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ABCتاريخچه نظام
در پاي��ان ده��ه ۱۹۶۰ و آغاز دهه ۱۹۷۰، برخي نويس��ندگان 
حس��ابداري  به رابطه بين فعاليت و هزينه اش��اره نمودند. اما 
در ده��ه ۱۹۸۰ به دنبال بازتاب نارس��ايي  سيس��تم  هاي رايج 
حس��ابداري در ارائ��ه اطالع��ات دقي��ق هزينه، توج��ه محافل 
دانش��گاهي و حرفه اي به اين رابطه بيش��تر جلب گرديد. اين 

توجه عمدتاً براساس پيدايش ۳ سازه اصلي بود:
سازه اول تغيير نويني بود که در دنيا براي معرفي فناوري نوين 
و س��از و کار هاي توليدي جديد در کشورهاي مختلف رخ داد.

نظام هزينه يابي برمبناي فعاليت

سازه دوم اين بود که در دهه ۱۹۸۰ فلسفه فکري بسياري از 
مديران ش��رکت ها دستخوش تغييرات عمده گرديد و عالوه بر 
سود آوري، رقابت در س��طح جهاني، افزايش رضايت مشتريان، 
تأکي��د بر کنترل کيفيت محصوالت و کاهش هزينه ها نيز جزو 

اهداف اصلي مديران قرار گرفت.
سازه سـوم اين بود که عده اي از نويس��ندگان حسابداري به 
تش��ريح فضاي جديد توليد، نقش هاي گوناگ��ون تکنولوژي و 
ديدگاه هاي جديد مديران پرداختند. نويس��ندگان مذکور ادعا 
کردند که سيس��تم  هاي س��نتي حس��ابداري صنعت��ي نه تنها 
پاسخگوي احتياجات مديران نيست بلکه استفاده از اطالعات 
حاصل از آن ها سبب تصميم گيري هاي نادرست مديران 
مي شود. به دنبال آن، اين نويسندگان اقدام به معرفي 
سيستم جديدي با عنوان »هزینه یابي بر مبناي 

فعاليت« نمودند.
نياز به اطالعات عمليات��ي در مورد هزينه ها، 
مقدمه ظهور سيستم هزينه يابي بر مبناي 
فعاليت را فراهم آورد. اين نگرش جديد 
مشخصاً به منظور ارائه اطالعات مفيد 
براي دستيابي به اهداف اصالحي 
در داخل و خارج از س��ازمان 
پديد آمد. اين سيستم داراي 
دو دي��دگاه اساس��ي اس��ت.

دیـدگاه اول بيانگ��ر تخصيص 
هزينه ه��ا از منابع ب��ه فعاليت ها و از 

فعاليت ها به اهداف مي باشد؛
دیـدگاه دوم پاس��خگوي نياز س��ازمان به 
اطالعاتي درباره عوامل موثر بر فعاليت هاست. به 
عبارت ديگر چه عواملي باعث انجام کارها مي شوند و 
چگونه مي توان اين فعاليت ها را به نحو مطلوب انجام داد. 

1- Activity Based Costing (ABC)
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ABC ويژگي هاي نظام
سيسـتم هزینه یابي بر مبناي فعاليت يکي از سيس��تم هاي 
نوين هزينه يابي محصوالت و خدمات است که نيازهايي از قبيل 
محاسبه صحيح بهاي تمام ش��ده محصول، بهبود فرايند توليد، 
حذف فعاليت هاي زائد، شناخت محرک هاي هزينه، برنامه ريزي 
عمليات و تعيين راهبردهاي تجاري را براي واحدهاي اقتصادي 
برآورده مي سازد. اين سيستم به جاي پرداختن به نشانه و معلول، 
علت ايجاد هزينه و توليد را کالبد شکافي مي کند و اگر فعاليتي 
داراي فلسفه توجيهي و ارزش افزوده نباشد، زمينه حذف، تعديل 

يا بهبود آن را فراهم مي کند. 
سيستم هزینه یابي بر مبناي فعاليت مي تواند به طور مجزا و يا 
همراه با سيستم هاي موجود هزينه يابي جهت فراهم کردن اطالعات 
مناسب براي تصميم گيري ها استفاده شود. يکي از ويژگي هاي مهم 
اين هزينه يابي اين اس��ت که به دليل استفاده از مبناهاي تسهيم 
هزينه متناسب با هر فعاليت، به راحتي قادر به محاسبه و سنجش 
روش هاي نوين در محاسـبه بهاي تمام شـده خدمات است و 
مي تواند به ارائه خدمات بهتر توأم با هزينه هاي کمتر منجر شود.

