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  علمی پژوهشی فصلنامه

  دانش حسابداري و حسابرسی مدیریت

 1393 تابستان / دهمشماره  /  سومسال 

  

  

  

  

  بررسی ساده سازي سیستم هزینه یابی بر مبناي فعالیت مبتنی بر محرك زمان گرا

  

  

  بهروز خدارحمی

  دبیر کانون نهادهاي سرمایه گذاري ایران و مدرس دانشگاه

  

  نازنین بشیري منش

 الزهراء(س) و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نوردانشجوي دکتري دانشگاه 

  
  

  

   چکیده

در میان مدیران بخشهاي مختلف خوب و مناسب بوده است  هزینه یابی بر مبناي فعالیتپذیرش گذشته  هايطی سال

علت .  می باشدن علی رغم پذیرش باال، درسطح قابل مالحظه اي کاربرد این رویکرد در بسیاري از شرکت ها ولی میزان 

) 2007این امر، وجود موانع متعددي است که در اجرا و نگهداري این سیستم مشاهده می شود. کاپالن و اندرسون (

 هزینه یابی بر مبناي فعالیتسیستم هزینه یابی بر مبناي فعالیت با محرك زمان را براي فائق آمدن بر مشکالت سیستم 

ین است که بطور عمده، محدود به استفاده از محرك زمان می باشد و این روش در ا معرفی نمودند. نکته قابل مالحظه 

این محدود بودن به معادله زمانی در شرایطی که نمی توان براي منابع محرك زمانی تعریف نمود، مشکالتی به همراه 

عالیت را حل می خواهد داشت. لذا نمی توان ادعا نمود این روش کلیه محدودیتهاي روش متداول هزینه یابی بر مبناي ف

، مدل  هزینه یابی بر مبناي فعالیت مبتنی بر زمانو  هزینه یابی بر مبناي فعالیت )  با تحلیل مدل 2009کند. ترزا لکز (

ارائه نمود . این مدل در سیستم بهایابی شرکت گاز  2هزینه یابی بر مبناي فعالیت مبتنی بر زمانساده شده اي به نام  

تخصیص هزینه ها وساده  1سی قرار گرفت. یافته ها نشان داد، استفاده از این مدل با حذف مرحله استان تهران مورد برر

تخصیص هزینه ها منجر به دقت و صحت اطالعات در کنار سادگی اجراي سیستم هزینه یابی می شود و  2سازي مرحله 

  .می تواند منافع زیادي براي مدیران به همراه داشته باشد

  

هزینه یابی بر مبناي فعالیت هزینه یابی بر مبناي فعالیت، هزینه یابی بر مبناي فعالیت با محرك زمان،  کلیدي: هاي هواژ

  .، تخصیص هزینه2مبتنی بر زمان

  

  

  

 00/0/92تاریخ پذیرش:          00/0/92تاریخ دریافت: 
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  مقدمه -1

) معتقدند، سیستم هزینه یابی 1994آریس و کاپالن (

بر مبناي فعالیت یک مدل هزینه یابی است که در اواسـط  

ایجاد شده و اطالعات دقیق تري درباره بهـاي   1980دهه 

تمــام شــده و قابلیــت ســودآوري فراینــدها، محصــوالت،  

خدمات و مشتریان شـرکت بـه مـدیران ارائـه مـی کنـد.       
1

ABC  الیتهایی کـه منـابع را مصـرف مـی     با شناسایی فع

کنند و توسط موضوع هزینه ( محصول، مشـتري و غیـره)   

 -مصرف مـی شـوند، در واقـع بـا اسـتفاده از روابـط علـی       

معلولی، اطالعات دقیق تري درباره بهاي تمام شـده ارائـه   

می دهد. بنابراین در بهایابی بر مبنـاي فعالیـت تخصـیص    

) تخصـیص  1اسـت: هزینه ها از دو مرحلـه تشـکیل شـده    

) تخصیص هزینـه فعالیتهـا بـه    2هزینه منابع به فعالیتها و

  موضوع هزینه. 

ABC    در بیان تئوریکی ساده و قابل فهم اسـت  ولـی

در دنیـاي عمـل، اجــراي آن پیچیـده و پــر هزینـه اســت.     

را اجـرا کنـد، الزم    ABCچنانچه شرکتی بخواهد سیستم 

تها و محرکهـاي  است اطالعات مربوط به تمام منابع، فعالی

آنها شناسایی و ثبت گردد، در برخی مـوارد ممکـن اسـت    

تعداد این اقالم به بیش از صد واحد برسد. لـذا، بـا وجـود    

در ارائه اطالعات دقیـق تـري دربـاره بهـاي      ABCمزایاي 

 ABCتمام شده  موضوع هزینه،  میزان پـذیرش سیسـتم   

ه، آنطورکه باید گسترده نیست. مهمترین علت ایـن مسـال  

پیچیدگی و هزینه هاي گزاف ناشی از اجراي این سیسـتم  

 ABCاست. اخیرا تالشهاي زیادي در راستاي ساده سازي 

بمنظور کاهش حجم اطالعات مورد نیاز ( تعداد فعالیت ها 

و محرکها) صورت گرفته است. مساله مهم و قابل توجه در 

، حداقل کردن کـاهش در  ABCبحث ساده سازي سیستم 

ت اطالعات می باشد. برخی از ایـن تالشـها در   صحت و دق

می  ABCراستاي ساده سازي بعد از اجراي کامل سیستم 

باشد. این بدین معناست که تمام فعالیتها و محرکهـا بایـد   

شناسایی و اطالعات مرتبط با آنها باید جمع آوري گردد و 

سپس اقدامات الزم بـراي سـاده سـازي سیسـتم صـورت      

، ساده سـازي نمـی توانـد چنـدان بـا      گیرد. در این شرایط

ارزش تلقی شود زیرا پیچیدگی ها و هزینـه هـاي اجـراي    

  کاهش نمی یابد. ABCسیستم 

قبـل از   ABCاخیرا تالشی جهت ساده سازي سیستم 

اجراي کامـل آن در محـیط شـرکت شـکل گرفتـه اسـت.       

را مـورد تحلیـل    ABCکاپالن و اندرسون سیستم سـنتی  

ریافتند، این سیستم براي اجرا بسـیار  وارزیابی قرارداده و د

پرهزینه ، نگهداري آن کار دشوار و پیچیده  و بروز رسانی  

آن مشکل و هزینه بر است. آنها مشکالت زیر را در رابطـه  

) بـراي ردیـابی هزینـه    1شناسایی کردند: ABCبا سیستم 

منابع به فعالیتها نیاز بـه شناسـایی فعالیتهـا و محرکهـاي     

ــابع اســت،در  ــن  من ــراي جمــع آوري ای نتیجــه، محقــق ب

اطالعات باید از ابزارهـاي مصـاحبه و پرسشـنامه اسـتفاده     

) با توجه بـه  2کند که بسیار وقت گیر و پر هزینه هستند. 

اینکه نظروسلیقه محقق در ارزیابی زمان صرف شده بـراي  

فعالیتها اعمال می شود، اعتباردهی به تخصیص هزینـه در  

) ذخیره اطالعـات در ایـن   3است. مرحله اول کار دشواري 

) بـروز رسـانی سیسـتم    4سیستم بسیار هزینه بـر اسـت.   

) سیسـتم   5همگام با وقوع تغییرات کـار دشـواري اسـت.    

ABC   .ظرفیت بال استفاده فعالیتها را نادیده می انگارد  

براي رفع این مشـکالت، کـاپالن و اندرسـون سیسـتم     

بر مبناي فعالیت  به نام هزینه یابی ABC ساده شده اي از

2مبتنی بـر زمـان معرفـی نمودنـد.     
TDABC   مرحلـه اول

تخصیص هزینه ها را ساده می سازد و با طراحـی رویکـرد   

ساده تر و از نظـر زمـانی بـه صـرفه ، هزینـه منـابع را بـه        

امکـان بـروز رسـانی     TDABCفعالیتها ردیابی مـی کنـد.   

اهم می سیستم هزینه یابی  همگام با رویداد تغییرات را فر

ــه   ــروز رســانی سیســتم  صــرفا ب ســازد . در ایــن مــدل، ب

تخصیص هزینه فعالیتهاي صرف شده براي موضوع هزینه  

رویکــرد و نگــرش یکپارچــه اي را در TDABC نیــاز دارد.

