مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی

ISSN: 8822-9696
www. jonahs.ir

سال دوم ،شماره  ،14تیر 1318

مروری بر به کارگیری ازسیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت برای شرکت های
کوچک و متوسط
محمد سالمی کناری ،1آتنا صادق زاده ،2مهدی نبی پورافروزی ،3صفیه خوشخو امیری

4

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد ،مدیریت بازرگانی ،بازاریابی ،موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی پارسا

 .9کارشناس ارشد حسابداری (مدرس دانشگاه).
 .3مدرس حسابداری دانشکده فنی و حرفه ای امام صادق(ع) بابل ،دانشگاه فنی و حرفه ای استان مازندران ،ایران.
 .4دانشجوی کارشناسی ارشد ،مدیریت بازرگانی ،بازاریابی ،موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی پارسا

چکیده
هزینه یابی برمبنای فعالیت ( ) ABCیک سیستم هزینه یابی است که اجازه هزینه یابی دقیق تر محصول را می دهد،
مخصوصا برای شرکتی که نسبت قابل توجهی از هزینه کل را به صورت هزینه سربار یا هزینه غیرمستقیم صرف کرده است،
هزینه یابی برمبنای فعالیت در اواسط  1291توسط شرکت های بزرگ صنعتی به کار گرفته شد ،درآن زمان ،هزینه نصب
خیلی زیاد بود و شش ماه یا بیشتر طول می کشید تا این سیستم با کمک یک شرکت حسابداری بزرگ نصب شود ،هزینه های
از قبیل ،هزینه یابی برمبنای فعالیت خارج از توانایی بسیاری از شرکت های کوچک و متوسط بود .امروز بسته های نرم افزاری
وجود دارند که هزینه آنها مناسب بوده و هزینه یابی برمبنای فعالیت را دردسترس کارخانه داران کوچک و متوسط قرار می
دهد .مزایای هزینه یابی برمبنای فعالیت دراین است که اجازه هزینه یابی دقیق محصول و شناسایی بهتر عوامل ایجاد هزینه
(محرک های هزینه) را می دهد و شناسایی فعالیت های غیرارزش افزوده را تسهیل می کند .استفاده از سیستم هزینه یابی
برمینای فعالیت درشرکت های کوچک و متوسط ،همان نوع و کیفیت اطالعات شرکت های بزرگ را فراهم می کند و اجازه می
دهد درمحیط متغیربازار ،انعطاف پذیر بمانند و اجازه آنالیز هزینه های مربوط به مواردی غیراز نیروی کار را می دهد .نصب
سیستم هزینه یابی مبنای برفعالیت شامل شناسایی فعالیت ها ،محرک های هزینه و ساخت نرخ باالسری است .تجمیع مجدد
فعالیت ها و محرک ها نیز الزم است و برخی شرکت ها تمایل به تحلیل بیشتر فعالیت ها برای تعیین این مساله دارند که کدام
یک به محصول ،ارزش اضافه می کند (آنالیز ارزش فرآیند) .خوشبختانه ،برای مدیران و حسابداران شرکت های کوچک و
متوسط ،بسته های نرم افزاری کم هزینه ،به آنها درنصب و تحلیل هزینه یابی برمینای فعالیت کمک می کند.
