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چكیده
این مقاله به دنبال مطالعه تاثيرمحدودیتهای مالي بر چسبندگي هزینه هاست .چسبندگي هزینه ها به این معني است که نسبت
کاهش فروش کمتر از نسبت افزایش هزینه ها در هنگام افزایش فروش است .جهت انجام تجزیه و تحليل ها از داده های  67شرکت
پذیرفته شده در بورس در فاصله زماني سالهای5831تا5831استفاده گردیده و برای آزمون فرضيهها ازرگرسيون چندمتغيره با
استفاده از دادههای ترکيبي استفاده شده است .شواهد تجربي بيانگر وجود رفتار چسبندگي هزینه ها و تاثير تامين مالي و محدودیت
های مالي بر شدت چسبندگي است .نتایج حاکي از ارتباط مثبت و قوی بين شدت چسبندگي با تامين مالي خارج از ترازنامه و
محدودیت های مالي در کليه شرکتهای مورد مطالعه بدون توجه به نوع صنعت مي باشد.
واژههای كلیدی :چسبندگي هزینه ها ،محدودیت های مالي.
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 -1مقدمه

 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش

افزایش رقابت در بازارهای داخلي وجهاني توليدکنندگان را
وادار ساخته تا ساختار هزینههای خود را بهتر بشناسند و با
مدیریت هزینه در پي حداکثرکردن سود و حفظ جایگاه واحد
خود در بازار امروز باشند .عرضهکنندگاني که بتوانند
محصوالتي را با کيفيت و کارکرد مشابه اما قيمتهای پایينتر
به بازار ارائه کنند،گوی سبقت را از دیگر رقبا خواهند ربود و
سهم خود را در بازار افزایش خواهند داد .توليد محصوالت و
ارائه خدمات به مشتریان هدف اصلي واحد تجاری مي باشد.
برای دستيابي به اهداف تعيين شده ،برنامهریزی یکي از وظایف
اصلي مدیریت مي باشد .مدیران در مرحله برنامهریزی و کنترل
جهت پيشبيني سود نياز دارند از گرایش هزینهها ،یعني
چگونگي تغيير رفتار هزینهها آگاه شوند .اطالعات مورد نياز در
این زمينه را نمي توان به سهولت از صورتهایمالي استخراج
کرد .باتوجه به ادبيات مطرح شده در حسابداریبهایتمام شده
و حسابداریمدیریت مدلهای سنتي هزینهها ،رفتاری متقارن
نسبت به تغييرات سطح فعاليت نشان ميدهند .به عبارت دیگر
متناسب با تغيير محرک هزینهها تغيير ميکنند .ميزان تغيير
هزینهها به ميزان تغيير در سطح فعاليت بستگي دارد نه به
جهت تغيير .شواهد بدست آمده از تحقيقات اخير این تئوری را
زیر سوال برده و مسئله چسبندگي هزینههارا به معنای پاسخ
نامتقارن هزینهها به تغييرات فعاليتهای شرکت را مطرح و
اثبات مي کند .از آنجایي که طبق یک تحليل سنتي افزایش
نامتناسب هزینه های توزیع و فروش و عمومي و اداری نسبت
به فروش یک نقطه ضعف کنترلي مدیریت در نظر گرفته مي
شود که این تحليل ممکن است گمراه کننده باشد زیرا اگر این
هزینه ها چسبنده باشند با افزایش فروش متناسب با آن
حرکت ميکنند در حالي که با کاهش فروش متناسب با آن
کاهش پيدا نميکنند .این در حالي است که حسابرسان به طرز
مشابهي به هنگام اجرای رویههای بررسي تحليلي فرض مي-
کنند که هزینهها متناسب با نوسانات فروش تغيير ميکند.
بنابراین درک بهتر از نحوه تغيير هزینه ها نسبت به نوسانات
فروش برای حسابرسان در بهبود اجرای رویههای تحليلي راه-
گشا خواهد بود .با توجه به اهميت بررسي رفتار هزینهها جهت
برنامهریزیهای آتي شرکتها در این تحقيق ابتدا به بررسي
چسبنده بودن هزینه های اداری عمومي و فروش و همچنين
بهای تمام شده کاالی فروش رفته پرداخته ميشود .با توجه به
موارد باال سوال اساسي تحقيق این است که آیا محدودیتهای
مالي بر شدت چسبندگي هزینه تاثيرگذار هستند ؟