تعیین بهاي تمام شده دارد کـه منـافع قابـل مالحظـه اي     

  ارائه می کند. 

داد با  استفاده از معادالت زمانی، تعـ   TDABC اگرچه

کـاهش مـی دهـد و     ABCفعالیتها را نسبت به سیسـتم   

تخصیص هزینه منابع به فعالیتها را حذف می کند ولی در 

عمـل   ABCتخصیص هزینه ها مشابه سیسـتم    2مرحله 

 2کـرده و سـاده سـازي را نادیـده مـی گیـرد. در مرحلـه        

بهاي فعالیتها را محاسـبه و   TDABCتخصیص هزینه ها، 

ینـه ردیـابی مـی کنـد. لـذا، در ایـن       آن را به موضـوع هز 

سیستم نیز به شناسایی نسبتهاي مصرف صدها فعالیـت و  
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مدیریت هزینه ها نیاز است. این مساله نشـان مـی دهـد،    

نیز قابل مالحظه اسـت. عـالوه    TDABCمیزان پیچیدگی 

بتوانـد   TDABCبراین، بعید به نظر می رسد که سیسـتم  

را داشته  ABC در تمام شرایط همان سطح دقت سیستم 

آیـا در  باشد. در تحقیق حاضر، این سوال مطرح است کـه  

ساده سازي سیستم هزینه یابی شرکت گاز استان تهران ، 

بر مبناي فعالیت می تواند در بهبود هزینه یـابی و فـراهم   

   .آوردن اطالعات مربوط ودقیق موثرباشد

  

  مبانی نظري و پیشینه پژوهش -2

راســتاي برطــرف ســاختن مطالعــات انجــام شــده در 

محدودیتها و مشـکالت سیسـتم هزینـه یـابی بـر مبنـاي       

) ساده سـازي بعـد   1فعالیت به دو گروه تقسیم می شوند: 

  ) ساده سازي قبل از اجرا2از اجرا و 

  

  ساده سازي بعد از اجرا

و هـــامبورگ   3)2001مطالعــات  بابــد و بالنــدران(   

زینـه  از جمله تحقیقات ساده سـازي سیسـتم  ه  4)1993(

 2یابی بر مبناي فعالیت هستند که بر ساده سازي مرحلـه  

ــن    ــند . ای ــی باش ــز م ــا) متمرک ــاهش فعالیتها/محرکه (ک

تحقیقات مدلی را معرفی کردنـد کـه در آن از محرکهـاي    

حاصل از سیستم اجرا شده  هزینه یابی بر مبناي فعالیـت  

، یک زیر مجموعه مناسبی شناسایی می گردد. ایـن مـدل   

گیرنده اجازه می دهد حداکثر تعداد محرکها را  به تصمیم

در سیستم ساده شده به عنـوان یـک محـدودیت تعریـف     

کند. این رویکرد، هزینه فعالیتهاي مربـوط بـه محرکهـاي    

حذف شده را  با هزینه فعالیتهاي مرتبط با محرك هزینـه  

انتخاب شده ترکیب کرده و یک مخزن هزینه جدید بـراي  

یف مـی کنـد. بـراي ایجـاد تعـداد      هر محرك انتخابی تعر

بیشتري مخازن هزینه انباشته، همه هزینه هاي مرتبط بـا  

فعالیتهاي یک محرك حذف شده باید به مخزن هزینه بـا  

  محرك متناظر انتخابی انتقال یابد.

) بسـط  1993) مدل بابد و بالندران (2001هامبورگ (

داده و تخصیص هزینـه فعالیتهـاي داراي محـرك حـذف     

شده به چندین محرك انتخابی را بجاي اسـتفاده از صـرفا   

یک محرك مجاز شمرده است. زیـر مجموعـه مناسـبی از    

محرکها باید انتخاب شود تا کاهش سطح دقـت و صـحت   

ري اطالعـات  راحـداقل   اطالعات و هزینـه هـاي جمـع آو   

سازند. در این رویکرد، مخـزن هزینـه بـراي یـک محـرك      

انتخابی شامل هزینه فعالیت مـرتبط بـا محـرك انتخـابی     

بعالوه سهمی از هزینه فعالیت هایی که محرك آنها حذف 

ــان داد،     ــپس نش ــامبورگ س ــد. ه ــی باش ــت، م ــده اس ش

رویکردش سیستم ساده اي را با همان سطح پیچیدگی در 

ولی با سطح دقت باالتري نسبت به  1993سه با مدل مقای

سیستم هزینه یابی بر مبناي فعالیـت ارائـه مـی کنـد. در     

واقع، مدل هامبورگ  سیستم دقیـق تـري بـدون داشـتن     

هزینه هاي اطالعاتی بیشتر ارائه می کند و نشان می دهد 

) سیستم ساده سازي مناسبی نمی باشـد.  1993که مدل (

دو مدل فرض می کنند که سیستم هـاي  با این وجود، هر 

ساده سازي منجر به کاهش صحت اطالعـات مـی شـوند.     

در شرایطی که سیستم  هزینـه یـابی بـر مبنـاي فعالیـت      

کامال اجرا شده است، بحث ساده سازي سیسـتم منفعتـی   

حاصل نمی کند زیرا مراحل پیچیده و وقت گیر شناسـایی  

نانچـه سیسـتم   فعالیتها و محرکها انجـام گرفتـه اسـت. چ   

فعلی هزینه یابی بر مبناي فعالیـت نیـاز بـه بـروز رسـانی      

داشته باشد، در ابتـدا بایـد سیسـتم موجـود بـروز شـود و       

سپس فرایند ساده سازي صـورت گیـرد کـه بنظـر بسـیار      

  پرهزینه و زمان بر است.  

  

  ساده سازي سازي قبل از اجرا

ــون (  ــاپالن و اندرس ــطح   2007ک ــاهش س ــراي ک ) ب

یستم هزینه یابی بر مبناي فعالیت ، سیسـتم  پیچیدگی س

جدیدي به نام هزینه یابی بـر مبنـاي فعالیـت مبتنـی بـر      

زمان را معرفی کردند. هزینه یابی بر مبناي فعالیت مبتنی 

مرحله ردیابی هزینه منابع بـه فعالیتهـا را حـذف     بر زمان

مــی کنــد و معــادالت زمــانی را بــراي کــاهش محرکهــا و 

عرفی می کند. ایـن معـادالت زمـانی،    پیچیدگی عملیات م

زمان مورد نیاز براي  اجرا شدن فعالیتها در فرایند مربوطه 

را نشان می دهد. بنابراین، هزینه یابی بـر مبنـاي فعالیـت    

مبتنی بر زمان متمرکز بر فرایند اسـت نـه فعالیتهـا. ایـن     

مساله سیستم را قابل مـدیریت تـر مـی سـازد. کـاپالن و      

  کنند: اندرسون بیان می

هزینه یابی بر مبنـاي فعالیـت مبتنـی بـر زمـان       مدل

فرایندهاي واقعـی بکـار رفتـه بـراي انجـام کـار در تمـام        
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بخشهاي واحد تجاري را شبیه سازي مـی کنـد.  بنـابراین    

در مقایسه با سیستم سنتی هزینه یابی بر مبناي فعالیـت  

می تواند در شرایط پیچیده تر و تغییر پذیر تر قابـل اجـرا   

اشد، بدون اینکه نیاز به برآورد،ذخیره و پردازش داده هـا  ب

داشته باشد. شرکتها با بکار گیري هزینه یـابی بـر مبنـاي    

فعالیت مبتنی بر زمان می توانند بدون نیاز به اسـتفاده از  

مدلهاي نادرست و ساده شده هزینه یابی بر مبناي فعالیت 

سیسـتم  و هرگونه هراس و نگرانی از وجود پیچیدگی هـا،  

  بهایابی مناسبی را مورد استفاده قرار دهند. 

) ادعا می کند با بکارگیري داده هاي 2007اندرسون (

هزینـه یـابی بـر مبنـاي      واقعی معامالت به جاي برآوردها،

فعالیت مبتنی بر زمان دقیق تر خواهد بـود. هنگـامی کـه    

معادله زمانی فرایند در نظر گرفته می شود، تعیین اینکـه  

مرحله در معادله زمانی فرایند ،مصرف کننـده زمـان   کدام 

بیشــتري اســت ، کــار آســانی اســت. کــاپالن و اندرســون 

) سایر مزایاي هزینه یابی بر مبناي فعالیت مبتنـی  2007(

بر زمان نسبت به هزینه یابی بر مبناي فعالیت را به شـرح  

  زیر ارائه می کنند:

توسـط  نیازي نیست تخصیص هزینه منابع به فعالیتها 

  کارکنان بررسی شود.