در نظ��ام هزينه ياب��ي بر مبن��اي فعاليت، مي��ان عوامل مختلف 
يعني هزينه ها، فعاليت ها، مناب��ع و موضوع هزينه ارتباط برقرار 

مي شود. منظور از فعاليت، واحد انجام کار در يک سازمان يا يک 
فرآيند است. منابع نيز مخارجي است که توسط سازمان صورت 
مي گيرد. موضوع هزينه نيز به معناي علت محاسبه هزينه است. 
اين سيستم از اين باور سرچشمه مي گيرد که خدمات، فعاليت ها 

را مصرف مي کند و فعاليت ها منابع را.
در اي��ن روش، ابت��دا هزينه ها به فعاليت ه��ا تخصيص مي يابد و 
سپس هزينه هاي تخصيص يافته به فعاليت ها، بر مبناي استفاده 

هريک از خدمات از فعاليت ها به آن ها تخصيص داده مي شود.
در واق��ع هزينه ياب��ي بر مبناي فعاليت، ش��يوه اي اس��ت که بر 
اس��اس آن، هزينه خدمات و يا محصوالت به عنوان جمع هزينه 
فعاليت هايي که به خاطر ارائه آنها انجام مي شود به دست مي آيد. 

به طور خالصه اين نظام مزايايي به شرح زير دارد:
اطالع��ات هزينه يابي و تجزي��ه وتحليل آن ه��ا مي تواند ابزار 
مناسبي براي تصميم گيري هاي مديريت فراهم کند  و مي تواند 
سياستگزاران و مديران را در تشخيص اين که تا چه حد از نظر 

مالي به اهداف تعيين شده دست يافته اند را ياري نمايد.
از طريق مقايسه اطالعات هزينه يابي با بودجه هاي تعيين شده 
براي هر بخش و يا مقايسه آن با سال هاي قبل مي توان عملکرد 
قسمت هاي مختلف را ارزيابي و نقاط ضعف و قوت را شناسايي نمود.
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اطالعات هزينه يابي مي تواند در نظام بودجه ريزي و برنامه 
ريزي آينده به کار گرفته شود و همچنين مبنايي براي تعيين 
نرخ هاي جذب هزينه در طول دوره فراهم نمايد تا بر اين اساس، 
نظام هزينه يابي بتواند عملکرد مالي واقعي سازمان را نشان دهد.

با دسترسي به اطالعات هزينه يابي مي توان درآمدهاي ايجاد 
شده در بخش هاي مختلف را بررسي و با شناسايي بخش ها 
و  شناسايي  را  هزينه  ايجاد  علل  پرهزينه،  فعاليت  مراکز  و 

تصميمات مناسب براي کاهش هزينه ها اتخاذ نمود.

ABC اهداف نظام
مهم ترین اهداف این نظام به شرح زیر مي باشد:

	 فراهم کردن اطالعات درباره فعاليت هاي توليد با هدف حذف 
فعاليت هاي اضافي؛

	 فراهم کردن اطالعات درباره فعاليت هاي بدون ارزش افزوده و 
کاهش هزينه ها ازطريق حذف اين فعاليت ها )در صورت امکان(؛

	 فراهم کردن اطالعات براي مهندسان طراح به منظور انتخاب 
طرح محصول ب��ا باالترين کيفيت و پايين ترين هزينه، فراهم 

کردن اطالعات درباره انتخاب بازار؛
	 فراهم کردن اطالعات به منظور تدوين راهبرد قيمت گذاري؛

	 فراهم کردن اطالعات و محاس��به دقيقتر هزينه و سودآوري 
محصوالت؛

	 فراه��م کردن اطالعات درمورد هزينه توليد قطعات به منظور 
تصميم گيري درباره خريد يا ساخت آن ها.