مطالعه وتحقيق اندرسون و همکااران ( )1118بارای 617
شرکت در  11سال نشان مي دهد با افزایش 5در صد در سطح
فروش ،هزینه های اداری ،عمومي و فروش 11در صد افزایش و
با کاهش 5در صد در سطح فروش ،هزینه های اداری ،عماومي
و فروش  81درصد کاهش مي یابد.
مدیروس وکوشتا()1118نشان دادند کاه رفتاار هزیناههاا
نسبت به تغييرات درآمد نامتقاارن اسات .فرضايه اول مطالعاه
فوق مبني بر نامتقارن بودن هزینهها با تغييرات درآمدی کاامال
از سوی شرکتهای برزیلي به اثبات رسيدو فرضيه دوم مبني بار
کاهش نامتقارن بودن هزینهها هنگاامي کاه دورههاای زمااني
مطالعه گسترده باشد ،رد شدهمچنين نشان داده شد که عادم
تقارن رفتار هزینه ها در شرکتهای برزیلي به ميازان معنااداری
بيشتر از شرکتهای آمریکایي است.
سابرامانين و ویدن مير( )1114نيز وجود رفتاری چسابنده
در بهای تمام شده ی کااال ی فاروش رفتاه را آزماون و تأیياد
کردند .آنها همچنين تأثير شرایط مختلاف اقتصااد ی همچاون
نرخ توليد ناخالص ملي و ویژگيهای متفاوت شارکت هاا مانناد
جمع دارایيها و تعداد کارکنان شرکت را بر شادت چسابندگي
هزینه ها آزمون نمودند .یافتههای آنها نشان مايدهاد ،دردوره
های رشد اقتصادی ،شدت چسبندگي بيشاتر اسات و در دوره-
هایي که در دوره قبل ازآن کاهش درآمد رخ داده است ،شادت
چسبندگي کاهش مي یابد .همچنين با افازایش نسابت جماع
دارایيها به فروش و با افزایش تعداد کارکنان شارکتهاا شادت
چسبندگي هزینهها افزایش مي یابد.
کاليجا ( )1117چسبندگي هزینههای عملياتي را با استفاده
از دادههای  4کشور آمریکا ،انگليس ،فرانسه و آلمان آزمون کرد.
نتایج پژوهش وی نشان داد ،با تغيير 1در صد در فروش ،هزینه-
های عملياتي آتي  97در صد افزایش ميیابد و با کاهش 1در صد
درفروش هزینههای عملياتي  91در صد کاهش ميیابد و شدت
چسابندگي هزیناه هاا در فرانساه وآلماان بيشاتر از شادت
چسبندگي در آمریکا و انگليس است.
پژوهش ویس( 1151که به بررساي رابطاه رفتاار هزیناه و
پيشبينيسود تحليلگران پرداخت ،نشان ميدهد دقات پايش-
بيني سود توساط تحليلگاران در شارکتهایي کاه هزیناههاای
چسبنده تری دارند ،کمتار اسات و چسابندگي هزیناههاا بار
اولویتهای تحليلگران و نظر سرمایه گذاران درباره ارزش شرکت
تأثير مي گذارد.
ویس و کاما ( )1155در تحقيقي باه بررساي انگيازههاای
اساسي تنظيم منابع مدیران مي پردازد و تمرکز آن انگيزههاای
مدیریت برای تخصيص مناابع از درآمادها و سااختار هزیناه را
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بررسي مي کند .نتایج این تحقيق عوامل تعيينکنناده سااختار
هزینه شرکت برای روشن نمودن انگيزه های مدیریت به عنوان
عامل اصلي تصميم گيرنده استفاده از منابع را نشان مي دهد.
چن ،لوو سوگيانيس ( )1151به بررسي حاکميت شارکتي
و مشااکالت شاارکت و رفتااار چساابندگي هزینااه هااای اداری
وعمومي و فروش مي پردازد .باا توجاه باه نتاایج ایان تحقياق
هزینه هاای نماینادگي اداری ،عماومي و فاروش بخاش قابال
توجهي از عمليات کسب و کار است به طوری که نسبت هزینه
ها اداری و عمومي و فاروش نسابت باه کال دارایاي باه طاور
متوسط 16در صد است ،در حالي که این نسابت بارای هزیناه
های تحقيق و توسعه 8در صد است.
نمازی و دواني پور ( )5833رفتار چسبندگي هزیناههاا در
بورس اوراق بهادار تهران را به طور تجربي بررسي کردند .نتایج
این پژوهش نشاان داد ،هزیناه هاایاداری ،عماومي و فاروش
چسبندگي دارند و شدت چسبندگي هزینهها در دورههایي کاه
قبل از آن کاهش درآمد رخ داده کمتر و برای شرکتهاایي کاه
نسبت جمع دارایيها به فروش بزرگتری دارند ،بيشتر است.
قائمي و نعمت الهي( )5837رفتار هزینه توزیاع و فاروش و
عمومي و اداری و بهایتمامشده کاالی فروش رفته را بررساي و
وجود چسبندگي در این هزینهها را تأیيد کردناد .در پژوهشاي
دیگر ،رفتار و ساختار هزینههایعملياتي و هزینهمالي شرکتهای
توليدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهاادار تهاران را مطالعاه
کرده و به این نتيجه رسيدند که هزینه مواد اوليه مصرفي ،هزینه
دستمزدمستقيم و هزینه هایمالي شرکت نسبت باه تغييارات
درآمد فروش چسبندگي ندارناد ،ولاي در هزیناهساربار تولياد
شرکت نسبت به تغييراتدرآمد فروش چسبندگي دارد .