تخصیص هزینه حذف می شوند زیرا هزینـه   1مرحله 

منابع با اسـتفاده از دو مجموعـه از برآوردهـا بـه فعالیتهـا      

) هزینـه تهیـه ظرفیـت منـابع بـراي      1ردیابی می شـوند.  

) تقاضا نسبت بـه  ظرفیـت   2بخش ( نرخ هزینه ظرفیت) 

ن مـی  منابع ( نرخ مصرف ظرفیت که عمدتا برحسب زمـا 

باشد) براي هر معامله اي کـه در آن بخـش پـردازش مـی     

شود. این نرخها براي ردیابی هزینه منابع به فعالیتها مورد 

 استفاده قرار می گیرند. 

ــان    ــر زم ــی ب ــاي فعالیــت مبتن ــر مبن ــابی ب ــه ی هزین

فرایندهاي واقعی را شبیه سازي می کند. لذا، در مقایسـه  

می توانـد در شـرایطی بـا    با  هزینه یابی بر مبناي فعالیت 

پیچیدگی بیشتر و تغییر پذیر تر قابـل اجـرا باشـد، بـدون     

 اینکه نیاز به برآورد،ذخیره و پردازش داده ها داشته باشد.

مدل هزینه یابی بر مبناي فعالیت مبتنی بر زمان مـی  

تواند به آسانی بروز گردد. در این مدل،در صورت نیـاز بـه   

اید زمـان انجـام آن بـرآورد    شناسایی فعالیت جدید صرفا ب

شود. این سیستم براسـاس رویـدادها بـروز مـی شـود نـه       

 براساس تقویم ساالنه.

براي ذخیره، نگهداري، محاسبه و گزارش داده ها، نیاز 

به بررسی اطالعات طـوالنی مـدت نیسـت. بـا اسـتفاده از      

اطالعات یکی دو روز می توان اطالعات مورد نیاز را کسب 

 کرد.

ه یابی بر مبناي فعالیـت مبتنـی بـر زمـان     مدل هزین 

ظرفیت بال استفاده را مورد توجه قـرار مـی دهـد. مسـاله     

ظرفیت بال استفاده در سیستم هاي هزینه یابی بر مبنـاي  

فعالیت حائز اهمیت است که قبل از این مورد توجـه قـرار   

 نگرفته بود. 

نشـان داد، معایـب و اشـکاالتی در     5)2009ترزا لکز (

زینه یابی بر مبناي فعالیت مبتنی بر زمان وجود سیستم ه

دارد. اگرچه هزینه یابی بر مبناي فعالیت مبتنی بـر زمـان   

نسبت به هزینه یابی بر مبناي فعالیت ساده تر و ارزان تـر  

است ولی تعداد تعداد فعالیتهـا / محرکهـایی کـه شـرکت     

ــه     ــه در مرحل ــیص هزین ــراي تخص ــداري   2ب ــد نگه بای

د. عالوه براین، اگر زمان انجام فعالیت کند،کاهش نمی ده

ها نتواند بطـور قابـل اتکـایی زمـان بنـدي شـود یـا اگـر         

فعالیتهایی در یک رفتار یکنواخت اجرا نشوند، آنگاه هزینه 

یابی بر مبناي فعالیت مبتنی بر زمان مفیـد نخواهـد بـود.    

وي با درك و تحلیل کامل سیستم  هزینه یابی بر مبنـاي  

بر زمان به ارائه و اثبات روشی پرداخت کـه  فعالیت مبتنی 

بطور قابل مالحظـه اي سیسـتم هزینـه یـابی بـر مبنـاي       

فعالیت را ساده سازي میکنـد و از قابلیـت اتکـاي بـاالیی     

  برخوردار است.  

 بـه  اي مطالعـه  در 6)1999 ( همکـاران  و تینگ دیان

 جدیـد در  یهـاي  فنـاور  شـده  تمام بهاي ارزیابی و بررسی

 بـا  ها آن . پرداختند محصول طراحی مرحله ترین ابتدایی

 مـدل ارزیـابی   ارائـه  و طراحـی  بـه  فازي منطق از استفاده

 . نمودنـد  اقـدام  محصول هر براي شده تمام بهاي شاخص

 کارایی بیشـتري  مدل این که است آن ن دهنده نشا نتایج

 نیازمند زیرا دارد شده تمام بهاي سنتی هاي مدل به نسبت

 مـی  و نبوده دادههاي تاریخی از زیادي مقادیر آوري جمع

 ماهیـت  و اطمینـان  عـدم  شرایط در را عناصر صفات تواند

 ازمنطـق  اسـتفاده  به با توجه بعالوه . بگیرد نظر در ناقص
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 شـده  تمام بهاي ارزیابی در ذهنیت میزان ، مدل در فازي

 . یابد کاهش می فرآیند و محصول

 بررسـی  بـه  اي مطالعـه  در 7)2001نیـدي(  و ناچتمن

شـرکت   یـک  در فـازي  فعالیـت  مبنـاي  بـر  یـابی  هزینـه 

 گـرفتن  درنظـر  منظـور  بـه  روش یک عنوان به داروسازي

مبنـاي   بـر  یـابی  هزینـه  سیسـتم  در اطمینان عدم شرایط

 نظـر  در منظور به پژوهش این در نها آ . پرداختند فعالیت

در  اطمینـان  عـدم  شـرایط  و بینـی  پـیش  خطـاي  گـرفتن 

 مجموعه تئوري از فعالیت مبناي بر یابی هزینه سیستمهاي

 از نفر 21 که تنها میدهد نشان مطالعه . گرفتند بهره فازي

 تشـکیل  را شـرکت  آمد در از % 91 شرکت برتر مشتریان

 سودآور کمتر حذف مشتریان لزوم مسئله این که دهند می

 روش ایـن  از اسـتفاده  بـا  همچنـین  . دهـد  مـی  نشـان  را

 بودنـد  زیـان  یـا  سـود انـدك   داراي که شرکت محصوالت

 هاي هزینه کاهش یا قیمت افزایش لزوم ،که شده مشخص

 نشان شرکت در را این محصوالت حذف یا ها آن به مربوط

 تنهـا  نـه  سیسـتم  ایـن  بکـارگیري  این بر افزون . دهد می

 مبناي بر یابی هزینه سیستم رفتن اطالعات بین از باعکث

 آمـدن  وجـود  بـه  باعـث  بلکـه  شود نمی استاندارد فعالیت

 و اطمینان عدم شرایط در تر صحیح و ارزش تر با اطالعات

  شد. خواهد نادرست هاي داده وجود با

  

  روش شناسی پژوهش -3

در نمونه گیري از  شـرکتهاي گـاز اسـتانی زیـر نظـر      

شرکت ملی گاز ایران، شرکت گاز استان تهران که یکی از 

نظر حجم فعالیت هـا و  بزرگترین شرکتهاي گاز استانی از 

پیاده سازي سیستم هزینه بدلیل  ،نواحی مربوطه می باشد

انتخـاب  یابی بر مبناي فعالیت در یـک پـروژه تحقیقـاتی    

  گردیده است.  

 و عالیه اهداف تحقق مسیر در تهران استان گاز شرکت

 شـرکت  عنـوان یـک   بـه  و ایـران  گـاز  ملی شرکت مقاصد

 گـاز  زمینـه  در فعالیت مسئولیت ) 1379( سال از مستقل

 ، صنایع و صنعتی هاي ، شهرك روستاها ، شهرها به رسانی

 تعمیرات و امداد هاي پست و اداري هاي ساختمان احداث

 هـاي  شهرسـتان  در گاز تجهیزات و نگهداري تاسیسات و

،  خـانگی  مشترکین مصرفی گاز تامین جهت تهران  استان

سیسـتم حسـابداري    .گردید دار عهده را صنعتی و تجاري

این شرکت، بهاي تمام شده یک متر مکعب گـاز مصـرفی   

در نواحی مختلف را بر حسب روش سـنتی محاسـبه مـی    

مطالعه موردي پیاده سـازي سیسـتم    1385کند. در سال 

هزینه یابی بر مبناي فعالیت در این شرکت انجام گرفت و 

بهاي یک متر مکعب گاز مصرفی بـر حسـب روش مبتنـی    

یت محاسبه گردید. در ایـن تحقیـق بـا اسـتفاده از     بر فعال

اطالعات جمع آوري شده درباره منابع، فعالیتها و موضـوع  

هزینه به تحلیل و بررسی سیستمهاي ساده تر مبتنـی بـر   

  فعالیت پرداخته می شود.

