟ -١

آیا فعالیت، به صورت کارا و موثر انجام می شود؟-٢

.معرفی می کنند»١مهندسی ارزش ساختار هزینه«این رویکرد را به عنوان )کندي وافلک، شانک و گوین دارجان(آنها 

مهندسی ارزش ساختار هزینه

مبناي فعالیت نقش مهمی را در پاسخ به دو سئوال فوق فراهم از طریق تسهیم بهتر هزینه ها به فعالیت، محصوالت و مشتریان، سیستم هزینه یابی بر 

).٢٠٠١کندي و افلک (در نتیجه فعالیت هاي ارزش افزا مشخص می شود و تصمیم گیري عملیاتی مدیران بهبود می یابد .می کند

1Cost structure value engineering
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این موضوع به .ه با هر فعالیت بی اطالع اندتجزیه و تحلیل فعالیت ها معموالً مدیرانی را متعجب می کند که از منابع واقعی خرج شده در رابط

ا روش پرسش هائی این چنین منجر می شود که آیا انجام این فعالیت ها الزم است؟ اگر انجام برخی فعالیت ها ضروري است، آیا می توان آنها را ب

بی بر مبناي فعالیت می تواند پیش بینی جریان هاي نقدي در تحقیق به این نتیجه رسیدند که سیستم هزینه یا»وارد و پتل«کم هزینه تري انجام داد؟ 

این موضوع موجب می شود، مدیران در فعالیتهاي داراي ارزش افزوده اي سرمایه گذاري کنند که به نوبه خود با افزایش ارزش .آتی را نیز تسهیل کند

.مشتریان، سودآوري شرکت را بهبود بخشد

تري مداري است آیا یک فعالیت، ارزش افزوده اي روي محصول یا خدمت از دیدگاه مشتري ایجاد می کند؟ روش ارزش افزوده بر اساس دیدگاه مش

-هدف مدیریت هزینه در حوزه فعالیت.چنین فعالیتی حذف شود.اگر پاسخ منفی باشد، این فعالیت بدون ارزش افزوده محسوب و کوشش می شود

درصد از کل مخارج بیشتر سازمان ها ناشی از ٤٠تا ٢٠وي گزارش می دهد که حدود .ده استمطرح کر)٢٠٠٧(»بریمسون«هاي بدون ارزش را 

.البته در عمل بیشتر شرکت ها دریافته اند که حذف تمام فعالیت هاي بدون ارزش افزوده امري ناممکن است.فعالیت هاي بدون ارزش افزوده است

ثال تحویل مواد به خط تولید ممکن است مستلزم انجام فعالیت هائی نظیر دریافت، باز کردن بسته ها، براي م.اما کوشیده اند آن را به حداقل برسانند

از دیدگاه مشتري از بین این فعالیت ها، تنها فعالیت دریافت مواد داراي ارزش افزوده است و سه فعالیت دیگر در .انبار کردن و توزیع مواد باشد

.اند و لذا داراي ارزش افزوده نیستندست و بهنگام مواد را به خطوط تولید تحویل دهند، قابل حذفکنندگان مواد، درصورتی که عرضه

:طبقه بندي فعالیت ها در سیستم هزینه یابی بر مبناي فعالیت

از فعالیت ها، به )خدمت(چهار طبقه فعالیت وجود دارد که هزینه این فعالیت ها نیز با توجه به میزان استفاده هر محصول ABCدر سیستم 

:چهار طبقه فعالیت شامل موارد زیرند.تخصیص می یابد)خدمات(محصوالت 

.مانند سوراخ کردن و ماشین کاري هر قطعه.می شودفعالیت هاي سطح واحد محصول، که با هر بار انجام آن فعالیت، یک واحد محصول تولید-١

.هزینه این نوع فعالیت ها به طور مستقیم به واحد محصول یا خدمت مربوط تخصیص می یابد

-هآالت یا سفارش مجموعسازي ماشینمانند آماده.شودمیبار انجام آن فعالیت یک دسته محصول تولیددسته محصول، که با هرفعالیتهاي سطح-٢

.هاي سطح دسته محصول صرف نظر از تعداد واحدهاي موجود در هر دسته اغلب ثابت استهزینه.اي از قطعات

این فعالیت ها براساس نیاز پشتیبانی انواع محصوالت .فعالیتهاي پشتیبانی سطح محصول، که با انجام آن محصول هاي مختلفی تولید می شود-٣

مانند حفظ مشخصات محصول و انجام .ابت بوده و می توان آنها را به محصوالت مختلف تخصیص دادمختلف اجرا می شود و هزینه هاي آن ث

.تغییرات مهندسی

.فعالیتهاي سطح عمومی کارخانه، که فرآیند عمومی تولید کارخانه را پشتیبانی می کند، مانند روشنائی و نظافت کارخانه -٤

اما طبقه آخر شامل هزینه .می توان آنها را به گونه مستقیم یا غیرمستقیم به محصوالت تخصیص دادسه طبقه اول با هزینه هائی سروکار دارند که 

.و تنها بر مبناي تخصیص می توان آنها را بین محصوالت تسهیم کرد.هائی است که براي انواع محصوالت مشترك است
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:شیوه کارکرد سیستم هزینه یابی بر مبناي فعالیت

و Aشرکت آنها دو محصول .و تفاوت آن با سیستم سنتی، به مثال زیر توجه کنیدABCتر نحوة کارکرد سیستم هزینه یابی بر فعالیت به منظور درك به

B در دایرهX وC وD در دایرهY خالصه شده است٢-٣را تولید می کند اطالعات مربوط به این محصوالت در جدول) )٢-٣جدول :

محصوالت
Yدایره Xدایره 

ABجمعCDجمع

١٠٠٠٨٠٠١٨٠٠١٠٠٠٥٠٠١٥٠٠تعداد تولید و فروخته شده

٢٧.٥٣٠٣٠٣٥)تومان(قیمت فروش هر عدد 

٢٧.٥٠٠٢٤.٠٠٠٥١.٥٠٠٣٠.٠٠٠١٧.٥٠٠٤٧.٥٠٠)تومان(درآمد فروش 

:هزینه ها

١٠.٠٠٠٦.٤٠٠١٦.٤٠٠٩.٠٠٠٧.٥٠٠١٦.٥٠٠مواد اولیه مستقیم

٣.٠٠٠١.٦٠٠٤.٦٠٠٣.٠٠٠١.٠٠٠٤.٠٠٠دستمزد مستقیم

٢١.٠٠٠٢٠.٥٠٠

هاي فروشهزینه:هزینه دایره خدمات:سربار کارخانه

٤.٤٤٠٧.٩٢٠هزینه هاي خرید١.٣٧٠هزینه آماده سازي

٣.١٠٠انبارداري٢.٤٠٠سرپرستی

٣.٣٠٠نیرو١٩.٨٠٠ماشین االت

٢٣.٥٧٠١٠.٨٤٠

حالت اول سودآوري در صورت تخصیص سربار با استفاده از یک مبنا

هزینه دستمزد (در روش او سربار کارخانه فقط با استفاده از یک نرخ .نشان دهنده بهاي تمام شده و سود هر یک از محصوالت است٢-٤جدول 