واژههای کلیدی :هزینه یابی برمبنای فعالیت ،شرکت های کوچک و متوسط ،شناسایی فعالیت ،محرک فعالیت ،مخزن
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مقدمه
در دیدگاه حسابداری سنتی ممکن است در کوتاه مدت شرکت را یاری کند اما در بلند مدت به واسطه تغییرات سریع محیط
اقتصادی جوامع کارساز نیست برای رفع این مشکل مسئوالن باید نسبت به شناسایی عوامل موثر بر افزایش هزینه و راه های
کاهش آن ها اقدام کند ،سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت یک روش حسابداری است که برای تخصیص دقیق منابع
مستقیم و غیر مستقیم یک سازمان بر مبنای مصرف آن ها در فعالیت های صورت می گیرد ،دراین روش سعی و تالش می
شود به محصوالت یا خدمات تو لید شده هزینه سرباری لحاظ گردد که انعکاسی درستی از هزینه های باشد که به خاطر ساخت
آن محصوالت یا خدمات واقع شده یا می شود ،از زمانی که هزینه یابی برمینای فعالیت دراواسط  1291معرفی شد ،این رشته
باعث متحول شدن قیمت گذاری محصول با ارتباط دقیق تر هزینه های باالسری با محصوالت فرعی شد .دراصل ،در دامنه
شرکت های حسابداری بزرگ ،نصب سیستم تقریبا شش ماه طول می کشید و هزینه های زیادی را شرکت ها متحمل می
شدند ،امروزه برنامه کامپیوتری نصب سیستم ساده هزینه یابی برمینای فعالیت بسیار کمتراز گذشته شده است .با کاهش قابل
توجه هزینه ،بسیاری از کارخانه داران کوچک و متوسط تصمیم گرفتند مبنای هزینه ساعت–نیروی کار یا هزینه نیروی کار را
به سیستم اصالح شده ای تبدیل کنند که به هزینه های محصول می پردازد].[9][1][91
تعریف هزینه یابی برمینای فعالیت
پژوهشگر] ،[9سیستم های هزینه یابی برمینای فعالیت را به این صورت تعریف می کند :اختصاص هزینه ها به محصوالت بر
مبنای محرک های هزینه که ممکن است متناسب با حجم خروجی باشد یا نباشد .این امردرتناقص با سیستم های هزینه
سنتی است که فقط یک مبنای اختصاص دارد (معموال نیروی کار مستقیم و ساعت ماشین) که متناسب با حجم است.
دربخش دیگری از این تعریف پژوهشگر] [9که درآن ،هزینه یابی برمینای فعالیت را با سیستم های سنتی مقایسه می کنند،
بهترین نقطه آغاز برای توصیف سیستم هزینه یابی برمینای فعالیت است .هزینه های ساخت نیز به هزینه های ماده ،نیروی کار
و هزینه سربار تقسیم می شوند و هزینه سربار هم یک مقوله است که تمام هزینه های مربوط به عملیات ساخت را نسبت به
هزینه های مستقیم ماده و نیروی کاردرنظر می گیرد .از نظر تاریخی ،بخش عمده هزینه محصول شامل نیروی کارو ماده است،
هزینه سربار یک هزینه قابل توجه نیست .دراین محیط ،ساده ترین راه برای استفاده از هزینه سربار درمحصوالت ،براساس
ساعات نیروی کار یا هزینه نیروی کار یا سایر معیارهاست که ناشی از حجم تولید است .این رویکرد مناسب است و به صورت
جدی برهزینه های تولید تا زمانی که هزینه سربار کم است ،تاثیر نمی گذارد].[91
با پیدایش فرآیندهای اتوماتیک که نیاز به سرمایه زیاد دارند ،هزینه سربارمی تواند  33درصد یا بیشتر هزینه تولید را تشکیل
دهد ،درحالی که هزینه نیروی کار ممکن است ،یک حدودی کمتر از هزینه سربار برمبنای نیروی کار به کار گرفته شود .برای
شرکت های سازنده که مقدار زیادی هزینه سرباردارند] ،[3این مساله مشخص شده که این گروه هزینه کامال همگون نیست.