  

  فرضیه پژوهش -4

ساده سازي سیستم هزینه یابی بر مبنـاي فعالیـت در   

 بهبـود هزینـه یـابی و فـراهم    شرکت گاز استان تهران در 

  .باشد می موثر دقیق و مربوط اطالعات آوردن

  

  مدل هاي پژوهش  -5

در این پژوهش ، بکارگیري هزینه یابی بر مبناي 

مرحله اي  8فعالیت با رویکردي آزمایشی و طبق روش 

 انجام می شود. این مدل بر گرفته از مدل کوپر می باشد.

بر مبناي فعالیت،  جهت مقایسه مدلهاي هزینه یابی

محرکهاي مربوطه در صورت امکان باید بر حسب زمان 

   تعیین گردند. مدلهاي بکار رفته در این تحقیق شامل  

ABC  ،TDABC ،IABC8 ،9 IABC2  10و TDABC2 

  می باشد.

  

  اجراي پژوهش مراحل  -6

  شناسایی منابع، فعالیتها و موضوع هزینه :  1مرحله 

شرکتهاي زیر مجموعه شرکت در سیستم حسابداري 

گروه  9ملی گاز ایران، نظیر شرکت گاز استان تهران 

  هزینه وجود دارد.
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 اقالم هزینه -1شکل

  

شـود ایـن گـروه هـا     همانطور که در شکل مشـاهده مـی   

  عبارتند از:

.گروه حقـوق و دسـتمزد شـامل حقـوق کارمنـدان،      1

  مزایاي کارمندان، پاداش کارمندان و...

.گروه کـاال شـامل کـاالي اختصاصـی پـروژه، لـوازم       2

 یدکی، وسایل ایمنی و...

.گروه اجاره، آب و بـرق شـامل اجـاره امـاکن، آب و     3

 برق و سوخت، مخابرات و...

شـامل هزینـه سفرآموزشـی، هزینـه      .گروه آمـوزش 4

 شرکت در سمینارها و...

.گروه کرایه ماشین شامل هزینه ایاب و ذهاب، کرایه 5

 وسائط نقلیه و...

.هزینه هاي اداري و تشـکیالتی شـامل هزینـه غـذا،     6

  کتب و نشریات، هزینه ماموریت و...

.گروه خدمات دریـافتی شـامل خـدمات دریـافتی از     7

 احی و مهندسی و...شرکتهاي وابسته، طر

.گروه سایر هزینه ها شامل هزینه تبلیغـات، هزینـه   8

 هاي حقوقی و ثبت و...

.گروه استهالك شامل استهالك خـودرو، کـامپیوتر،   9

  ساختمان و...

ــرا  ــه، ب ــن مطالع ــر  در ای ــاده ت ــر و س ــه بهت ي مقایس

هزینه یابی ، محرکهاي مورد استفاده در سیستم سیستمها

  بر مبناي زمان می باشند. نیز بر مبناي فعالیت 

هت شناسایی فعالیتها در شرکت گاز استان تهران ، ج

فلوچارت فرایند عملیاتی ،مصاحبه با کارشناسان ذیربط و 

بررسی هاي محقق مبنا قرار گرفته است. پس از شناسایی 

فعالیت ها، با در نظر گرفتن مالحظات مربوط به فزونی 

تلفیق گردیده و  منافع بر مخارج ، فعالیتهاي مشابه

  بر مبناي زمانمیباشند.محرکهاي هزینه نیز 

تعیین ارتباط بین اقالم هزینه با فعالیتها در : 2مرحله 

  11فعالیت –ماتریس وابستگی هزینه 

در این مرحله با تشکیل ماتریسی که سطرهاي      

آن را فعالیت و ستونهاي آن را اقالم هزینه( منابع ) 

تشکیل می دهد، منابعی که توسط هر فعالیت مصرف می 

شود ، مشخص می گردد.(جهت مشخص نمودن وجود 

استفاده شده  ارتباط اقالم هزینه با فعالیت ها از عالمت

  است. )

به و جایگزینی نرخهاي تسهیم در محاس: 3مرحله 

   فعالیت –ماتریس وابستگی هزینه 

براساس محرکهاي هزینه هاي که در مرحله اول 

تعیین شده است، سهم هر فعالیت از هر یک از منابع 

شرکت محاسبه شده و در سلولهاي ماتریس جایگذاري 

می شود. براساس ارقام بدست آمده ، نرخهاي تسهیم 

عالیتها محاسبه شده و در سلولهاي اقالم هزینه به ف

ماتریس جایگذاریمی شوند. جمع نرخهاي هر ستون در 

در .باشد 1 برابر باید فعالیت –ماتریس وابستگی هزینه 

شرکت گاز استان تهران مساله تنوع منابع وجود دارد. 

 هزینه هاي غیر مستقیم

گروه حقوق و 

 دستمزد

 گروه آموزش گروه کرایه ماشین گروه کاال

گروه 

 استهالك

گروه خدمات 

 دریافتی

گروه اداري 

 وتشکیالتی

 گروه سایر هزینه ها

گروه اجاره، آب و 

 برق
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براي منابع حقوق، آموزش، کرایه ماشین، اداري و 

حرك زمان تعریف تشکیالتی، خدمات دریافتی و اجاره م

شده در حالی که منابع کاال، استهالك و سایر هزینه ها 

قابل ردیابی بر حسب زمان نبودند و بر حسب ارزش ریالی 

  در فعالیتهاي مختلف ردیابی شدند.

  

  : محاسبه هزینه فعالیت ها 4مرحله 

 :  ABCروش 

ca=∑
���

��

�
��� Cj 

 

ca=∑ Paj�
��� Cj 

 

Ca     ؛ هزینه تخصیص یافتـه بـه فعالیـتa    بـر مبنـاي

؛ مدت زمانی که فعالیت taj، هزینه یابی بر مبناي فعالیت 

a  ازمنبعj  ،مصرف میکندtj     ؛ کل زمـان بکـار برفتـه بـراي

 aتوسط فعالیـت   j؛ نسبت مصرف منبع j  ،Pjتامین منبع 

  کل هزینه منبع Cjو 

نشان میدهد، هزینه هر فعالیـت در سیسـتم    1معادله 

برابر است با مجمـوع ضـرب    هزینه یابی بر مبناي فعالیت 

  نسبتهاي مصرف منابع در هزینه منابع مربوطه.