 -4فرضیههای پژوهش
فرضیه اول :افزایش فعاليتهای تامين مالي خارج از ترازنامه
شرکتها با اهرم مالي باال و در شرکتها با اهرم مالي پایين
موجب افزایش چسبندگي هزینه ها مي شود.
فرضیه دوم :کاهش محدودیت های مالي شرکتها با اهرم مالي
باال و درشرکتها با اهرم مالي پایين موجب کاهش چسبندگي
هزینه ها مي شود.
فرضیه سوم :افزایش فعاليتهای تامين مالي خارج از ترازنامه
در شرکتها با سود پایدار و در شرکتها با سود ناپایدار موجب
کاهش چسبندگي هزینه ها مي شود.
فرضیه چهارم:کاهش محدودیت های مالي شرکتها در
شرکتها با سود پایدار و در شرکتها با سود ناپایدار موجب
افزایش چسبندگي هزینه ها مي شود.
 -5مدل پژوهش و متغیرهای آن
متغیروابسته
مدلهای تجربي تحقيق جهت محاسبه شدت چسبندگي
هزینهها به عنوان متغير وابسته،دوره های کاهش فروش را از
دورههای افزایش فروش متمایز مي کند .به همين منظور متغير
مصنوعي کاهش فروش ( )Sales_Dummyدر صورتي که
فروش یک دوره نسبت به دوره قبل کاهش داشته باشد ،مقدار
 5و در غير این صورت مقدار صفر مي گيرد .مدل اصلي تحقيق
به شکل زیر است:
)

رابطه
()5

 -3روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر طبقه بندی بر مبنای هدف ،از نوع
تحقيقات کاربردی است .هدف تحقيق کاربردی ،توسعه دانش
کاربردی در یک زمينه خاص است .هم چنين تحقيق حاضر ،از
نظر روش و ماهيت از نوع تحقيق همبستگي است .در این
تحقيق هدف ،تعيين ميزان رابطه متغير هاست .برای این
منظور بر حسب مقياس های اندازه گيری متغير ها ،شاخص
های مناسبي اختيار مي شود.
جامعه مطالعاتي پژوهش حاضردر بر گيرنده شرکتهای
موجود در بورساوراق بهادار تهران مي باشد .برای انتخاب
نمونه آماری از روش حذف سيستماتيک استفاده شده است و
تعداد شرکتها که به عنوان نمونه سيستماتيک انتخاب شدند76
شرکت مي باشند.

)

(
)
)

(

(
(

)

(

+

متغير مصنوعي کاهش فروش( )Sales_Dummyزماني
مقدار صفر ميگيرد که فروش افزایش یابد .ضریب تاثير B1
درصد افزایش هزینهها به اندازه 5در صد افزایش فروش را
نشان ميدهد .از سوی دیگردر دورههای کاهش فروش،این
متغير مصنوعي مقدار5مي گيرد .بنابراین ،ضریب تاثير  B1نشان
دهنده ميزان چسبندگي هزینهها به ازای 5در صد کاهش
فروش و مجموع ضریب تاثير  B1و  B1نشان دهنده ميزان
کاهش هزینهها به ازای 5در صد کاهش فروش است.
چسبندگي هزینهها زماني اتفاق مي افتد که ضریب تاثير B1
مثبت و ضریب تاثير  B1منفي باشد.
متغیر وابسته:

سال چهارم  /شماره پانزدهم /پايیز 5931

نرخ رشد هزینهها)
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متغير های توضيحي

(

)

نرخ رشد فروش،

Sales_Dummyمتغير مجازی کاهش فروش
متغیر مستقل
تعيين اینکه چه شرکتي واقعا دارای محدودیت مالي بوده و
چه شرکتي بدون محدودیت مالي است،کاری بسيار پرمخاطره
و دشوار است .لذا به منظور تفکيک شرکتها به گروه شرکت-
های با محدودیت مالي و گروه شرکتهای بدون محدودیت
مالي نيازمند داشتن معيار هستيم .در ادبيات تئوریک و تجربي
از معيارهای متعددی به عنوان شاخص وجود محدودیت مالي
استفاده شده است .این پژوهش از معيارهای  -5سطح نگهداری
وجه نقد -1عمر شرکت -8نسبت سود تقسيمي و  -4ساختار
مالکيت استفاده مي شود.شرکتها یي را که سطح نگه داری
وجه نقد آنها کمتر از مقادیر ميانه ی سطح نگهداری وجه نقد
تمام شرکتهای موجود در نمونه باشد ،در گروه شرکتهای با
محدودیت مالي و در غير این صورت در گروه شرکتهای بدون
محدودیت مالي طبقه بندی خواهند شد .سطح نگهداری وجه
نقد از صورت جریان وجه نقد (معادل وجه نقد پایان دوره)
استخراج مي شود .شرکتهایي که عمرآنها کوچکتر از مقادیر
ميانه عمرتمام شرکتهای موجود در نمونه باشد در گروه
شرکتهای با محدودیت مالي ودر غير این صورت در گروه
شرکتهای بدون محدودیت مالي طبقه بندی خواهند شد.
برای اندازه گيری عمر شرکت از تعداد سال تاسيس شرکت
سپری شده استفاده مي شود .شرکتهایي که نسبت سود

تقسيمي آنها کوچکتر از مقادیر ميانه نسبت سود تقسيمي تمام
شرکتهای موجود در نمونه باشد در گروه شرکتهای با
محدودیت مالي و در غير این صورت در گروه شرکتهای بدون
محدودیت مالي طبقه بندی خواهد شد .برای اندازه گيری
نسبت سود تقسيمي ،سود تقسيمي پرداختي در طي سال مالي
بر ارزش دفتری کل دارایيهای اول دوره استفاده مي شود.
شرکتهایي که درصد مالکيت بلوکي سهام آنها کمتر از ميانه
درصد مالکيت بلوکي سهام تمام شرکتهای نمونه باشد دارای
محدودیت مالي و در غير این صورت دارای عدم محدودیت
مالي اند .درصد مالکيت بلوکي سهام شامل مجموع اشخاصي
است که دارای حداقل  1درصد از سهام شرکت هستند و از
یادداشت های توصيفي استخراج مي شود .جهت تعيين
محدودیت مالي ،ابتدا بر اساس  4فاکتور تعيين شده در
پژوهش ،شرکتها دسته بندی مي شوند ،سپس بر اساس دوره
ی پژوهش گزینش نهایي صورت مي گيرد ،بدین گونه که
شرکتهایي دارای محدودیت مالي اند که حداقل سه سال از 1
سال را دچار محدودیت مالي باشند و بالعکس.
 -6نتایج پژوهش
 -1-6آمارتوصیفی
برای بررسي مشخصات عمومي و پایه ای متغيرها (سری
ها) جهت برآورد و تخمين الگو (مدل) و تجزیه و تحليل دقيق
آنها ،برآورد آماره های توصيفي مربوط به متغير ها الزم است.

نگاره ( )1اندازه شاخص های آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق
میانگین

میانه

بیشینه

كمینه

انحراف معیار

متغیر
هزینه

5551145

713171

5573315511

1337115

436311

تامين مالي

137430.79

14070.00

6699173.00

1111

692195.11

محدودیت مالي

.3881

.0000

511

1111

.48804

بازدهي

.5559

.2353

28.16

-33.27

2.75030

تغيير در وجوه

15022.74

1475.00

12822925.0

-20698543

1459208.2

بدهي به حقوق

2.29

1.91

32.25

-57.90

5.491

نگاره ( )2نتایج آزمون  Fلیمر(همسانی عرض از مبدأ های مقاطع)
فرضیه صفرH0

عرض از مبدأ های تمامي مقاطع یکسانند
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مدل

آمارهF

درجه آزادی

p-value

نتیجه آزمون

مدل ()5

11815

66,249

111111

 H0رد مي شود

مدل()1

51334

66,249

111116

 H0رد مي شود
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 -2-6انتخاب از بین روش های داده هاای تركیبای یاا
تابلویی
پيش از آزمون فرضية پژوهش ،ابتدا با استفاده از آزمون
اف-ليمر،به انتخاب مدل دادههای ترکيبي در برابر مدل
دادههای تابلویي پرداخته شده است.