هزینه سربار دارای زیرگروه ها یا مجموعه هایی است که به صورت دقیق به محصوالت اختصاص داده می شوند .مثال ،یک گروه
کلی از هزینه های مرتبط به کسب و نگهداری مواد وجود دارد که برمبنای مواد مربوطه ،به خوبی اختصاص می یابند .گروه
دیگر هزینه ها مرتبط به تنظیمات ماشین است که برمبنای تعداد یا طول تنظیمات اختصاص می یابد ،گروه دیگر هزینه ها
مرتبط به تنظیمات ماشین است که برم بنای تعداد یا طول تنظیمات اختصاص می یابد .گروه دیگر به فرآیند بازرسی ربط دارد
و توسط تعداد یا مدت بازرسی ها تعیین می شود] .[4این لیست قطعا ادامه می یابد .هزینه یابی برمینای فعالیت هم از ترکیب
هزینه یا فعالیت های مختلف شرکت استفاده می کند و هزینه ها را به محصوالت براساس یک مبنای اختصاصی آن فعالیت،
اختصاص می دهد؛ به عبارت دیگر ،مبنایی که بیشترین همبستگی را با هزینه خاص دارد .هزینه یابی برمینای فعالیت معموال
از محرک های هزینه صحبت می کند نه از مبنای اختصاصی ،چون تاکید بر پیدا کردن محرک ها یا عوامل هزینه است].[9][3
طی نصب سیستم هزینه یابی برمینای فعالیت ،شرکت ها دستخوش یک فرآیند آنالیز می شوند که بسیاری از محزن های
هزینه و محرک ها را تعریف می کند و آن را به تعدادی قابل مدیریت کاهش می دهد .به عنوان مثال ،شرکت مدارهای
الکترونیک کال 93 ،مجموعه هزینه و  12محرک هزینه را شناخت که بعدا در  11مجموعه هزینه و  9محرک هزینه ادغام
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شدند .بعد از تعریف مجموعه هزینه و محرک های هزینه ،نرخ باالسری جداگانه برای هر مجموعه هزینه ساخته شد .این نرخ
ها برای هزینه های سربارمحصوالت به کار می روند .اگرچه آنالیز هزینه یابی برمینای فعالیت برای هزینه سربار ساخت به کار
رفت ،این روش ها را می توان برای هرهزینه ای به کار بردکه غیرمستقیم است یعنی مستقیما قابل ردیابی به محصوالت
نیست .رابین کوپر و رابرت کاپالن که از پیشتازان در بحث هزینه یابی برمینای فعالیت هستند ،به کارگیری عمده دیگری را به
صورت هزینه سربار شرکت و هزینه های تحقیق و توسعه درنظر گرفته اند .از آن جایی که درمحدوده هزینه دیگر از کل هزینه
ها از قبیل هزینه بازاریابی مخصوصا توزیع فیزیکی سود می برد].[3][8
مزایای سیستم های هزینه یابی برمینای فعالیت
واضح ترین مزیت سیستم هزینه یابی برمینای فعالیت دراین است که هزینه های محصول دقیق تری فراهم می کند .این امر
اهمیت زیادی برای تصمیمات قی مت گذاری و صورت های مالی دارد .جانسون و کاپالن درمورد شرکتی بحث می کنند که
سیستم مبنای برنیروی کار آن نشان داد که به عنوان مثال حاشیه سود بیشتر از  41درصد را دربیشتر محصوالت خود به
دست می آورند .حسابداری دقیق تر برای هزینه سربار نشان می دهد که به عنوان مثال  77درصد محصوالت ،باعث از دست
رفتن پول می شوند و  93درصد باقیمانده هم  411درصد سود ایجاد می کنند] .[3براساس این اصل که  91درصد محصوالت
شرکت 91 ،درصد فروش آن را تولید می کنند ،کاپالن می گوید وقتی سیستم هزینه یابی برمینای فعالیت را نصب می کنیم،
معموال می بینیم که  91درصد از محصوالت می توانند  993درصد سود را تولید کنند که او آن را قاعده  993/91می نامند ،به
بیان دیگر ،بسیاری از محصوالتی که نمی توان با سیستم های حسابداری سنتی تشخیص داد ،سودبخش نیستند].[9][6
هزینه یابی دقیق تر محصول ،مزایایی دارد و نشان می دهد که کدام محصوالت ،سود تولید می کنند و همچنین هزینه های
دقیق تر محصول نیز اطالعات مربوط به برخی مسائل را هم فراهم می کنند مثال چه اندازه هایی باید تولید شود ،مدیران کدام
بخش بهترین کارها را انجام می دهند ،کدام تنوع محصول باعث هزینه یابی شرکت می شود ،کدام مشتریان سود بیشتری