هزینه به منظور شناسایی شرایط تحلیل برابري بین 

هزینه یابی بر مبناي فعالیت و  یابی بر مبناي فعالیت 

) مدل دیگري از سیستم 2009لکز (، ترزا مبتنی بر زمان

هزینه یابی بر مبناي ، به نام هزینه یابی بر مبناي فعالیت 

معرفی می شود که به اطالعات هزینه کل  فعالیت میانه

هزینه منبع و محرکهاي هر منبع نیاز دارد. در سیستم 

، هزینه یک فعالیت از ضرب یابی بر مبناي فعالیت میانه

ع توسط فعالیت در کل هزینه میانگین نسبت مصرف منب

منبع حاصل می شود. برابري بین تخصیص هزینه مرحله 

هزینه یابی بر و هزینه یابی بر مبناي فعالیت سیستم  1

  با استدالل زیر امکان پذیر می باشد: مبناي فعالیت میانه

 این بدین معناست، اگرهزینه هاي منبعی بیشتر

فعالیت باید  (کمتر) باشد، آن بدین معنا نیست که یک

سهم بیشتري از زمان منبع را دربرگیرد. در واقع، چنانچه 

رابطه غیرخطی بین نسبت مصرف منبع و هزینه هاي هر 

منبع در هر فعالیت وجود داشته باشد، نتیجه حاصل 

هزینه یابی بر مبناي تخصیص هزینه ها در  1مرحله 

  ند. برابر هست هزینه یابی بر مبناي فعالیت میانهو فعالیت 

هزینه یابی بر این مساله در تحلیل شرایط برابري بین 

هزینه یابی بر مبناي فعالیت مبتنی بر و  مبناي فعالیت 

نیز مصداق دارد. الزم به ذکر است، مجموعه  زمان

هزینه یابی بر مبناي فعالیت اطالعات مورد نیاز سیستم  

مین عبارتند از : کل زمان مورد نیاز براي تا مبتنی بر زمان

و کل هزینه منابع.  a، کل زمان منبع براي فعالیتjمنبع

 هزینه یابی بر مبناي فعالیت مبتنی بر زماندر سیستم 

 aنیاز به شناسایی هزینه هر منبع و صرف زمانی فعالیت 

هزینه یابی بر حذف می شود. در تحلیل برابري  jاز منبع 

 همبستگی بین صرف زمانی مبناي فعالیت مبتنی بر زمان

و کل زمان مورد نیاز براي تامین منبع  jاز منبع  aفعالیت 

j  و همبستگی بین صرف زمانی فعالیتa  از منبعj  و

مورد توجه قرار  می گیرد. براي اینکه  j هزینه منبع

هزینه یابی بر و  هزینه یابی بر مبناي فعالیت برابري بین 

برقرار باشد باید ضریب هر  مبناي فعالیت مبتنی بر زمان

دو همبستگی صفر باشد. عالوه بر این، از جمله مفروضات 

هزینه یابی بر مبناي فعالیت ذکر شده در تحلیل برابري بین

، استفاده  هزینه یابی بر مبناي فعالیت و  مبتنی بر زمان

از محرك زمانی براي تمام منابع بود. با این وجود، منابعی 

راي محرك زمانی نیستند.( نظیر برخی وجود دارند که دا

هزینه یابی بر مبناي اشکال سرمایه، مواد و انرژي). در 

هزینه منابع فاقد محرك مبتنی بر  فعالیت مبتنی بر زمان

زمان با هزینه منابع داراي محرك زمانی ترکیب می 

شوند. لذا، تنوع منابع می تواند منجر به ایجاد مشکل در 

وعدم  مبناي فعالیت مبتنی بر زمان هزینه یابی برسیستم 

صحت هزینه فعالیت شود. هنگامی که تعداد منابع فاقد 

محرك زمانی قابل توجه باشد، ترکیب آنها با سایر منابع 

منجر به تخصیص نادرست هزینه ها می شود. زیرا، در 

 -منابع فاقد محرك زمانی، تخصیص بر مبناي رابطه علی

  معلولی صورت نمی گیرد.

  

 IABC روش

�� = ��� 

  

Ci   هزینه فعالیتa  هزینه یابی بـر مبنـاي   بر مبناي

  میانگین نسبت مصرف منابع می باشد.  pمیانه و  فعالیت
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نشان می دهد هزینه تخصیص یافته به  2معادله 

 jفعالیت برابر است با مجموع میانگین نسبت مصرف منبع

  توسط فعالیت ضرب درکل هزینه منبع.

  

 TDABCروش 

Ct = c�Taj

�

���

 

 

Ct = cδa 

  

Ct   هزینه فعالیتa  هزینه یـابی بـر مبنـاي    بر مبناي

هزینه هر واحد زمانی در منبع   c؛  فعالیت مبتنی بر زمان

  می باشد. aکل زمان منبع براي فعالیت   δو 

نشان می دهد، کـل هزینـه تخصـیص داده     3معادله 

برابـر اسـت بـا کـل زمـان منبـع بـراي         aشده به فعالیت  

ضرب در هزینه هر واحد زمانی. هزینه هر واحـد   aفعالیت 

از زمان،برابر است با کل هزینه منبع تقسیم بر کـل زمـان   

  بکار رفته براي فعالیتها.

  

  مقایسه نتایج روشها: 5مرحله  

نتایج حاصل از هریک از روشهاي فوق با هزینه 

هزینه یابی بر مبناي  فعالیت محاسبه شده در روش

مقایسه شده است. براساس قدر مطلق میانگین  فعالیت 

خطاي هریک ازروشها میتوان سطح دقت ودرستی نتایج 

  روشها را اندازه گیري نمود.

  

 محصول در تعیین ارتباط بین فعالیت ها و: 6مرحله 

  12محصول –ماتریس وابستگی فعالیت 

در این مرحله فعالیت هاي مصرف شده توسط نواحی 

محصول  –را مشخص نموده و ماتریس وابستگی فعالیت 

تشکیل می گردد. در این ماتریس ستونها ، فعالیت ها و 

  سطرها شامل نواحی هستند.

  

محاسبه و جایگزینی نرخ هاي تسهیم در : 7مرحله 

   محصول –ماتریس وابستگی فعالیت 

براساس محرکهاي هزینه اي که در مرحله دوم تعیین 

شده است و بکارگیري روش هاي برآورد نرخ تسهیم، نرخ 

هاي تسهیم هزینه فعالیت ها به محصوالت محاسبه می 

محصول  –شود و در سلولهاي ماتریس وابستگی فعالیت 

  قرار می گیرد.

 –جمع نرخهاي هر ستون ماتریس وابستگی فعالیت 

  باشد. 1برابر  محصول باید

  

و مقایسه محاسبه بهاي تمام شده محصوالت : 8مرحله 

  نتایج

بهاي تمام شده هر متر مکعب گاز طبیعی براي هر 

یک از نواحی با استفاده از مبالغ سربار مستقیم و غیر 

مترمکعب مستقیم شرکت گاز استان تهران و همچنین 

  هر یک از آنها محاسبه می شود.  گاز مصرفی

  

 ABCروش 

Di =�
δia

δa

�

���

Ca 

 

Di =�vi

�

���

Ca 

  

Di    ــه موضــوع هزینــه در هزینــه تخصــیص یافتــه ب

هزینـه کـل     Ca؛ هزینه یابی بر مبنـاي فعالیـت   سیستم 

توسـط موضـوع    aمیزان مصرف فعالیـت    iaδ؛  aفعالیت 

نسـبت مصـرف     Viو  aکل مصرف فعالیـت    aδ؛  jهزینه 

  می باشد. jتوسط موضوع هزینه  aفعالیت

نشان می دهد، بهاي کل موضوع هزینه در  4معادله

برابر است با مجموع  هزینه یابی بر مبناي فعالیت سیستم 

  در هزینه فعالیتها.  nتا aضرب نسبت مصرف فعالیت 

) براي حل مساله تنوع منابع و ساده 2009ترزا لکز (

هزینه یابی بر تخصیص هزینه ها، مدل  2سازي مرحله 

موضوع  kمعرفی نمود. فرض کنید  2همبناي فعالیت میان

هزینه یابی بر مبناي فعالیتها باشد، مدل  mهزینه و

 به شرح زیر توصیف می شود. 2فعالیت میانه

  

  IABC2 روش
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�

���

 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

    نازنین بشیري منشیابی بر مبناي فعالیت مبتنی بر  ... / بهروز خدارحمی و  سازي سیستم هزینه بررسی ساده

 

 1393سال سوم / شماره دهم/ تابستان   173

DI  هزینه تخصیص یافته به موضوع هزینهj  در روش

میـانگین نسـبت    Vو  2هزینه یابی بر مبناي فعالیت میانه

  jمصرف فعالیت توسط موضوع هزینه 

 jنشان می دهد که بهاي موضوع هزینه  5معادله 

برابر است با  میانگین نسبت مصرف فعالیت ها ضرب در 

  هزینه کل.

  

 TDABC2روش 

�� =
∑ ���
���

∑ ���
���

���

�

���

= ���� 

  

Dz  ــر بهــاي موضــوع هزینــه در روش هزینــه یــابی ب

زمان مصـرفی فعالیـت    tδ؛ 2فعالیت مبتنی بر زمانمبناي 

a    توسط موضـوع هزینـهj  ؛aδ     کـل زمـان فعالیـتa  ؛β 

تعـداد   θ؛  jزمان چرخه تولید یک واحد از موضوع هزینه 

در ظرفیـت عملـی و    jواحدهاي تولیدي از موضوع هزینه 

Cz  .هزینه هر واحد از زمان فعالیت می باشد  

نشان میدهد که هزینه کل تخصیص داده  6معادله 

برابر است با زمان  چرخه تولید  jشده به موضوع هزینه 

یک واحد ضرب در تعداد واحدهایی که تولید شده و 

حاصل آن ضرب در هزینه هر واحد از زمان. هزینه هر 

واحد از زمان برابر است با کل هزینه فعالیت تقسیم بر کل 

راي تمام موضاعات هزینه صرف شده زمان فعالیت که ب

  است.