.تخصیص یافته است)مستقیم
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)تخصیص هزینه هاي سربار با استفاده از یک نرخ جذب(سود به روش اول ٢-٤جدول 

)اعداد به تومان(محصوالت 

ABCD
١٠٠٠٨٠٠٩٠٠١٥٠٠مواد اولیه مستقیم 

٣٠٠٢٠٠٣٠٠٢٠٠دستمزد مستقیم

٢٣.٥٧٠کارخانه 

١٠.٨٤٠دایره خدمات

٣٤.٤١٠جمع

١٢٠٠٨٠٠١٢٠٠٨٠٠)دستمزد مستقیمهزینه%٤٠٠(

٢٥٠٠١٨٠٠٢٤٠٠٢٥٠٠هزینه هاي محصول

٢٢٠٢٤٠٢٤٠٢٨٠)قیمت فروش%٨(هاي فروش هزینه

٢.٧٢٠٢.٠٤٠٢.٦٤٠٢.٧٨٠جمع هزینه ها

٢٧٥٠٢٠٠٠٢٠٠٠٢٥٠٠قیمت فروش

٩٦٠٣٦٠٧٢٠%٣٠سود

١.
١٠.٠٠٠هزینه کل مواد مستقیم

تومان١٠=
عدد١٠٠٠)فروخته شده(تعداد تولید 

٢.
٣.٠٠٠هزینه کل دستمزد مستقیم

تومان٣=
عدد١٠٠٠)فروخته شده(تعداد تولید 

٣.
٣٤.٤١٠جمع کل هزینه هاي سربار

%٤٠٠یا ٤=
٨.٦٠٠جمع هزینه دستمزد مستقیم

=٨×قیمت فروش =هزینه هاي فروش .٤ %٨×٥/٢٧= %٢٠/٢

هستند و مدیریت به ناچار باید از اطالعات باال استفاده و اهم Aو Cو B ،D، سودآورترین محصوالت به ترتیب ٢-٤براساس محاسبات جدول 

.تالش خود را براي تولید و فروش محصول سودآورتر صرف کند
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مبناي فعالیتحالت دوم تعیین سودآوري در صورت استفاده از هزینه یابی بر 

هاي دو دایرة تولیدي نیازي به هزینه.هاي سازمان به دقت بررسی شوندها باید هزینهعقیده دارند که براي تخصیص صحیح هزینهABCطرفداران 

، ایجاد مراکز فعالیت ترین اقداممناسب.هاي دایره خدمات باید براساس مبناهاي مناسبی تسهیم گردندهاي سربار و هزینهتخصیص ندارند، اما هزینه

.آالت استسازي، سرپرستی و نظارت ماشینهاي آمادهجداگانه براي هزینه

.دهد که دو نوع فعالیت عمده در دایره خرید وجود داردنشان می.گیردکه در دایره خدمات صورت می»فعالیتهائی«تجزیه و تحلیل 

انجام سفارش ها.١

اري شدهحمل و نقل مواد اولیه و کاالي خرید.٢

مچنین این فعالیت ها نه تنها به تولید محصوالت کمک می کنند، بلکه در ایجاد رضایت مشتریان تأثیر بسزائی دارند و از یکدیگر قابل تمایزند ه

:دمشخص می سازد که دو فعالیت مهم و اصلی در این زمینه وجود دار»انبار و ارسال محموله ها«تجزیه و تحلیل فعالیتهاي مربوط به 

انبار کردن محصوالت تکمیل شده.١

ارسال محصوالت به مشتریان.٢

سرانجام هزینه هاي .کلیه هزینه ها مربوط به یک فعالیت است که وظیفه آن فراهم کردن نیروي الزم براي ماشین آالت است»نیرو«در خصوص 

هاي ها مستقیماً به وسیله سیستماساس الزم است این هزینهاینبر.فروش نیز فقط مربوط به یک فعالیت است و آن قبول سفارش از مشتریان است

.گیري شودحسابداري براي هر مرکز فعالیت اندازه
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تعیین مراکز فعالیت و هزینه هر یک از فعالیت ها٢-٥جدول 

نوع هزینهفعالیتتومان

هزینه هاي سربار کارخانهآماده سازي ماشین االت١٣٧٠

نظارتسرپرستی و ٢٤٠٠

ماشین آالت١٩.٨٠٠

هزینه هاي خریدانجام سفارش ها٢٤٠

هزینه هاي دایره 

خدمت

حمل و نقل مواد اولیه٤٠٠٠

هاانبارداري و ارسال محمولهانبار کردن محصوالت١٦٠٠

تحویل محصوالت به مشتریان١٥٠٠

هزینه هاي فروشنیرو٣.٣٠٠

قبول سفارش٧.٩٢٠

ز پس از شناسائی مراکز فعالیت و تعیین هزینه هاي هر یک از فعالیت ها باید مبناهاي مناسب محرك هزینه را به منظور تخصیص هزینه هر یک ا

جدول از این.کندمبناي مناسب هر فعالیت را به همراه مقدار محرك هزینه در هر محصول ارائه می٢-٦جدول .فعالیت ها به محصوالت تعیین کرد

.هزینه فعالیت ها به محصوالت استفاده کرد)ثانویه(توان براي تخصیص نهائی می
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.محرك هاي مناسب به منظور تخصیص هزینه فعالیت ها به محصوالت-٢-٦جدول 

محصوالتمبناهاي تقسیم هزینه ها

ABCD

١٠٠٥٠١٠٠٢٥)به عدد(حجم تولید 

٥/١٢١٤)ساعت(زمان آماده سازي ماشین ها 

٧٥٤٠٧٥٥٠)ساعت(زمان سرپرستی در هر دوره 

٥/٠٥/٠٥/٠٥/٠)ساعت(زمان استفاده از ماشین آالت 

١٠٢٠٢٠٦٠تعداد دفعات سفارش هاي انجام شده در هر دوره

٢٥٢٤)کیلوگرم(مواد اولیه الزم براي تولید هر واحد محصول 

٠١٠٠١٠٠٢٠٠)عدد(شده نگهداري شده میانگین موجودي کاالي تکمیل 

١٠٤٠٥٠٢٠٠تعداد دفعات تحویل در هر دوره

٣٢١٦٠٢٠٠٤٠٠)ساعت(زمان صرف وقت مسئوالن فروش در هر دوره 
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.تخصیص می یابند٢-٦، که در ادامه ارائه می شود، هزینه هاي هر مرکز فعالیت با استفاده از مبناهاي جدول ٢-٧در جدول 