ایجاد می کنند و آیا شرکت عملکرد بهتری نسبت به ماه یا سال قبل دارد] .[7مزیت دیگر نصب سیستم هزینه یابی برمینای
فعالیت ناشی از بررسی دقیق محرک های هزینه است .معموال ،وقتی هزینه سربار برمبنای نیروی کار استفاده می شود ،محرک
های نیروی کار غیراز حج م در سیستم هزینه و برای اهداف تصمیم گیری ،نادیده گرفته می شوند .مثال ،یک محرک هزینه که
معموال نادیده گرفته می شود ،تعداد بخش های مختلف یا مولفه هاست که نشان دهنده فقدان قابلیت تبادل بین این بخش
هاست .بخش ابزار قابل حمل شرکت تکترونیکس متوجه صرفه جویی قابل توجه درهزینه درزمانی شد که مدیران متوجه شدند
لیست طوالنی اجزای محصول که توسط طراحان ارائه شده ،باعث ایجاد تغییراتی جزئی و فراوان در اجزای محصول می شود که
یک محرک مهم هزینه است] .[4محرک هزینه دیگری که اغلب نادیده گرفته می شود ،تعداد بسته های تولید شده است که
هزینه های ناشی از فرآیند تنظیم را افزایش می دهد و تولید را کاهش می دهد .مساله دیگر ،تعداد خط تولید است].[6
پژوهشگران ] [7درآنالیز خود از محرک های هزینه ،بسیاری از شرکت ها بررسی کردند که برخی از فعالیت های انجام شده
توسط آنها باعث اضافه شدن ارزش اندکی به محصول می شود و برخی نیز اصال ارزشی اضافه نمی کنند .گام دیگردرآنالیز
ارزش فرآیند ،مزیت دیگر هزینه یابی برمبنای فعالیت است که به راحت شدن شرکت سازنده از فعالیت هایی کمک می کند
که سود واقعی ندارند] .[9به طورمثال ،بازرسی اجازه اضافه شدن ارزش به محصول را نمی دهد .اگر کارگران سازنده بتوانند
محصوالت خود را بازرسی کنند و نیاز به عملیات بازرسی جداگانه را از بین ببرند ،این هزینه عدم ارزش افزوده حذف می شود.
هزینه دیگر عدم ارزش افزوده شامل ذخیره ،شمارش و انتقال است] [7مزایای هزینه های دقیق محصول و شناخت بهتر
محرک های هزینه شامل مزایایی هستند که توسط کارخانه داران کوچک و متوسط به دست می آیند .عامل اصل در مزایای به
دست آمده ،اندازه شرکت نیست بلکه اندازه یا نسبت هزینه های غیرمستقیم است .هر شرکت کوچک یا متوسط با نسبت قابل
اندازه گیری هزینه ها در هزینه سربار ساخت ،تولید و ت وسعه یا هزینه های بازاریابی با ماهیت غیرمستقیم می تواند از هزینه
یابی برمینای فعالیت استفاده کند .با وجود برنامه های کامپیوتری برای نصب هزینه یابی برمینای فعالیت و استفاده دردامنه
قیمت محصول ،شرکت های کوچک و متوسط می توانند از روش های هزینه یابی برمینای فعالیت برای رقابت درمحیط تجاری

24

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
سال اول ،شماره  ،1بهار 1317

امروز استفاده کنند ،از بین مسائل پیش روی شرکت های کوچک و متوسط ،پژوهشگران] [3درتحقیقات خود دستمزدهای
کمترکارگران خارجی (کارگران خارج از شرکت)  ،کاهش نیروی کار آموزش دیده و نیاز به فراهم کردن آموزش بیشترکارکنان و
افزایش تقاضای نیروی کار برای پرداخت مزایا را ذکر می کنند ،نتیجه این مشکالت این است که شرکت های کوچکتری که
باقی می مانند ،روش هایی برای کاهش مولفه نیروی کار هزینه محصول پیدا می کنند که اتوماسیون و هزینه سربار را افزایش
می دهد .این مولفه هزینه سربار از آنالیز هزینه یابی برمینای فعالیت سود می برد].[2
پژوهشگران] [11درتحقیقات خود هم مشکالت شرکت های کوچک و متوسط را نیاز رو به رشد برای عمل مانند شرکت های
بزرگ ،افزایش مشارکت بین شرکت های بزرگ/متوسط و کوچک و این واقعیت می دانند که شرکت ها درحال هدف قرار دادن
محصوالت و خدمات شرکت های کوچک هستند ،این عوامل به این معناست که شرکت های کوچک و متوسط باید بهتر از
شرکت های بزرگ باشند تا بتوانند با آنها رقابت و همکاری کنند .داشتن سیستم هزینه ی به روز که به دقت هزینه ها را در
نظر بگیرند و محرک های هزینه را شناسایی کند ،اساسی است.