کل بهاي موضوع هزینه تحت روش  6در معادله 

برابر است با  هزینه یابی بر مبناي فعالیت مبتنی بر زمان

مجموع هزینه هر فعالیت ضرب در نسبت مصرف فعالیت. 

هزینه یابی براي مرحله تخصیص هزینه ها در  6و4معادله 

ی بر مبناي فعالیت مبتنی بر هزینه یابو  بر مبناي فعالیت 

یکسان هستند. هر گونه تفاوتی در تخصیص هزینه  زمان

ها بین این دو مدل مربوط به تفاوت بین هزینه هر 

فعالیت می باشد. بنابراین، هر نوع کاهش احتمالی در 

رخ دهد. براي  1صحت اطالعات ممکن است در مرحله 

خط مشی ، می توان با استفاده از 2ساده سازي مرحله 

، مدل جدیدي 2هزینه یابی بر مبناي فعالیت میانهروش 

 2هزینه یابی بر مبناي فعالیت مبتنی بر زمانبه نام 

هزینه یابی بر معرفی کرد. در این مدل مشابه با روش

نیاز به شناسایی تمام فعالیتها و  2مبناي فعالیت میانه

نسبتهاي مصرف آنها حذف می شود و با انتقال  مفاهیم 

 2در مرحله  ینه یابی بر مبناي فعالیت مبتنی بر زمانهز

تخصیص هزینه، صرفا باید اطالعات هزینه کل،زمان کل، 

زمان چرخه تولید یک واحد و تعداد تولید موضوع هزینه 

هزینه یابی بر مبناي تهیه شود.  بنابراین، الزمه اجراي 

) زمان چرخه 1این است که، 2فعالیت مبتنی بر زمان

واحد از محصول ( یعنی از زمان دریافت  تولید یک

سفارش فروش تا زمان انتقال واحد هاي ساخته شده به 

) تعیین تعداد واحدهایی که تولید 2انبار ) تعیین شود.

) زمان چرخه تولید در تعداد واحدهاي 3خواهند شد. و 

  تولید ضرب شوند.

تخصیص هزینه ها ،  1دراین مرحله مشابه مرحله 

ز هریک از روشهاي فوق با بهاي موضوع نتایج حاصل ا

 هزینه یابی بر مبناي فعالیت هزینه محاسبه شده در روش 

مقایسه شده است. براساس قدر مطلق میانگین خطاي 

هریک ازروشها میتوان سطح دقت ودرستی نتایج روشها را 

  اندازه گیري نمود. 

  

  نتایج پژوهش -7

  شناسایی منابع، فعالیتها و موضوع هزینه 

 سیستم از استفاده در شرکت گاز استان تهران با

با  ،مصاحبه عملیاتی فرایند شرکت، فلوچارت حسابداري

محقق ، شناسایی منابع،  هاي بررسی و ذیربط کارشناسان

فعالیتها و موضوع هزینه صورت گرفته است که در جدول 

  مشاهده می شود. 1

  

  فعالیت -ماتریس وابستگی هزینه

بررسی هاي انجام شده نشان داد که انجام هر یک از 

فعالیت ها منجر به ایجاد کدامیک از گروه هاي هزینه 

شده است. براي نشان دادن این ارتباط به طور 

)  EADفعالیت (  -سیستماتیک، ماتریس وابستگی هزینه

  ).  4-5تشکیل شد (شکل 

بیانگر آن است که j و  i در سلول  "  "عالمت 

  گردیده است. jمنجر به ایجاد هزینه در گروه  iفعالیت 
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  1جدول 

 )CO) و مشتري خدمات (A)،فعالیتها (Rمنابع(

 R1 حقوق و دستمزد A1 مهندسی CO1 اسالمشهر

 R2 کاال A2 حمل CO2 پاکدشت

 R3 آموزش A3 مخابرات CO3 پیشوا

 R4 کرایه ماشین A4 مشترکین عمده CO4 دماوند

 R5 استهالك A5 اندازه گیري CO5 رباط کریم

 R6 اداري و تشکیالتی A6 کامپیوتر CO6 قرچک

 R7 خدمات دریافتی A7 پشتیبانی CO7 واوان

 R8 سایر هزینه ها   CO8 ورامین

 R9 اجاره   CO9 اشتهارد

     CO10 شهر قدس

     CO11 شهریار

     CO12 فردیس

     CO13 کرج

     CO14 نظر آباد

     CO15 وردآورد

     CO16 هشتگرد

     CO17 باقرآباد

     CO18 قیام دشت

     CO19 چهاردانگه

     CO20 رودهن

     CO21 گلستان

     CO22 نسیم شهر

     CO23 مالرد

  

  

  اقالم هزینه

  فعالیت ها

حقوق و 

  دستمزد
  کاال

خدمات 

  دریافتی

سایر 

  هزینه ها
  استهالك

اجاره، 

آب و 

  برق

کرایه 

  ماشین
  آموزش

اداري و 

  تشکیالتی

           مهندسی

          نقلوحمل 

          مخابرات

          توزیع و اندازه گیري گاز

          مشترکین عمده

          کامپیوتر

           پشتیبانی

  EADفعالیت (  –ماتریس وابستگی هزینه  -2شکل

  

  ) تخصیص هزینه 1مرحله  (

  الف) هزینه یابی بر مبناي فعالیت 

 تخصیص هزینه هـا بـر حسـب    1مرحله  2در جدول 

نشـان داده شـده اسـت.    هزینه یـابی بـر مبنـاي فعالیـت     

همانطور که مشاهده مـی کنیـد، در شـرکت گـاز اسـتان      
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تهران مساله تنوع منابع وجـود دارد. بـراي منـابع حقـوق،     

ــدمات     ــکیالتی، خ ــین، اداري و تش ــه ماش ــوزش، کرای آم

دریافتی و اجاره محرك زمان تعریـف شـده در حـالی کـه     

 منابع کاال، استهالك و سایر هزینـه هـا قابـل ردیـابی بـر     

حسب زمان نبودند و بر حسب ارزش ریالی در فعالیتهـاي  

  .مختلف ردیابی شدند

  

هزینه یابی و  هزینه یابی بر مبناي فعالیت میانهب) 

  بر مبناي فعالیت مبتنی بر زمان

 تخصیص هزینه هـا بـر حسـب    1مرحله  3در جدول 

هزینه یابی بر مبنـاي  و  هزینه یابی بر مبناي فعالیت میانه

براساس مدلهاي ارائه شده درفصل  بر زمان  فعالیت مبتنی

قبـل نشـان داده شـده اســت. همچنـین نتـایج حاصــل از      

هریک از روشها با هزینه فعالیـت محاسـبه شـده در روش    

مقایسه شده است. میـانگین   هزینه یابی بر مبناي فعالیت 

هزینه یـابی بـر مبنـاي فعالیـت     قدر مطلق خطا در روش 

گین قدر مطلق خطـا در روش  درصد و میان 79/38،  میانه

درصـد   23 هزینه یابی بر مبناي فعالیت مبتنـی بـر زمـان   

می باشد. مقایسه بین میانگین قدر مطلق خطا نشان مـی  

بـر  1دهد، نتایج حاصل از تخصیص هزینـه هـا در مرحلـه    

 هزینه یابی بر مبناي فعالیت مبتنی بر زمـان حسب روش 

ه یـابی بـر   هزینـ خطاي کمتري در مقایسه با نتـایج روش  

دارد، لـذا از صـحت و دقـت بیشـتري      مبناي فعالیت میانه

برخوردار شد. همانطور که مشـاهده مـی شـود، در برخـی     

 20فعالیتها نظیر پشتیبانی و حمل میزان خطا زیر سـطح  

  .درصد است

  

  

  تخصیص هزینه ها 1مرحله  -2جدول

 استهالك کرایه ماشین آموزش کاال حقوق 
اداري 

 تشکیالتی
 خدمات دریافتی

سایر هزینه 

 ها
 ABC اجاره

 0.22 0.07 0.19 0.36 0.02 0.02 0.3 0.15 0.08 مهندسی
9,653,980,291.3 

 0.00 0.04 0.02 0.02 0.28 0.78 0.02 0.08 0.01 حمل
12,180,299,532.5 

 0.04 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.02 0.01 0.01 مخابرات
1,045,061,867.6 