تخصیص هزینه فعالیت ها به محصوالت-٢-٧جدول 

هزینه آماده سازي ماشین آالت=تومان ١٣٧٠÷١٣٧ساعت =١٠تومان *

هزینه سرپرستی و نظارت در هر ساعت=تومان ٢٤٠٠÷٢٤٠ساعت =١٠تومان *

هزینه ماشین آالت در هر ساعت=تومان ١٩.٨٠٠÷١٦٥٠ساعت =١٢تومان *

تومان١٣٧٠االتسازي ماشینهزینه آماده–هزینه مرکز فعالیت

ABCDجمع

١٠٠٠٨٠٠١٠٠٠٥٠٠تعداد تولید شده و فروخته شده

٢١٠٠٥٠١٠٠٢٥-٦جدول –)به عدد(حجم تولید ÷

١٠١٦١٠٢٠تعداد دفعات تولید

٢٥/١٢١٤-٦جدول )ساعتبه(سازي ماشین االتآمادهزمان ×

١٥٣٢١٠٨٠١٣٧)ساعت(جمع زمان آماده سازي 

١٠١٠١٠*١٠هزینه آماده سازي هر ساعت×

١٥٠٣٢٠١٠٠٨٠٠)تومان(جمع هزینه آماده سازي 

١٠٠٠٨٠٠١٠٠٠٥٠٠تعداد تولید شده و فروخته شده÷

١٥/٠٤٠/٠١٠/٠٦٠/١)تومان(هزینه هر واحد تولید 

تومان٢٤٠٠هزینه سرپرستی و نظارت

ABCDجمع

٢٧٥٤٠٧٥٥٠٢٤٠-٦زمان سرپرستی به ساعت، جدول 
١٠١٠١٠*١٠هزینه سرپرستی در ساعت*

٧٥٠٤٠٠٧٥٠٥٠٠)تومان(جمع 

١٠٠٠٨٠٠١٠٠٠٥٠٠تعداد تولید شده و فروخته شده÷

٧٥/٠٥٠/٠٧٥/٠٠٠/١)تومان(هزینه هر واحد تولید 

تومان١٩.٨٠٠هزینه ماشین آالت

ABCDجمع

١٠٠٠٨٠٠١٠٠٠٥٠٠و فروخته شدهتعداد تولید شده

٥/٠٥/٠٥/٠٥/٠)ساعت(زمان الزم براي تولید هر عدد محصول ÷

٥٠٠٤٠٠٥٠٠٢٥٠١٦٥٠)ساعت(مدت زمان الزم 

١٢١٢١٢*١٢هزینه ماشین آالت در هر ساعت

٢٢٢٢تعداد تولید محصول در ساعت÷

٠٠/٦٠٠/٦٠٠/٦٠٠/٦)تومان(هزینه هر واحد تولید 



٢٤

)تومان(هزینه هر سفارش =تومان ٤٤٠÷١١٠سفارش=٤تومان *

هزینه حمل و نقل هر واحد مواد اولیه=تومان ٤٠٠٠÷١٠.٠٠٠کیلوگرم=٤/٠تومان *

هزینه نگهداري هر واحد محصول نگهداري شده=تومان ١٦٠٠÷٤٠٠عدد=٤تومان *

شود و هزینه هاي نگهداري هر یک از سه بالفاصله به فروش می رسد و نگهداري نمیAبراساس این فرض است که محصول )تومان٤(محاسبه باال 

.محصول دیگر یکسان است

تومان٤٤٠هزینه انجام سفارش ها

ABCDجمع

٢١٠٢٠٢٠٦٠١١٠-٦تعداد سفارش هاي انجام شده، جدول 

٤٤٤*٤)تومان(هزینه هر سفارش ×

٤٠٨٠٨٠٢٤٠جمع هزینه سفارش ها

١٠٠٠٨٠٠١٠٠٠٥٠٠تعداد تولید و فروخته شده÷

٠٤/٠١٠/٠٠٨/٠٤٨)تومان(هزینه هر واحد محصول 

تومان٤٠٠٠هزینه حمل و نقل مواد اولیه

ABCDجمع

به مواد اولیه الزم براي تولید هر واحد محصول

٢-٦کیلوگرم، جدول 
٢٥٢٤

١٠٠٠٨٠٠١٠٠٠٥٠٠تعداد تولید الزم در دوره×

٢٠٠٠٤٠٠٠٢٠٠٠٢٠٠٠١٠.٠٠٠)به کیلوگرم(جمع مواد اولیه الزم 

٢٥٢٤مواد اولیه الزم براي تولید هر واحد محصول

٤/٠٤/٠٤/٠*٤/٠)هرکیلوگرم(هزینه حمل و نقل هر واحد مواد اولیه 

٨٠/٠٠٠/٢٨٠/٠٦٠/١)تومان(هزینه هر واحد محصول 

تومان١٦٠٠هزینه انبار کردن محصوالت تکمیل شده

ABCDجمع

میانگین موجودي کاالي تکمیل شده نگهداري 

٢-٦جدول )عدد(شده 
-١٠٠١٠٠٢٠٠

٤٠٠

٤٤*٤-هزینه نگهداري هر واحد محصول نگهداري شده×

٤٠٠٤٠٠٨٠٠-)تومان(جمع هزینه نگهداري کاالي تکمیل شده 

٨٠٠١٠٠٠٥٠٠-)عدد(٢-٢تعداد تولید جدول ÷

٠٠/٠٥٠/٠٤٠/٠٦٠/١)تومان(هزینه نگهداري هر عدد کاالي تولید شده 



٢٥

هزینه تحویل در هر دفعه=تومان ١٥٠٠÷٣٠٠دفعه=٥تومان *

)در هر ساعت(هزینه نیرو =تومان ٣٣٠٠÷١٦٥٠ساعت=٢تومان **

بنابراین، اطالعات .آالت تقسیم می شودکارکرد ماشیناالت الزم است و هزینه نیرو براساس ساعات است که نیرو براي تمام ماشینفرض شده*

.هزینه ماشین آالت که در این جدول ارائه شده مورد استفاده قرار گرفت

همان .بهاي تمام شده و سودآوري هر یک از محصوالت به تفکیک ارائه شده است٢-٨در جدول ٢-٧با توجه به محاسبات انجام شده در جدول 

در رده هاي بعدي Cو Aاست و محصوالت Bطوري که مالحظه می شود، سودآورترین محصول از نظر سیستم هزینه یابی بر مبناي فعالیت محصول 

بیشتر ارزشیابی «ارزش محصوالت ABCداراي زیان قابل توجهی است و مدیریت نباید به تولید آن ادامه دهد بنابراین، سیستم Dمحصول اما .اند