مشکالت مطرح شده توسط دانشمندان و پژوهشگران ] [11نیز عباتنداز :از افزایش رقابت جهانی در تمام سطوح و افزایش نیاز
به انعطاف پذیر بودن و تغییر سریع محیط و نیاز به دسترسی فوری به اطالعات تجاری فعلی از انواع منایع مختلف .اطالعات
هزینه محصول که جدید و مرتبط باشد ،به شرکت های کوچک و متوسط دررقابتی ماندن درمحیط بازار کمک می کند ،در
نصب هزینه یابی برمینای فعالیت ،شرکت های کوچک و متوسط می توانند مزیت هایی نسبت به شرکت های بزرگ داشته
باشند چون زیرساختار آن ،سخت و انعطاف ناپذیر نیست ،درحالی که شرکت بزرگ یک بخش حسابداری با عالقه گسترده به
سیستم هزینه دارد ،مدیریت و حسابداران در شرکت های کوچک و متوسط از ایده های جدید استقبال می کنند .فروش
سیستم جدید درشرکت های کوچک و متوسط نیاز به قانع کردن یک یا دو شخص کلیدی دارد ،درحالی که در شرکت های
بزرگ شامل  91یا  31نفر یا بیشتر است].[11
در نتیجه مزایای سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت برای سازندگان شرکت های کوچک و متوسط عبارت خواهد بود از:
 اطالعات بهتر هزینه محصول– شناسایی بهتر محرک های هزینه
– شناخت بهتر فعالیت های غیرارزش افزوده
این مزایا باعث غلبه بر بسیاری از مشکالت پیش روی شرکت های کوچک و متوسط می شوند از جمله نیاز به آنالیز هزینه
های مربوط به غیراز نیروی کار ،نیاز به داشتن یک نوع و کیفیت اطالعات هزینه و انعطاف پذیر ماندن درتغییر محیط بازار در
فرآیند نصب ،شرکت کوچک و متوسط می تواند از مزایای سازگار ماندن با تغییر استفاده کند].[28][23
اهداف سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت
مهم ترین اهداف سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت به شرح زیر می باشد]:[11][2
 فراهم کردن اطالعات درباره فعالیت های تولید با هدف حذف فعالیت های اضافی. فراهم کردن اطالعات درباره فعالیت های بدون ارزش افزوده و کاهش هزینه ها ازطریق حذف این فعالیت ها (درصورتامکان).
 فراهم کردن اطالعات برای مهندسان طراح به منظور انتخاب طرح محصول با باالترین کیفیت و پایین ترین هزینه ،فراهمکردن اطالعات درباره انتخاب بازار.
 فراهم کردن اطالعات به منظور تدوین راهبرد قیمت گذاری. فراهم کردن اطالعات و محاسبه دقیق تر هزینه و سودآوری محصوالت. -فراهم کردن اطالعات درمورد هزینه تولید قطعات به منظورتصمیم گیری درباره خرید یا ساخت آنها.
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نصب سیستم هزینه یابی برمینای فعالیت
نصب سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت شامل فرآیند سه مرحله ای است که عبارت خواهد از:
الف) شناسایی فعالیت ها یا مخزن هزینه،
ب) شناسایی محرک ها و
ج) ساخت نرخ هایی که برای محصوالت به کار می رود.