 0.14 0.15 0.05 0.17 0.54 0.12 0.11 0.05 0.10 مشترکین عمده
27,948,491,995.1 

 0.01 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.03 0.01 0.01 اندازه گیري
735,183,742.3 

 0.02 0.00 0.02 0.08 0.03 0.00 0.03 0.08 0.01 کامپیوتر
2,425,348,410.6 

 0.57 0.74 0.72 0.35 0.12 0.08 0.49 0.62 0.78 پشتیبانی
64,424,962,822.6 

 427،800،266 505،871،997 10،699،875،698 3،599،775،145 37،328،425،512 809،483،350 424،463،490 1،943،569،680 62،674،063،524 هزینه
118,413,328,662.0 

 41147.93  41119.37 29061.22  21539.78 5815.24  33345.56 زمان
316139.8 

  

  

  TDABC و IABCتخصیص هزینه  1مرحله  - 3جدول 

 درصد تفاوت(قدر مطلق) TDABC  درصد تفاوت(قدر مطلق) average ratio IABC  فعالیتها

 0.49 14,367,053,469  92.16 18,551,421,490 0.16  مهندسی

 0.26 15,291,148,033  35.02 16,446,295,648 0.14  حمل

 0.15 1,200,880,592  13.31 1,184,133,287 0.01  مخابرات

 0.20 22,344,819,350  32.68 18,814,562,221 0.16  مشترکین عمده

 0.25 917,876,902  43.17 1,052,562,921 0.01  اندازه گیري

 0.19 2,881,556,447  46.47 3,552,399,860 0.03  کامپیوتر

 0.05 61,409,993,868  8.71 58,811,953,235 0.50  پشتیبانی

 0.23میانگین 118,413,328,662  38.79 میانگین  118,413,328,662   

 بهاي هر واحد زمان 374560      
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  محصول –ماتریس وابستگی فعالیت 

بررسی ها نشان داد که هر یک از نواحی بجز نسیم 

شهر از تمام فعالیت ها مصرف می کنند. براي نشان دادن 

این ارتباط به صورت سیستماتیک، از ماتریس وابستگی 

  ) استفاده شد.  APDمحصول (  –فعالیت 

  

فعالیتها 

  نواحی
  مهندسی

حمل 

  ونقل
  مخابرات

مشترکین 

  عمده

توزیع 

  گاز

کامپیو

  تر
  پشتیبانی

          اسالمشهر

         پاکدشت

         پیشوا

         دماوند

         رباط کریم

         قرچک

         واوان

         ورامین

         اشتهارد

         شهر قدس

         شهریار

         فردیس

         کرج

         نظرآباد

         وردآورد

         هشتگرد

         باقرآباد

         قیامدشت

         چهاردانگه

         رودهن

         گلستان

         نسیم شهر

         مالرد

  ) APDمحصول (  –ماتریس وابستگی فعالیت  -3شکل 

  

  ABC تخصیص هزینه 2مرحله  -4جدول

 ABC پشتیبانی کامپیوتر اندازه گیري مشترکین عمده مخابرات حمل مهندسی نواحی

 7,935,533,451.51 %8.79 %9.94 %5.29 %2.02 %7.97 %6.35 %5.90 اسالمشهر

 %2.20 %3.51 %11.06 %38.87 %8.37 %6.35 %5.51 پاکدشت
13,837,336,423.1

5 

 3,892,928,650.44 %4.40 %1.75 %0.96 %1.62 %2.79 %3.17 %1.48 پیشوا

 2,402,860,608.73 %2.20 %4.09 %1.44 %0.40 %5.58 %3.17 %3.30 دماوند

 3,098,685,761.70 %3.30 %2.34 %3.37 %0.81 %1.99 %3.17 %2.69 رباط کریم

 5,334,283,357.07 %2.20 %2.34 %1.44 %11.34 %2.39 %3.17 %2.81 قرچک

 753,022,408.23 %0.55 %1.75 %0.96 %0.20 %1.59 %1.59 %0.86 واوان

 %11.54 %14.62 %6.73 %2.83 %8.76 %9.52 %5.85 ورامین
10,445,874,562.9

3 

 2,650,657,164.01 %1.65 %1.17 %1.44 %3.85 %3.59 %3.17 %0.52 اشتهارد

 4,047,969,329.32 %3.30 %4.68 %1.92 %3.04 %4.78 %4.76 %3.29 شهر قدس

 7,006,066,851.52 %7.69 %7.02 %5.29 %0.61 %3.59 %7.94 %6.91 شهریار

 5,301,054,692.66 %4.95 %2.92 %10.10 %1.82 %2.39 %6.35 %6.86 فردیس

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

    نازنین بشیري منشیابی بر مبناي فعالیت مبتنی بر  ... / بهروز خدارحمی و  سازي سیستم هزینه بررسی ساده

 

 1393سال سوم / شماره دهم/ تابستان   177

 ABC پشتیبانی کامپیوتر اندازه گیري مشترکین عمده مخابرات حمل مهندسی نواحی

 %28.57 %22.81 %25.48 %11.94 %25.50 %17.46 %30.42 کرج
27,815,952,362.6

0 

 4,803,093,686.40 %3.85 %2.92 %3.37 %4.05 %1.59 %4.76 %5.19 نظر آباد

 2,129,111,165.05 %2.20 %2.34 %0.96 %0.81 %2.79 %1.59 %2.08 وردآورد

 4,199,173,185.93 %4.40 %3.51 %2.88 %0.61 %3.59 %6.35 %2.90 هشتگرد

 726,796,164.41 %0.55 %1.17 %1.44 %0.20 %0.80 %1.59 %0.78 باقرآباد

 1,105,757,571.31 %1.10 %1.75 %0.96 %0.20 %3.98 %1.59 %0.59 قیام دشت

 5,051,072,023.18 %0.55 %2.34 %3.37 %13.97 %0.80 %1.59 %5.28 چهاردانگه

 1,623,494,043.20 %1.65 %1.17 %2.40 %0.40 %3.19 %1.59 %1.82 رودهن

 1,432,040,362.90 %1.65 %2.34 %4.33 %0.20 %1.20 %1.59 %0.20 گلستان

 1,540,156,814.41 %1.65 %1.75 %1.92 %0.00 %1.59 %1.59 %2.19 نسیم شهر

 1,280,408,021.34 %1.10 %1.75 %2.88 %0.20 %1.20 %1.59 %2.55 مالرد

 64424962823 2425348411 735183742.3 27948491995 1045061868 12180299533 9653980291  جمع
118،413،328،6

62 

  

  IABC2  تخصیص هزینه 2مرحله  -5جدول

  درصد تفاوت average IABC2 نواحی

  1.39 7,825,618,489.89 %6.61 اسالمشهر

  7.27 12,831,513,732.13 %10.84 پاکدشت

  29.71 2,736,331,667.70 %2.31 پیشوا

  42.17 3,416,116,039.89 %2.88 دماوند

  3.56 2,988,374,697.37 %2.52 رباط کریم

  18.54 4,345,530,419.63 %3.67 قرچک

  68.64 1,269,888,897.66 %1.07 واوان

  3.06 10,125,840,446.46 %8.55 ورامین

  1.77 2,603,618,428.42 %2.20 اشتهارد

  7.69 4,359,263,952.79 %3.68 شهر قدس

  5.74 6,604,123,429.15 %5.58 شهریار

  12.93 5,986,575,879.09 %5.06 فردیس

  1.37 27,435,580,062.24 %23.17 کرج

  9.37 4,353,040,515.96 %3.68 نظر آباد

  1.40 2,158,872,461.18 %1.82 وردآورد

  2.37 4,099,830,214.35 %3.46 هشتگرد

  52.01 1,104,797,000.49 %0.93 باقرآباد

  55.66 1,721,245,053.56 %1.45 قیام دشت

  6.59 4,718,048,748.98 %3.98 چهاردانگه

  27.34 2,067,367,774.43 %1.75 رودهن

  35.82 1,944,969,701.96 %1.64 گلستان

  17.50 1,809,663,574.71 %1.53 نسیم شهر

  48.95 1,907,117,473.97 %1.61 مالرد

   
 20.04 میانگین
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  ) تخصیص هزینه 2مرحله (

  الف) هزینه یابی بر مبناي فعالیت

ــدول  ــا بــر     2مرحلــه  4در ج ــیص هزینــه ه تخص

نشان داده شده است. در هزینه یابی بر مبناي فعالیت حسب

این مرحله نسبت مصرف  فعالیتها توسط نـواحی شـرکت   

گاز استان تهران که به عنوان موضوعات هزینه شرکت گاز 

استان تهران می باشند بر حسب زمان محاسبه شده است. 