تومان١٥٠٠هزینه تحویل محصوالت به مشتریان

ABCDجمع

٢١٠٤٠٥٠٢٠٠٣٠٠-٦تعداد دفعات تحویل در هر دوره جدول 

٥٥٥*٥)تومان(هزینه تحویل در هر دفعه ×

٥٠٢٠٠٢٥٠١٠٠٠)تومان(جمع هزینه تحویل 

تومان١٥٠٠هزینه تحویل محصوالت به مشتریان

ABCDجمع

١٠٠٠٨٠٠١٠٠٠٥٠٠تعداد تولید÷

٠٥/٠٢٥/٠٢٥/٠٠٠/٢هزینه تحویل هر عدد محصول

تومان٣٣٠٠هزینه نیرو

ABCDجمع

٥٠٠٤٠٠٥٠٠٢٥٠١٦٥٠*)ساعت(مدت زمان الزم ماشین آالت 

٢٢٢**٢)در هر ساعت(هزینه نیرو 

٥/٠٥/٠٥/٠٥/٠زمان الزم براي تولید هر عدد محصول÷

٠٠/١٠٠/١٠٠/١٠٠/١)تومان(هزینه نیرو براي هر عدد محصول 

تومان٧٩٢٠هزینه فروش

ABCDجمع

زمان صرف وقت مسئوالن فروش در هر دوره 

٢-٦جدول )ساعت(
٣٢١٦٠٢٠٠٤٠٠٧٩٢

١٠١٠١٠١٠هزینه زمان صرف وقت مسئوالن در هر ساعت×

١٠٠٠٨٠٠١٠٠٠٥٠٠)عدد(تعداد تولید ÷

٣٢/٠٠٠/٢٠٠/٢٠٠/٨)تومان(هزینه فروش هر عدد محصول 



٢٦

این در حالی است که در روش سنتی تسهیم هزینه با یک نرخ ثابت این محصول زیان ده .را دقیقاً شناسائی می کند»٢کمتر ارزشیابی شده«و »١شده

.می تواند به گمراهی مدیران و حتی تصمیم گیري اشتباه منجر شود)سنتی(بنابراین سیستم تک نرخی .و تولید آن توجیه اقتصادي داردنبوده

)ABCتخصیص سربار از طریق (سود به روش دوم -٢-٨جدول 

)اعداد به تومان(محصوالت

ABCD
٠٠٠/١٠٠٠/٨٠٠/٩٠٠/١٥مواد اولیه مستقیم

٠٠/٣٠٠/٢٠٠/٣٠٠/٢دستمزد مستقیم

١٥/٠٤٠/٠١٠/٠٦٠/١آماده سازي ماشین آالت

٧٥/٠٥٠/٠٧٥/٠٠٠/١سرپرستی و نظارت

٠٠/٦٠٠/٦٠٠/٦٠٠/٦ماشین آالت

٠٤/٠١٠/٠٠٨/٠٤٨/٠انجام سفارش ها

٨٠/٠٠٠/٢٨٠/٠٦٠/١حمل و نقل مواد اولیه و کاالي خریداري شده

٠٠/٠٥٠/٠٤٠/٠٦٠/١محصوالت تکمیل شدهانبار کردن 

٠٥/٠٢٥/٠٢٥/٠٢تحویل محصوالت به مشتریان

٠٠/١٠٠/١٠٠/١٠٠/١نیرو

٣٢/٠٠٠/٢٠٠/٢٠٠/٨هزینه هاي فروش

١١/٢٢٧٥/٢٢٣٨/٢٣٢٨/٤٠جمع هزینه ها

٥٠/٢٧٠٠/٣٠٠٠/٣٠٠٠/٣٥قیمت فروش

-٣٩/٥٢٥/٧٦٢/٦٢٨/٥)تومان(سود 



٢٧

ABCگام هاي عملی براي پیاده سازي سیستم 

اهداف هزینه، همان هدف .مشخص شود»اهداف هزینه«باید سعی شود کلیه هزینه هاي مستقیم و غیرمستقیم مربوط به ABCهنگام اجراي سیستم 

به تسهیم )مواد اولیه و کار مستقیم(هزینه هاي مستقیم .که تعیین بهاي تمام شده محصول، خدمت، مشتري و غیره می باشد.استABCنهائی سیستم 

این .باید به دقت بررسی شوند تا آنجا که ممکن باشد)سربار(اما هزینه هاي غیرمستقیم .نیازي ندارند و مستقیماً به اهداف هزینه اختصاص می یابند

باقیمانده هزینه هاي سربار که قابلیت تبدیل به هزینه هاي مستقیم را ندارند باید در .نه ها را از حالت هزینه هاي غیرمستقیم به مستقیم تبدیل نمودهزی

حد امکان منبع سربار، یابی سنتی پاالیش شود و درابتدا باید سیستم هزینهABCبنابراین براي پیاده سازي سیستم .نهایت به اهداف هزینه تسهیم یابند

.با توجه ماهیت هزینه ها، نیز کاهش یابد

:سپس گامهاي زیر به گونه سیستماتیک دنبال شود

تعیین هزینه هاي مستقیم)گام اول 

،)محصول، خدمت، مشتري و غیره(شناسائی اهداف هزینه .١

.داف هزینهمربوط به اه)مواد اولیه، کار مستقیم و غیره(شناسائی هزینه هاي مستقیم .٢

)تخصیص اولیه(تخصیص هزینه منابع به فعالیت ها )گام دوم 

.فعالیت مجموعه کارهائی است که در سازمان انجام می گیرد و شامل اقدامات، حرکات و جزئیات کار است.شناسائی فعالیت هاي مربوط .٣

.قرار دادن کاال در محل هاي تعیین شده از فعالیت هاي انبار به شمار می روندبراي مثال، جابه جائی کاال در انبار، ثبت کاال در دفتر انبار و کاردکس و

براي مثال، هزینه حقوق و .شوندها مصرف میهاي اقتصادي هستند که براي انجام فعالیتمنابع سازه.شناسائی منابع مربوط به هر فعالیت.٤

.اي اطالعاتی انبار مثال هائی از مصرف منابع در انبار محسوب می شودهاي سیستم هدستمزد انباردار، هزینه استهالك انبار و هزینه

به عبارت دیگر .محرك هزینه معیاري است که به وسیله آن منابع مصرف شده بابت هر فعالیت تعیین می شود.شناسائی محرك هزینه منابع.٥

براي .این محرك هزینه کمی یا کیفی و چندگانه نیز می باشدABCدر سیستم .محرك هزینه عاملی است که سبب پیدایش هزینه منابع می گردد

.نمونه، هزینه برق انبار براساس ساعات کار و همچنین نوع سیستم هاي اطالعاتی و پیچیدگی سفارش ها تعیین می گردد

)محرك هزینه شناسائی شده)براساس (غیرمستقیم منابع به فعالیتهاي شناسائی شده (تخصیص هزینه هاي .٦

)تخصیص ثانویه(تخصیص هزینه فعالیتها به اهداف هزینه )گام سوم

.مخزن فعالیت از تجمع چند مرکزفعالیت که معموالً داراي فعالیتهاي همگنی هستند، تشکیل می شود :تشکیل مخزن فعالیت .٧

مرتبط با اهداف هزینه را بر اثر تغییرات فعالیتها تعین محرك هزینه مربوط به فعالیت ها، محرك هزینه فعالیت ، چگونگی افزایش هزینه هاي.٨