 
ABC مراحل اجراي نظام

اين نظام داراي مراحل زير مي باشد:
شناسایي موضوعات هزینه: موضوع هزينه عبارتست از آنچه که 
نظام هزينه يابي بر مبناي فعاليت در پي اندازه گيري آن مي باشد.

شناسایي خروجي ها: منظور نتايج نهايي مطلوب است.
شناسـایي فعاليت هـا: فعاليت هاي��ي که براي دس��تيابي به 

خروجي هاي مورد نظر انجام مي شود.
تخصيص منابع و ایجاد مخازن هزینه: منابع بايد براس��اس 

هزينه هاي مستقيم يا هزينه هاي غير مستقيم به مخازن هزينه 
اختصاص يابد.

تخصيـص هزینـه فعاليت ها بـه خروجي ها: پ��س از ايجاد 
مخازن هزينه و تعيين عوامل هزينه، هزينه هاي انباشته شده در 
مخازن مذکور بر مبناي ميزان استفاده از آن ها از هر فعاليت، به 

موضوعات هزينه تخصيص داده مي شود.
تحليل و گزارش گيري بهاي تمام شده: مرحله نهايي، شامل 
تجزي��ه و تحليل اطالعات مربوط به بهاي تمام ش��ده حاصل از 
بکارگيري نظام هزينه يابي بر مبناي فعاليت و نتيجه گيري هاي 

مربوط مي باشد.
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جمع بندي
هزینه هـاي ثابـت و متغير درABC : ABC براس��اس يک 
چشم انداز بلند مدت به هزينه ها مي نگرد. در  اين روش هزينه هاي 
ثابت و متغير مي توانند شناسايي و با استفاده از نرخ هاي مبتني بر 
فعاليت به محصوالت و خدمات مرتبط شوند. )نرخ هاي جداگانه 

براي هزينه هاي ثابت و متغير در نظر گرفته شود(.
تعریـف فعاليت ها و هزینه هاي آنان: هر عملي که به منظور 
توليد، توزيع و ارائه خدمات انجام ش��ود و ماهيت تکراري داشته 

باشد فعاليت يا کار ناميده مي شود. 
روش هاي شناسایي و طبقه بندي فعاليت ها: اين روش ها شامل 
توجه به نمودار سازماني و نمودار فرايندها، شناسايي و طبقه بندي 
فعاليت هاي همگن و توجه به سلس��له مراتب ABC مي باش��د.

:ABC پيش فرض هاي اجراي نظام
	 تنوع محصوالت توليد شده زياد باشد.

	 هزينه هاي س��ربار, مبالغ قابل توجهي را تش��کيل دهد و اين 
مبالغ سير صعودي داشته باشد.

	 قيمت فروش بر اساس عوامل بازارتعيين شود.
دانش فني توليد باال باشد.	 

:ABC مراحل هفتگانه پياده سازي نظام
	 برنامه ريزي پروژه؛

	 تعيين منابع مالي و عملياتي؛
	 تعريف فعاليت ها و فرايندها؛

	 توسعه طرح مفهومي مدل هزينه؛
	 سنجش اعتبار و پايايي مدل هزينه؛

	 تدارک اطالعات جديد؛
اطمينان از به روز بودن نظام انتخابي.	 

:ABC مراحل بکارگيري نظام
	 توجيه مديريت؛

	 ايجاد يک راهبرد و برنامه ريزي براي استفاده از مزاياي بالقوه 
استفاده از ABC؛

	 جمع آوري اطالعات مورد نياز براي طراحي مدل؛
؛  	ABC طراحي سيستم

استفاده از اطالعات ABC	  در فرايند بهبود سازماني.
:ABC محدوديت هاي نظام

	 رابطه يکطرفه بين حجم فعاليت و هزينه ها؛
	 چشم پوشي از امکان وجود هزينه ها و توليدات مشترک؛

	 ناديده گرفتن ظرفيت )اضافي/ منابع کمياب( وميزان سودمندي 
منابع.

:ABC معايب نظام
هزينه هاي گزاف ناشي از تعداد مراکز فعاليت و عوامل هزينه زا؛

اس��تمرار ضرورت تخصيص برخي هزينه ها بر اساس معيارهاي 
قراردادي مبتني بر حجم.
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