مجموع سهم از هر فعالیت براي هر ناحیه به عنـوان بهـاي   

ص یافته بر حسب روش هزینه یابی بر مبناي سربار تخصی

  .فعالیت می باشد

  2هزینه یابی بر مبناي فعالیت میانهب) 

تخصیص هزینه ها برحسب  2، مرحله  5جدول 

و مقایسه آن با نتایج  2هزینه یابی بر مبناي فعالیت میانه

را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می  4جدول 

 04/20کنید، میانگین قدر مطلق خطا در این روش 

ناحیه)   12درصد از نواحی ( 50درصد است. در حدود 

این درصد کمتر از ده درصد است. این نشان می دهد، در 

هزینه یابی بر شرکت گاز استان تهران روش ساده تر 

از میزان صحت و دقت باالیی  2بناي فعالیت میانهم

  برخوردار است. 

  2هزینه یابی بر مبناي فعالیت مبتنی بر زمانج) 

تخصیص هزینه ها بر  2مرحله  6در جدول 

نشان 2 هزینه یابی بر مبناي فعالیت مبتنی بر زمانحسب

داده شده است. میانگین قدر مطلق خطاي این روش  در 

هزینه یابی بر مبناي ( روش4دول مقایسه با نتایج ج

درصد می باشد. دامنه خطاي این روش  67/11)  فعالیت 

هزینه یابی بر درصد می باشد. مشابه روش  33تا  1از 

 12درصد از نواحی ( 50، در حدود 2مبناي فعالیت میانه

ناحیه)  میزان خطا را کمتر از ده درصد نشان می دهد. در 

صیص هزینه با معرفی روش تخ 2واقع ساده سازي مرحله 

نگرانی بابت  2هزینه یابی بر مبناي فعالیت مبتنی بر زمان

کاهش صحت اطالعات را کاهش می دهد. در این روش 

هزینه یابی بر مبناي دامنه درصد خطا نسبت به روش 

کمتر بوده و بطور کلی میانگین قدر مطلق  2فعالیت میانه

  خطا در سطح پائینی است. 

  

  TDABC2  تخصیص هزینه 2مرحله  -6جدول

 نواحی
زمان براي هر واحد 

 (درصد)
 درصد تفاوت TDABC2 تعداد محصول بهاي هر محصول

 1.20 7,840,307,050.09 24,260,000 32317.84 0.14 اسالمشهر

 5.00 13,145,469,601.99 34,007,000 38655.19 0.17 پاکدشت

 15.60 3,285,631,780.97 6,490,000 50626.07 0.22 پیشوا

 20.00 2,883,432,730.48 130,025,000 2217.60 0.01 دماوند

 1.00 3,067,698,904.09 4,310,000 71176.31 0.31 رباط کریم

 11.00 4,747,512,187.79 14,880,000 31905.32 0.14 قرچک

 25.00 941,278,010.29 3,230,000 29141.73 0.13 واوان

 2.50 10,184,727,698.85 7,875,000 129329.88 0.56 ورامین

 2.00 2,597,644,020.73 2,410,000 107786.06 0.46 اشتهارد

 5.60 4,274,655,611.76 16,606,000 25741.63 0.11 شهر قدس

 3.20 6,781,872,712.27 17,043,000 39792.72 0.17 شهریار

 12.00 5,937,181,255.78 32,420,000 18313.33 0.08 فردیس

 1.00 27,532,735,690.98 176,026,000 15641.29 0.07 کرج

 5.60 4,534,120,439.96 16,070,000 28214.81 0.12 نظر آباد

 1.00 2,150,402,276.70 1,060,000 202868.14 0.87 وردآورد

 2.00 4,115,189,722.21 6,494,000 63369.11 0.27 هشتگرد

 28.00 930,299,090.45 10,111,000 9200.86 0.04 باقرآباد

 35.70 1,500,513,024.27 3,210,000 46744.95 0.20 قیام دشت

 4.00 4,849,029,142.26 10,680,000 45402.89 0.20 چهاردانگه
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 نواحی
زمان براي هر واحد 

 (درصد)
 درصد تفاوت TDABC2 تعداد محصول بهاي هر محصول

 15.00 1,867,018,149.68 2,243,000 83237.55 0.36 رودهن

 27.00 1,818,691,260.88 31,120,000 5844.12 0.03 گلستان

 12.00 1,724,975,632.14 16,540,000 10429.12 0.04 نسیم شهر

 33.00 1,702,942,668.38 34,390,000 4951.85 0.02 مالرد

 11.67 کل زمان 509600   

  کل هزینه 118,413,328,663 نرخ هر واحد زمان 232365 

  

  نتیجه گیري و بحث -8

در این تحقیق مدلهاي معرفی شده براي ساده سازي  

) در 2009توسط ترزا لکز ( هزینه یابی بر مبناي فعالیت 

مورد تحلیل و بررسی  2و  1تخصیص هزینه هاي مرحله 

قرار گرفت. تحلیل ها نشان داد،  نتایج حاصل از تخصیص 

هزینه یابی بر مبناي بر حسب روش 1هزینه ها در مرحله 

خطاي کمتري در مقایسه با نتایج  فعالیت مبتنی بر زمان

داشت، لذا از  یانههزینه یابی بر مبناي فعالیت مروش 

 2صحت و دقت بیشتري برخوردار شد. در مرحله 

تخصیص هزینه ها نتایج نشان داد، میانگین قدر مطلق 

هزینه یابی بر مبناي فعالیت مبتنی بر خطاي روش 

هزینه یابی بر مبناي  در مقایسه با نتایج  روش 2زمان

درصد می باشد که نسبت به میانگین قدر  67/11فعالیت 

 2هزینه یابی بر مبناي فعالیت میانهخطاي روش مطلق 

درصد کمتر است. در واقع ساده سازي مرحله  8در حدود 

هزینه یابی بر مبناي تخصیص هزینه با معرفی روش  2

نگرانی بابت کاهش صحت  2فعالیت مبتنی بر زمان

  اطالعات را کاهش می دهد. 

 2هزینه یابی بر مبناي فعالیت مبتنی بر زماندر مدل 

تخصیص هزینه ها وساده سازي مرحله  1با حذف مرحله 

تخصیص هزینه ها، دقت و صحت اطالعات در کنار  2

سادگی اجراي سیستم هزینه یابی قرار می گیرد و می 

تواند منافع زیادي براي مدیران به همراه داشته باشد. 

یافته ها نشان می دهد، این روش نیاز به شناسایی تمام 

و  محرکهاي مربوطه را رفع نموده و منابع، فعالیتها 

پیچیدگی و هزینه بر بودن پیاده سازي و به روز رسانی 

هزینه یابی بر مبناي فعالیت را مرتفع می سازد. بررسی 

این روش در شرکت گاز استان تهران موید نتایج حاصل از 

) و تائید فرضیه تحقیق می باشد. 2009پژوهش ترزا لکز (

یق در صنایع مختلف وشرکتهاي اجراي مدلهاي این تحق

  خدماتی می تواند در تحقیقات آتی  مد نظر قرار گیرد.
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Abstract 
Over the past few years, adoption of activity based costing Was satisfactory among 

managers in different sectors. But despite the acceptance of this approach in many companies, 

implementation of this is not significant. Because several limitations can be observed in the 

implementation and maintenance of these systems. Kaplan and Anderson (2007a) identified a 

new system called Time-Driven ABC (TDABC) to alleviate some of the complexity of ABC. 

This method is limited to using drive time and TDABC will not work if the time to perform 

the activities cannot be reliably clocked or if the activities are not performed in a repetitive 

manner.  Teresa Lelkes(2009) with analyzing ABC and TDABC provides a simplified system 

TDABC2 that overcomes the limitations of both ABC and TDABC. This study used 

TDABC2 model in gas company of IRAN.results show that TDABC2 is a viable and simpler 

alternative to the ABC and TDABC systems currently in practice. The two major benefits of 

TDABC2 are that Stage 1 has been eliminated and Stage 2 has been greatly simplified. 

 

Key words: activity based costing, Time-Driven ABC , Time-Driven ABC2, cost assignment. 
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