نتایج آزمون) LLCبررسي مانایي متغيرهاا) نشاان مايدهاد
مقدار این آماره برای هر کدام از متغيرها معنيدار مايباشاد و
با توجه به سطح معناداری ( )p-value >1 /11فرضيه H0بارای
تک تک متغيرها رد و عدم وجود ریشه واحاد ویاا باه عباارتي
مانایي دادهها تأیيد ميشود.

 -3-6انتخاب از بین روش های رگرسیون اثرات ثابت و
اثرات تصادفی
با توجه به پذیرش مدل داده های تابلویي در برابر دادههای
ترکيبي ،به انجام آزمون هاسمن برای انتخاب الگوی اثرات ثابت
در برابر الگوی اثرات تصادفي پرداخته شده است.

نتایج آزمون فرضیة پژوهش
نگاره ( )3نتایج آزمون هاسمن(انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی)
فرضیه صفرH0

روش اثرات تصادفي

مدل

آماره كای -دو

درجه آزادی

p-value

نتیجه آزمون

مدل ()5

541811

1

111536

 H0رد مي شود

مدل()1

541181

1

111578

 H0رد مي شود

نگاره ( )4نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها برای آزمون فرضیه
افزایش فعالیتهای تامین مالی خارج از ترازنامه بر چسبندگی هزینه ها
متغیر

ضریب

 tآماره

p-value

ضریب ثابت

11111

4115

11111

رشد فروش

11564

31111

11111

اثر متقابل کاهش فروش

-11881

-1117

11144

اثر متقابل تامين مالي

-11615

-1136

11187

تغييرات وجه نقد

111113

11113

11336

بدهي به حقوق.ص.س

11873

11136

111610

R2

0.0741

آمارهF

 D.Wمشاهدات

541115
11113

1116

160

فرضیه اول

بررسی تاثیر كاهش محدودیت های مالی شركتها بر چسبندگی هزینه ها
متغیر

ضریب

 tآماره

p-value

ضریب ثابت

11113

4111

11111

رشد فروش

11716

41511

11155

اثر متقابل کاهش فروش

-11116

-1116

11181

اثر متقابل تامين مالي

-11418

-11516

11145

تغييرات وجه نقد

-11141

-51133

11788

بدهي به حقوق.ص.س

11113

11876

11361

R2

 FآمارهF/

111776

511733
11145
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 D.Wمشاهدات
51333

571

فرضیه دوم
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تاثیر افزایش فعالیتهای تامین مالی بر شدت چسبندگی هزینه ها
متغیر

ضریب

 tآماره

p-value

ضریب ثابت

11111

3187

0.000

رشد فروش

11137

3187

11111

اثر متقابل کاهش فروش

-11871

-11113

11115

اثر متقابل تامين مالي

111151

11873

11153

تغييرات وجه نقد

-11513

-51733

11311

بدهي به حقوق.ص.س

1187

11133

11331

R2

 FآمارهF/

57181
11111

111111

 D.Wمشاهدات
11173

571

فرضیه سوم

بررسی تاثیر كاهش محدودیت های مالی شركتها بر چسبندگی هزینه ها
متغیر

ضریب

 tآماره

p-value

ضریب ثابت

11187

81133

11113

رشد فروش

11314

51188

11111

اثر متقابل کاهش فروش

-11137

-1111

11184

اثر متقابل تامين مالي

-11331

-11111

11141

تغييرات وجه نقد

-11811

-.136

11111

بدهي به حقوق.ص.س

1183

11711

11378

R2

 FآمارهF/

511733
11111

11133

 D.Wمشاهدات
11811

571

فرضیه چهارم

آزمون فرضیات
)

(

رابطه()2

(
)

+

)

(

)

رابطه()3

)