به عبارت دیگر مصرف فعالیتها براي دسترسی به اهداف هزینه تابع چه عاملی است؟ این عوامل نیز می توانند کمی یاکیفی .اندازه گیري می کند 

هاي انبار و پیچیدگی سفارش ها به عنوان محرك فعالیتهاي انبار جهت تخصیص هزینه »تعداد اقدام جابه جایی در انبار»براي نمونه .وچندگانه باشند

.در نظر گرفته می شود



٢٨

.انجام می شود)باال٨بند (تسهیم هزینه به عنوان فعالیت به اهداف هزینه این تسهیم با توجه به محرك فعالیتها .٩

)گام چهارم 

محاسبه نرخ سربار هر واحد از اهداف هزینه.١٠

اهداف هزینه)بهاي تمام شده (هزینه هاي مستقیم و غیر مستقیم محاسبه.١١

موارد کاربرد عملی سیستم هزینه یابی بر مبناي فعالیت 

کاربرد در واحدهاي صنعتی 

کندي و آیا به کارگیري سیستم هزینه یابی بر مبناي فعالیت موجب بهبود عملکرد مالی شرکت ها می شود ؟ این سوالی بود که سبب شد پرفسور 

ها به این نتیجه رسیدند شرکت هایی که از این آن.همکارش براي پاسخ به آن تحقیقی را در این خصوص در شرکت هاي انگلیسی انجام دهند

افلک کندي و(تکنیک استفاده کرده اند پس از گذشت سه سال به عملکرد بسیار بهتري نسبت به شرکت هائی که آن را اجرا نکرده اند دست یافته اند 

،٢٠٠١(

ما به دنبال راهی بودیم تا سود آوري هر محصول، هر یک از مشتریان و سودآوري هریک از فرآیندها را تعیین «مدیر شرکت جیمکو نیز می گوید 

)٢٠٠٥هیتون، (»هزینه یابی بر مبناي فعالیت این اجازه را به ماداد.کنیم

برمبناي فعالیت براي شرکت هاي بزرگی در زمینه صنعت الکترونیک، تولید کنندگان نوشابه و عرضه شرکت ارنسیت و یانگ از سیستم هزینه یابی 

همچنین این شرکت سیستم .در آمریکا بودند ٥٠٠کنندگان وسایل ساختمان استفاده کرد، که همگی جزء شرکت هاي بزرگ مربوط به نور چون

ها که درامد آن(در زمینه صنایع فلزي، سازندگان  کامیون و تولیدکنندگان شیرینی پیاده کردیابی بر مبناي فعالیت را در شرکت هاي کوچکیهزینه

استفاده کنند ABCنتیجه این اقدامات نشان داد که تنها راه موفقیت شرکت ها براي کاهش هزینه ها این بود که از سیستم )میلیون دالربود٥٠کمتر از 

ي گوناگون خود را با توجه به علت هاي به وجود آمدن آنها  کنترل نمایند تا از صرفه جوئی قابل توجهی و متابع مصرفی مربوط به فعالیت ها

افزون براین، فعالیت ها نقطه اصلی تمرکز توانائی شرکت ها براي رسیدن به اهداف عالی سازمان بوده اند و به همین دلیل شرکت .برخوردار شوند 

)نمازي(یریت هزینه ها و با تأکید برفعالیت ها موقعیت فعلی خود را به وضعیت رقابتی در سطح جهانی رسیدندو سیستم مدABCها با بکارگیري 

با این اطالعات ، مدیران با به .هزینه یابی بر مبناي فعالیت مدیران را قاد ساخت تا هزینه محصوالت را بهتر شناسایی کنند»داو.در شرکت شیمیایی «

از مهمترین .تر توانستند تصمیماتی را اتخاذ کنند که منافع بیشتري را عاید سازمان ، مشتریان، کارمندان و سهامداران کند دست آوردن ابزار به

)٢٠٠٠دامینوو دیگران،(براي مدیران این شرکت فراهم کرد، می توان به موارد زیر اشاره کردABCتصمیماتی که اطالعات سیستم 

ولید شود؟کدام محصول یا خدمت باید ت.١

بهاي یک محصول یا خدمت چقدر است؟.٢

هر یک از محصوالت و خدمات چقدر سود ده اند ؟.٣

کدام هزینه ها کاهش می یابند؟.٤
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کدام مشتریان سودآورترند و باید تأمین شوند؟.٥

و تعداد زیادي کاالهاي تبدیلی به سبک هاي میلیون دالر سازنده ماشین هاي پیچی، لوله هاي باریک١٠٠یک شرکت لوله سازي با در امد ساالنه 

شرکت مبالغ هنگفتی سرمایه را از دست داد .درصد بهاي کاالي فروخته شده می شد ٦٠مختلف داراي هزینه هاي سر بار درحد باالئی بود که تقریباً 

ن اقدامی که صورت گرفت بازنگري سیستم حسابداري اولی.و لذا تصمیم گرفت که با کمک مشاوره مالی، مطالعه اي را در این زمینه  انجام دهد

رقابت خارجی شرکت را اصالح کرد و شرکت توانست به وسیله ABCنتیجه این مطالعه نشان دادکه سیستم .بودABCصنعتی و پیاده کردن سیستم 

بدون «ور مالی این شرکت اظهار داشت که مشا.اینس یتم، بهاي تمام شده محصوالت را کاهش دهد و در نهایت به افزایش سودآوري دست یابد

)نمازي.(»هزینه یابی بر مبناي فعالیت ما هرگز نمی توانستیم صاحبکار را نسبت به این وابستگی، متقاعد سازیم

.تولید کندشرکت کالرك هیورث، سازنده انواع موتورهاي ماشین، از سوي مشتریان تحت فشار بود تا محصوالت با کیفیت برتر و هزینه کمتر را

-نهسیتسم حسابداري صنعتی آن، بهاي تمام شده محصوالت را براساس مواد اولیه مستقیم، دستمزد مستقیم وس ربار کارخانه محاسبه می کرد و هزی

به شرکت دچار مشکالت متعددي گشت و مجبور شد سیستم حسابداري صنعتی را .هاي سربار فقط براساس دستمزد به محصوالت تسهیم می شد 

ABC بنا به اظهارات مدیر شرکت، مزایاي ناشی از به کارگیري .مراحل اجرائی سیستم دنبال گردید و مشکالت عمده شرکت مرتفع شد .تغییر دهد

:سیستم جدید به صورت زیر بود 

.درك بهتري ازنحوه انجام کاراز سوي کارکنان.١

درك بهتري از هزینه هاي واقعی شرکت.٢

درك بهتري از موقعیت هاي موجود جهت کاهش هزینه ها .٣

).٢٠٠٥هیتون ،(ازدیگرشرکتهایی که از هزینه یابی بر مبناي فعالیت استفاده کرده اند می توان به آیروتک 