وقتی آنالیز مراحل (الف) و (ب) منجر به تعداد غیرقابل مدیریت محرک ها یا مخزن ها شود ،ترکیب یا تجمیع مجدد ضروری
می شود .بخش کمکی فرآیند شامل اجرای آنالیز ارزش فرآیند برای تعیین این مساله است که کدام فعالیت ها باعث اضافه
شدن ارزش به محصول می شوند و کدام ها نمی شوند .شناسایی فعالیت ها براساس ماهیت فرآیندهای ساخت فرق می
کند] .[24اما رده بندی کلی فعالیت ها شامل سطوح زیر است]:[28
الف -سطح واحد :یک بار برای هر واحد تولید شده انجام می شود از جمله ماشین کاری سطح یا حفر یک سوراخ.
ب -سطح کلی :یک بار برای هربخش تولید شده انجام شده است از جمله تنظیم ماشین یا انتقال به فرآیند بعدی.
ج -سطح محصول :پشتیبانی از تولید یک نوع محصول یا مدل مانند مهندسی تغییرات مشخصات برای محصول.
د -سطح فرآیند :پشتیبانی از فرآیندهای فردی مانند نگهداری تجهیزات.
ه -سطح کارخانه :پایداری عملیات کلی کارخانه مانند امنیت کارخانه و نگهداری ساختمان.
تعریف فعالیت ها و محرک ها یک فعالیت مرتبط به هم است .برخی فعالیت ها را می توان ترکیب کرد و با یک محرک و بدون
از دست رفتن دقت برای سیستم دیگر به کار برد ،مخصوصا اگر مناسب کل مجموعه هزینه باشد .مثال ،تمام هزینه های سطح
کلی ترکیب می شوند و توسط این بخش ها به وجود می آیند] .[19آشکارترین عامل درانتخاب محرک هزینه ،همبستگی
محرک هزینه با مصرف واقعی فعالیت است .سایر عوامل شامل هزینه اندازه گیری محرک هزینه و رفتار ناشی از استفاده از
محرک هزینه است .ا ین انتخاب با فرآیند قضاوت از کارکنان منطقه تولید ،تعیین می شود و توسط روش های همبستگی
آماری یا رتبه بندی های رسمی تایید می شود .کارکنان کال الکترونیکز این بخش از فرآیند نصب را به صورت زیر تعریف کرده
اند]:[28][6
سومین گام درآماده سازی صفحه گسترده با فرآیند ها و محرک های بالقوه همبستگی دارد .کارکنان باتجربه هم وزن ها را با
استفاده از مقیاس پنج گزینه ای برای هرخانه درصفحه گسترده فراهم می کنند .محرک های هزینه براساس این نمرات انتخاب
می شوند .سایرفعالیت ها و محرک ها را می توان ترسیم کرد و نرخ های هزینه سربار را می توان ساخت .مثال ،هزینه های
مرتبط کلی برابر یک مقدار خاص است که براساس سیستم مدیریت هزینه به کار می رود].[29][26
به طورخالصه گام های نصب سیستم هزینه یابی برمینای فعالیت عبارت خواهد بود از:
 شناسایی مخزن های هزینه یا فعالیت های هزینه– شناسایی محرک های هزینه
– تجمیع مجدد محرک ها و مخزن ها ،درصورت نیاز
– ساخت نرخ های هزینه سرباربرای استفاده از هزینه برای محصوالت
– آنالیز ارزش فرآیند برای تعیین فعالیت هایی که ارزش اضافه نمی کنند.