(
+

به طور کلي فرضيات مربوط به عواملي است که انتظار مي-
رود بر شدت چسبندگي هزینهها تاثير داشته باشد .برای آزمون
فرضيهها ضریب تاثير B2در مدل که برای آزمون چسبندگي
هزینهها استفاده شذه ،بسط داده شده تا محدودیتهای مالي را
در بر گيرد .متغيرهای تغييرات وجه نقد و نسبت بدهي به
حقوق صاحبان سهام باتوجه به سطح معنا داری آنان و با توجه
به اینکه از سطح خطای 1در صدبيشتر ميباشد ،در تمام
فرضيات از مدل رگرسيوني حذف ميگردند .با بررسي به عمل
آمده در تمامي دورههای پژوهش هزینهها دارای چسبندگي
ميباشد زیرا در طي تمامي سالهاB1>0و B2>0ميباشد.
لذاهزینههای اداری ،عمومي وفروش به عالوه بهای تمام شده
کاالی فروش رفته چسبنده هستند .مقدار ( R 2ضریب تعيين
تعدیل شده) نشان دهنده توان توضيح دهندگي مدل به منظور
تشریح متغير وابسته ميباشد .مقدار آماره  Fرگرسيون در این
122

)

)

(

(

(

)

(

)

(

مدل حکایت از توان توضيح دهندگي مدل دارد زیرا مقادیر
محاسباتي در سطح خطای  1111درصد معنا دار ميباشد.
همچنين مالحظه مقادیر آماره دوربين -واتسون موید این
مطلب است که بين اجزا اخالل مدل ،خود همبستگي وجود
ندارد زیرا این مقادیر در فاصله  5/1تا  1/1ميباشند .به عالوه
ضریب رشد مثبت ) (B1نشان ميدهد به ازای 1در صد افزایش
فروش ،هزینه ها چقدر افزیش ميیابد .ضریب متقابل کاهش
فروش منفي ) (B2نشان ميدهد به ازای 1در صد کاهش فروش،
هزینهها چند درصد چسبندگي دارند .اگر ضریب متقابل تامين
مالي خارج از ترازنامه یا محدودیتمالي منفي باشند نشان مي
F

دهد شدت چسبندگي هزینهها افزایش ميیابد و برعکس.
این تحقيق ميتواند به عنوان الگویي جهت مطالعات بعدی
قرار گيرد ،برای تحقيقات آتي مي توان پيشنهاد نمود که قوانين
توقف دیگری برای مسئله ،ایجاد شود و یا این الگوریتم را برای
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پارامترهای دیگر توسعه دهند .بدین لحاظ تحقيقاتي که در
ادامه نتایج تحقيقات ضروری به نظر مي رسد ،به شرح ذیل
پيشنهاد ميشود:
 )5افزایش سرمایه و تاثير آن بر شدت چسبندگي هزینه ها
 )1ارزیابي توانمندی اجزای نقدی و تعهدی سود در پيش
بيني شدت چسبندگي هزینه
 )8رابطه کارایي سرمایه گذاری دارایي های سرمایه ای با
تامين مالي ومحدودیت مالي
 -7نتیجهگیری و بحث
شواهد تجربي این پژوهش بيانگر وجود رفتار چسبندگي
هزینه در بورس اوراق بهادار تهران است که منطبق بر پژوهش
های انجام شد ه توسط آندرسون و مدیروس است .اصول بودجه
ریزی انعطاف پذیر اغلب مبتني بر فرض تغييرات متناسب هزینه
ها نسبت به تغييرات سطح فعا ليت بودجه شده است .چنين
روشهای بودجه ریزی بدون توجه به ویژگي چسبندگي هزینهها
احتماال با انحرافات زیادی مواجه خواهد بود .حسابرسان نيز در
هنگام بررسيهای تحليلي فرض تغييرات متناسب هز ینهها
نسبت به تغييرات سطح فعاليت را پذیرفته و به کار ميگيرند.
درک بهتر چگونگي تغييرات هزینه نسبت به تغييرات فروش
ميتواند حسابرسان را در انجام هر چه بهتر بررسيهای تحليلي
یاری کند .نتایج این پژوهش در برگيرنده اطالعات بااهميتي در
ارتباط با چگونگي رفتار هز ینهها است که مي تواند توسط
استفادهکنندگان ،به ویژه حسابداران ،مدیران ،تحليلگران مالي
وحسابرسان در جهت ارزیابيها و تصميمگيریهای خود استفاده
شود.
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