ال فعال در صنعت پست شرکت ، دي اچ .اشاره کرد )٢٠٠٦هیتون (کارخانجاتب تولیدي کراسیلر و آي بی ام )١٩٩٣سولوي،(آیرواسپیس و فونیکس

سیستم سنتی بهایابی در تحلیل مشتریان .هوائی ، از سیستم هزینه یابی بر مبناي فعالیت به منظور تجزیه و تحلیل سودآوري مشتري نیز استفاده کرد

این خبر بدي بود چرا .د آورند بانک ها مشتریان سودآوري نیستند، بلکه کارخانجات بزرگ بسیار سو«این شرکت این گونه اظهار نظر کرده بود که 

ست که تعداد بانک ها بسیار بیشتر ازکارخانجات بود اما در یک سررسی تحلیلی از هزینه ها و محرك هاي آنها مشخص شد که واقعیت چیز دیگري ا

سیستم و در کنار آن، کمک پس از بکارگیري این.براي تحلیل سودآوري مشتریان استفاده شود ABCپس از آن مشخص شد که باید از سیستم.

هاي سودآورتر به درستی تشخیص داده شدند، بلکه همه تالش ها براي تقویت این  گرفتن از سیستم مدیریت بر مبناي فعالیت، نه تنها مشتري

).١٩٩٩پلیروکوبل،(سوآوري متمرکز شد 

این شرکت با به .استفاده می کند PVCپالستیکی ازت و از شرکت دیتون تکنولوژي یکی از واحدهاي شرکت آلکوآ است که تولید مننده دریچه 

همچنین شرکت .فهرستی از محصوالتی را که داراي بیشترین سودآوري بوده و محصوالتی را که به اصالح نیاز داشتند تهیه کردABCکارکیري 
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و همکاري ABCکنترل عملیات خرید نیاز داشت که به وسیله کامپیوتر سازنده وسایل الکترو اتوماتیک پیچیده به اطالعات الزم براي کمی نمودن و 

).نمازي(حسابداري مدیریت قادر شد به اهداف عملیاتی خود دست یابد

براي تعیین ABCاز سیستم ١٩٩٨شرکت پی ام اي آمریکا که یکی از تولیدکنندگان مهم محصوالت پالستیک تزریقی در منطقه خود است ، از سال 

شرکت سوپربیکوي که تولید کننده انواع نان ).٢٠٠٦هیلتون (حصوالت خود و تصمیم گیري مختلف مدیریت استفاده کرده است قیمت تمام شده م

شرکت اوریجنال بردفورد، که .استفاده کرد تا سیستم گزارش دهی عملیاتی، و هزینه یابی شرکت را به نظم در آورد ABCصنعتی است ، نیز از سیستم

این شرکت با این مشکل مواجه شد که فروش در حال رشد، اما .یات مالی شرکت متوسطی است به تولید انواع صابون اشتغال دارد از نظر حجم عمل

.وضعیت مالی شرکت بهبود یافت و بار دیگر سریعًا سودآور شدABCبا استفاده از سیستم.سوآوري در حال کاهش بود

استفاده می کند تابهاي تمام شده ABCجهیزات و دستگاههاي مواد غذایی فعالیت می کند از سیستم شرکت دلتا کنترل نیز که در صنعت تولید ت

)٢٠٠٥هیتون (محصوالت خود را دقیقاً تعیین نماید

کاربرد در کشورهاي مختلف 

افزارها و سخت افزارهاي رایانه اي همچنین نرم.در شرکتهاي دارایتکنولوژي باال و پیچیده هم به طور موفقیت آمیزي به کار می رودABCسیستم 

.متعددي نیز ایجاد شده است که به آسان سازي و تحویل وعده هاي آن سیستم کمک شایانی می کند

کارمند و تبا ٣٨٠٠میلیارد دالر فروش و ٥/١براي نمونه ، شرکت آلفا با داشتن .وجود دارد ABCدر فرانسه هم گزارش هائی از به کارگیري سیستم 

هاي درصد از شرکت٣٦دهد که در امریکا نتیجه یک پژوهش نشان می.کننداستفاده میABCهزار کارمند از سیستم٣٢میلیارد دالر فروش و ٥با

را جایگزین سیستم حسابداري صنعتی ABCدرصد از این شرکت ها سیستم٢٥در حدود .استفاده می کنند ABCامیکایی مورد مطالعه از سیستم

).١٣٧٨و ١٣٧٧نمازي (ها آن را همراه باسیستم فعلی حسابداري صنعتی به کار گرفته اندود کرده و مابقی آنموجود خ

درصد از شرکت هایی که تغییرات مهمی را درسیستم هاي  حسابداري ٣٢پژوهش دیگري از شرکت هاي مستقر در انگلیس نشان می دهد که 

درصد از شرکت هاي ٨/٣٧عهمچنین در تحقیق دیگري در انگلستان مشخص شده است که .اند مودهاستفاده نABCصنعتی به وجود اورده اند از 

.مورد مطالعه با این سیستم را به کار گرفته و یا در نظر دارند که آن را به کار گیرند

درصد در ١٥عمالً استفاده می کنندوABCدرصد شرکت هاي مورد مطالعه در یک پژوهش از سیستم ١٤در کانادا نتیجه یک تحقیق نشان می دهد که 

درصدموارد ٧٦کامالً جانشین سیستم قدیم و در ABCدرصد از شرکت هاي استفاده کننده ، ٢٤در .حال حاضر مشغول بررسی پذیرش سیستم هستند

).1377،1378نمازي،(باقیمانده به عنوان سیستم مکمل مورد استفاده قرار گرفته است 

در این تحقیق مشخص شد که نرخ پذیرش این .انجام داده اند٢٠٠٢ز در دو کشور کانادا و فرانسه،بسکوس و همکاران  در سال تحقیق دیگري را نی

.درصد است٨/١٩درصد و در کشور فرانسه برابر٦/٢٢تکنیک  در کشور کانادا برابر 

قصد به .گرفته اند، قصد دارند در آینده این تکنیک را به کار گیرنددرصد سایر شرکت هاي کانادائی که هنوز این تکنیک را به کار ن٢/٢٣همچنین 

.درصد است٦٨کارگیري این تکنیک در آینده براي شرکت هاي فرانسوي 
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کاربرد واحدهاي خدماتی 

و ABCبا استفاده از .شرکت حسابرسی لیندسی و همکاران به لحاظ مشکالت مالی، سیستم حسابداري حمل و نقل ترکیبی ترانسپورت را بررسی کرد

شرکت خدمات پستی ایاالت متحده به .تمرکز روي فعالیت هاي شرکت ، سیستم حسابداري شرکت اصالح شد و مشکالت مالی آن برطرف گردید

ین موارد، منظورتصمیم گیري در مورد اینکه ازبین گزینه هاي پرداخت خدمات پستی ازطریق کارت هاي اعتباري، چک ف وجه نقد یا ترکیبی از ا