بسته های نرم افزاری با قیمت منطقی فراهم شده اند که باعث تسهیل فرآیند نصب و نگهداری سیستم هزینه یابی برمبنای
فعالیت برای شرکت های کوچک و متوسط می شود].[28
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 .5مزایا و معایب سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت
در روش هزینه یابی برمبنای فعالیت اغلب هزینه ها متغیر فرض می شود و مطابق با ستاده تغییر می کند و درکوتاه مدت هزینه ثابت
وجود داردکه این گونه هزینه ها درشرایط تولید یا توقف متحمل خواهد شد درنتیجه هزینه یا بی برمبنای فعالیت ممکن است اطالعات
نادرستی را دررابطه با تصمیمات کوتاه مدت به علت عدم انعکاس هزینه های واقعی ارائه کند] .[21همچنین گرسز معتقد است که
درکوتاه مدت ظرفی ت تمام فعالیت ها ثابت فرض می شود اما هزینه یابی برمبنای فعالیت با نادیده گرفتن این موضوع " هزینه فرصت"
استفاده از منابع محدود را درنظرنمی گیرد] .[6ازجمله مهم ترین مزایای سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت را می توان به شرح زیر

خالصه کرد]:[3
الف -شناسایی و محاسبه دقیق تر بهای تمام شده با ساختار پیچیده
ب -برخورد مناسب با هزینه های توزیع و فروش
ج -کاربرد آن در صنعت ،خدمات و دولت
د -امکان ارزیابی صحیح تری از عملکرد مالی و عملیاتی مدیران فراهم می شود
ه -تعیین دقیق تر بهای تمام شده نسبت به روش سنتی
و -کاهش هزینه فعالیت های با هزینه باال و دستیابی به مدیریت کیفیت جامع
ز -این سیستم می تواند هزینه های واقعی تحمیل شده برای خدمت به هریک از مشتریان را ردیابی کند و این اطالعات می
تواند در برآورد میزان سودآوری مشتری مورد استفاده قرارگیرد].[4
در سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت با وجود مزایای فوق ,همچنین دارای مشکالت اجرایی ,نگهداری و پشتیبانی می باشد که برخی از این

محدودیت ها به شرح زیر می باشد:[4].
الف-بین حجم فعالیت ها و هزینه ها یک رابطه یک طرفه وجود دارد ,درحالی که درعمل ممکن است این ارتباط یک طرفه
بین میزان هزینه و عوامل محرکه وجود نداشته باشد.
ب-امکان وجود هزینه ها و تولید های مشترک نادیده گرفته می شود که منجربه تهیه سود و زیان در واحد محصول می شود.
ج -برای تجزیه و تحلیل جزئیات حساب ها و فرایند جمع آوری اطالعات زمان زیادی برای این فعالیت وجود دارد.
نتیجهگیری
هزینه یابی برمبنای فعالیت یک ابزار مدیریتی قوی است که در پاسخ به تـاثیر نـاچیز حسـابداری بهـای تمـام شـده و مدیریت
صنعتی سنتی به وجود آمده است ،ارجحیت سیسـتم هزینه یابی برمبنای فعالیت از آن جهـت مشـخص شـد کـه مراکز هزینه
های عمومی و حساب های هزینه درمحاسبه ی هزینه ها و فـراهم آوردن شـفافیت دردرک این مراکز در مقایسه با سیستم
هـای گذشـته کـاراتر اسـت و مشـخص شـد کـه تسـهیم بـرمبنـای محصــوالت هزینــه ی مــالی تحریــف شــده ای را
درمقایســه بــا رد پــای هزینــه هــا بــه وســیله سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت ایجاد می کند ،هزینه یابی برمبنای
فعالیت هم یک سیستم هزینه یابی محصول است که برای هرشرکت سازنده ای که نسبت قابل توجه هزینه محصول درهزینه
سربار یا هزینه غیرمستقیم دیگردارد ،مفید است .مزیت هزینه یابی برمینای فعالیت این است که اجازه هزینه یابی دقیق
محصول ،شناسایی بهتر عوامل ایجاد هزینه (محرک های هزینه) را می دهد و شناسایی فعالیت های عدم ارزش افزوده را
تسهیل می کند .استفاده از سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت درشرکت های کوچک و متوسط باعث می شود شرکت همان
نوع و کیفیت اطالعات شرکت های بزرگ را داشته باشد و درتغییر محیط بازار ،انعطاف پذیر باشد و اجازه آنالیز هزینه های به
غیراز نیروی کار را می دهد.
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