)٢٠٠٦هیلتون،(استفاده نمود و مدیریت نتوانست با تحلیل صحیح هزینه ها بهترین تصمیم را اتخاذ نماید ABCکدام روش را انتخاب کند، از سیستم

ATشرکت  & T هزینه و نرخ که در صنعت تلفن کار می کند، از طرف دولت مأموریت یافت نرخ تعرفه هزینه مکالمه  را که دوست امریکا براساس

پی ریزي ABCسیستم جدیدي بر مبناي ١٩٩٢در سال .تعیین کرده بود، براساس رویه هاي مناسب تسهیم هزینه ها تعیین کند )Roi(بازده سرمایه 

منابع الزم براي سبب رضایت مشتریان، اصالح جریان هاي داخلی و رابطه هاي بین تولید کنندگان ، افزایش سودآوري ، تعیین ABCاستفاده از .شد

).١٣٧٨و١٣٧٧نمازي،(عملیات، تعیین بهاي تمام شده ارائه خدمات به مشتریان وبهبود جریان بودجه بندي شرکت گردید

هاي آمریکا و کانادا نیز می شود ، مورد استفاده قرار درصد بیمارستان٢٠ئدر حال حاضر در بسیاري از سازمان هاي بهداشتی، که شامل ABCسیستم 

براي مثال در مرکز .این سیستم به عنوان وسیله موثري براي کنترل هزینه ها و ارائه اطالعات دقیق هزینه هاي مداوا به کار می رود.گرفته است 

خدمات درمانی بروك ورود به کمک حسابداران مدیریت، برنامه هاي مدیریت هزینه ها پیاده شده که به نحو چشمگیري موثر واقع شده 

).١٣٧٨و١٣٧٧ازي،نم(است

مزایاي سیستم هزینه یابی بر مبناي فعالیت 

هزینه یابی  برمبناي فعالیت یک روش هزینه یابی است که بهاي تمام شده محصوالت را ازجمع هزینه فعالیت هایی که به :معتقد است )٢٠٠١(ماهر

هزینه یابی برمبناي فعالیت روشی است که در آن هزینه ها :سدمی نوی)٢٠٠٦(هیلتون)٢٠٠١ماهر(اوردساخت محصول منجر می شوند، به دست می

)٢٠٠٦هیلتون (بر مبناي نسبت سهم فعالیت هاي صرف شده به وسیله هر محصول از یک مخزن هزینه به محصوالت مختلف تخصیص داده می شود 

:این نقاط قوت شامل موارد زیرند.سنتی شناخته می شدندهزینه یابی برمبناي فعالیت داراي نقاط فوتی است که قبالً به عنوان ضعف هاي سیستم 

.تخصیص منطقی تر سربار از طریق تشخیص عامل اصلی هر فعالیت-

.قابلیت به کارگیري در شرایط پیچیده تولیدي -

توانائی لحاظ کردن جنبه هاي غیر مالی هنگام تعیین فعالیت هاي اساسی-

.العاتی مدیریت تکیه داردابزار کنترلی کامل که بر سیستم اط-

).٢٠٠٩میدو همکاران ،(برخی از مزایاي دیگر این سیستم شامل مواد زیرنیزمی باشد

.بهبود سیستم هزینه هایی و تخصیص و هزینه هاي شرکت به طور مطلوب تر-

.تعیین بهاي تمام شده و قیمت گذاري به صورت منطقی و دقیق تر-

.یات شرکت از طریق شناخت فعالیت هاکنترل وبرنامه ریزي بهتر عمل-
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.ارزیابی صحیح تري از عملیات مالی مدیران-

.حذف فعالیت هاي بدون ارزش افزوده-

ه و رخداد رویدادهایی نظیر توسعه رقابت جهانی، پیشرفت فناوري اطالعات و ارتباطات و دسترسی به سیستم هاي اطالعاتی ارزان طی دو دهه گذشت

صادي جهت احراز رتبه جهانی و ورود به بازارهاي بین المللی لزوم داشتن نگرش هائی همچون خشنودي مشتریان و مدیریت بر تالش واحدهاي اقت

همچنین با افزایش سهم فناوري و سایر اجزاء هزینه هاي سر بار در تولید کاالها و خدمات، روش هاي .مبناي فعالیت را اجتناب ناپذیر کرده است 

در حالی که اطالعات بهاي تمام شده محصوالت، خدمات و .ی اطالعات صحیح در مورد هزینه سربار و تسهیم آن فراهم نمی اوردهزینه یابی سنت

برآورده نشدن اطالعات مورد نیاز مدیریت به وسیله سیستم هاي .مشتریان از مهمترین اطالعات مالی است که براي تصمیمات مدیریت موردنیاز است

.، واحدهاي اقتصادي را به سمت استفاده از سیستم هزینه یابی بر مبناي فعالیت متمایل کرده استهزینه یابی سنتی

سبه همچنین سیستم هزینه یابی بر مبناي فعالیت نه تنها یکی از سیستم هاي نوین هزینه یابی محصوالت و خدمات است، که نیازهایی از قبیل محا

تولید، حذف فعالیتهاي فاقد ارزش افزوده و شناخت محرك هاي هزینه را مرتفع می سازد، بلکه بعنوان صحیح بهاي تمام شده محصول، بهبود فرآیند

این سیستم به جاي پرداختن به .یک فن پیشرفته جهت برنامه ریزي عملیات و تعیین استراتژیهاي کلیه ي سازمان براي واحد اقتصادي کاربرد دارد 

ا کالبد شکافی می کند و اگر فعالیتی داراي فلسفه توجیهی، متقاضی یا ارزش افزوده نباشد، زمینه حذف ، تعدیل معلول ، علت ایجاد هزینه و تولید ر

بنابراین این سیستم پدیده نوینی است که تفکرهزینه یابی سنتی حسابداري مدیریت را به دگرگون ساخته وتوجه .یا بهبود آنرا نیزفراهم می کند

.به خود جلب کرده استواحدهاي اقتصادي بسیاري را

قیمت گذاري :بعد اول ، بعد تخصیص هزینه است که به موارد ذیل منجر می شود:سیستم هزینه یابی بر مبناي فعالیت از دو بعدنیز قابل استفاده است

-٢شکل (ات اصالحیصحیح، انتخاب ترکیب مناسب محصوالت، نحوه تأمین منابع ، طراحی بهتر محصول و تعیین اولویت هایی براي اقدام

).عمودي٢

که منعکس کننده نیاز سازمان به اطالعاتی درباره رویدادهاي موثر بر عملکرد فعالیت هاست به )٢-٢بخش افقی شکل (بعد دوم، بعد فرآیند است 

ملکرد سازمان و در نتیجه از این اطالعات در جهت بهبود ع.عبارت دیگر چه چیز سبب انجام کار می شود و کار تا چه حد خوب انجام می شود 

.افزایش ارزش مشتریان نیز استفاده می شود
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چه شرکت هاي بهتر است از هزینه یابی بر مبناي فعالیت استفاده کنند؟

هزینه یابی  بر مبناي فعالیت براي شرکت هایی مناسب است .استفاده ازاین سیستم براي برخی شرکت ها نامناسب و براي برخی دیگر بی تاثیر است

:هاي زیر باشندکه داراي ویژگی 

.داراي تولیدات گوناگون و متنوع یا ارائه دهنده خدمات مختلفی باشند.١

.هزینه هاي سربارشان زیاد بوده و بیش از یک یا دو مخزن هزینه نداشته باشند.٢

.ها به محصوالت مختلف به نسبت میزان تولید هر محصول مناسب نباشدتخصیص هزینه سربار آن.٣

.ها برحسب واحد محصول تعیین شودبخش عمده اي از سربار آنتمام یا .٤

.لید استفاده کنند.از ماشین االت پیشرفته خودکار در تو.٥

.داراي جریان تولیدپیچیده بوده و محصوالت مختلفی را با اندازه هاي گوناگون منابع مصرفی متعدد تولید کنند.٦

.قد ارزش افزده باشندبه دنبال کاهش هزینه و کشف فعالیتهاي فا.٧

.مدیران آنها با استفاده از اطالعات بهاي تمام شده تصمیم گیري هاي مدیریتی را اتخاذ و سودآوري محصوالت را تعیین کنند-٨

.به دنبال تعیین بهاي تمام شده دقیق محصوالت و خدمات خود باشند-٩

معایب سیستم هزینه یابی بر مبناي فعالیت

اگر این همکاري به گونه کامل برنامه ریزي و اجرا نشود، .مند همکاري همه جانبه کلیه مدیران و سرپرستان و کارکنان سازمان استنیازABCسیستم 

ABCلذا الزم است قبل از پیاده سازي .به اهداف خود نخواهد رسیدABC اطمینان از همکاري همه جانبه افراد به ویژه مدیران، وجود داشته باشد و

.طی جلساتی آموزش هاي الزم و هماهنگی هاي مربوط در زمینه پیاده سازي آن ارائه گردد

منابع 

بعد تخصیص هزینه

منابع تخصیص 

فعالیت ها

تخصیص هزینه فعالیت ها 

موضوعات هزینه

معیارهاي عملکرد

منابع محرك هاي 

محرك هاي هزینه

محرك هاي فعالیت 

فرایندبعد 



٣٤

.سازمان از این سیستم باشدشاید مهمترین مشکل سیستم هزینه یابی بر مبناي فعالیت مربوط به حمایت نکردن مدیران، کارکنان و سایر افراد درون 

هاي سازمان، به ویژه مدیران اجرائی، میانی و عملیاتی است تا اطالعات الزم را به درستی و این سیستم نیازمند همکاري همه جانبه در تمامی سطح

.تم جدید به شکست آن می انجامدمقاومت مدیران و کارکنان نیز در برابر این سیس.کامل منعکس کند در غیر اینصورت به شکست منجر خواهد شد

وجه به عالوه هنگام اجراي آن باید به ساختار سازمان و ویژگیهاي آن از جمله صنعت مربوط و سایر عوامل از جمله شرایط اجتماعی آن سازمان ت

.شود

این سیستم براي تمامی سازمان ها مناسب و پیش از تصمیم گیري بر اجراي سامانه هزینه یابی بر مبناي فعالیت در یک سازمان باید توجه داشت که

:قابل اجرا نیست از جمله مواردي که استفاده از این سیستم را براي شرکت ها به یک معضل تبدیل می کند به قرار زیر است

.ه محصوالت وجود نداردهزینه یابی بر مبناي فعالیت، دقت هزینه یابی را افزایش می دهد، اما هیچ تضمینی براي ارائه صحیح بهاي تمام شد.١

.پیاده سازي هزینه یابی بر مبناي فعالیت به سرمایه گذاري زیادي نیاز دارد.٢

.یافتن محرك هاي هزینه مناسب عملی دشوار است و حجم کار مورد نیاز نیز افزایش می یابد، در نتیجه به صرف زمان زیادي نیاز دارد.٣

:اجراي این سامانه در یک شرکت، وجود شرایطی را در نظر گرفت که شامل موارد زیرندبنابراین می توان براي تصمیم گیري در خصوص 

دستمزد مستقیم، درصد کمی از کل هزینه ها باشد-١

.در حالی که فروش افزایش می یابد، اما سود شرکت کاهش یابد-٢

.بازاریاب ها از اطالعات بهاي تمام شده استفاده نکنند-٣

.حاشیه سود خط تولید به سختی تفسیر پذیر باشد-٤

.مدیران به گزارش هاي بهاي تمام شده موجود اعتقادي نداشته باشند-٥

.برخی محصوالت شرکت که حاشیه سود باالئی دارند، از سوي رقیبان فروخته نشوند-٦

:خالصه و نتیجه گیري 

این سیستم .فکر هزینه یابی سنتی حسابداري مدیریت را به شدت دگرگون ساخته استسیستم هزینه یابی بر مبناي فعالیت پدیده نوینی است که ت

:مزیت هاي زیادي دارد و می تواند، به ویژه در موارد زیر، کاربردهاي عمده اي داشته باشد

.بهبود سیستم هزینه یابی و تخصیص هزینه هاي شرکت به طور مطلوب تر-١

.حصوالت به صورت منطقی تر و دقیق ترتعیین بهاي تمام شده و قیمت گذاري م-٢

.کنترل عملیات شرکت و برنامه ریزي کارا در آینده-٣

کمک به تصمیم گیري هاي کاراتر، صحیح تر و دقیق تر مدیریت-٤

ارزیابی صحیح تري از عملیات مالی مدیران-٥

بی بر مبناي فعالیت پا را فراتر گذاشته و آن را چنین از صاحبنظران حسابداري مدیریت، در تشریح هدف سیستم هزینه یا)١٩٩٢(»کوپر و کاپالن«

در همین راستا نیز »هدف سیستم هزینه یابی بر مبناي فعالیت فقط اصالح سیستم هاي هزینه یابی نیست بلکه افزایش سودآوري است:توصیف کردند

هائی که سیستم هزینه یابی بر مبناي فعالیت را به کار گرفته اند تحقیقی را در انگلستان انجام دادند و متوجه شدند، شرکت٢٠٠١کندي و افلک در سال 



٣٥

به هر حال این سیستم با توجه به اصل هزینه .درصد بیشتر از سایر شرکت هائی است که این روش را به کار نگرفته اند٢٧در سه سال اول سود آنها 

در این راستا باید به ویژگی هر صنعت و حتی هر شرکت در .یرانتفاعی پیاده شودفایده باید در سازمان ها اعم از تولیدي و غیرتولیدي، انتفاعی و غ

.در نظر گرفت تا احتمال موفقیت سیستم بیشتر شودABCدرون هر صنعت توجه کرد و عوامل اصلی، اجتماعی، رفتاري و سازمانی را در پیاده سازي 


