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چكیده
در سال های اخیر ،هزینه های فعالیتهای فن آوری اطالعات در نتیجه پیچیده سازی تکنولوژیکی و استراتژی های بازارمحورتر به
سرعت در حال افزایش است که زنجیره های ارزش شرکت ها را پیچیده تر می سازد .بسیاری از این هزینه ها به کاالها مربوط نبوده
بلکه به مشتریان ،بخشهای بازار و کانال های توزیع مرتبط می باشند .این مقاله نشان می دهد که شرکتها به دنبال تعیین قیمت تمام
شده کاالها و خدمات خود هستند .به همین دلیل روش های مدیریت هزینه بازارمحور و مشتری محور محبوبیت فزاینده ای یافته
ا ند .این تحقیق از جمله تحقیقات کاربردی است و هدف مقاله حاضر تشریح روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت به عنوان یک فرآیند و
ابزار حسابداری مدیریت راهبردی است .بدین منظور مدل جدیدی از هزینه یابی با عنوان هزینه یابی آبشاری معرفی می گردد که از
طریق آن مشتری محوری بر اساس روش هزینه یابی برمبنای فعالیت به فرآیندهای مدیریت هزینه اضافه می کنیم .در تحقیق حاضر
مطالعه موردی در بخش فن آوری اطالعات یکی از بانکهای کشور امارات متحده عربی که از مدل توسعه یافته هزینه یابی بر مبنای
فعالیت استفاده می نماید ،انجام می پذیرد .نحوه پیشر فت مدل هزینه یابی برمبانی فعالیت به سمت فرآیندی که عملکردهای
مشتریان مختلف را با یکدیگر مقایسه میکند ،به عبارتی "هزینه یابی بر مبنای فعالیت مبتنی بر مشتری "را تشریح خواهیم کرد.
نهایتاً به این نتیجه دست رسیدیم که به منظور محاسبات دقیقتر سود بهتر است از روشه ای توسعه یافته هزینه یابی برمبنای فعالیت
نسبت به روشهای سنتی استفاده نمود .همچنین برای سهولت انجام کار میتوان استفاده از روش هزینه یابی آبشاری را مدنظر قرار
داد.
واژههای كلیدی :مدیریت راهبردی هزینه ،عملیات فن آوری اطالعات ،هزینه یابی برمبنای فعالیت مبتنی بر مشتری ،هزینه
آبشاری.
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 -1مقدمه
مدیریت و فرآیندهای مرتبط با آن ،نقش تعیین کننده ای
در تداوم فعالیت و بقاء شرکتها در محیط رقابتی و شتاب آمیز
کسب وکار دارند .با توجه به تغییر پارادایم های حاکم بر محیط
اقتصادی رویکردهای سنتی مدیریت به ویژه در حوزه مدیریت
استراتژیک و حسابداری مدیریت جوابگوی شرایط جدید
نیستند و استفاده از مدل ها و رویکردهای مدیریتی نوین برای
مواجه با این چالش ها ضرورتی انکارناپذیر است .در یک محیط
پویا ،سازمانها باید با جزئیات و فشارهای بزرگی همگام شوند ،
از جمله تغییرات فن آوری ،جهانی شدن و تقاضای مشتریان
که موجب گردید ،بقاء و ادامه فعالیت در چنین محیطی ،به
اطالعات با ویژگیهای موثر و نوین نیازمند باشد .امروزه برای
مواجه با محیط رقابتی جدید ،بنگاهها رویکردهای مدیریتی
خود را تغییر داده و بر پایه پارادایم ارزش آفرینی استوار نمودند
و تکنیکهای حسابداری مدیریت از جمله حسابداری مدیریت به
عنوان دانش جدید کسب و کار ،با تهیه اطالعات می تواند به
مدیران در تعامل موفق با یک محیط متغیر کمک نمایند.
مدیران در تمام سازمانها اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی ،ارتباط
متقابلی با سیستم حسابداری مدیریت خود دارند .روش هزینه
یابی برمبنای فعالیت  ABC 1از روشهای نوین هزینه یابی است
که با ارائه اطالعات بهای تمام شده دقیق از یک طرف و
شناسایی فعالیتهای فاقد ارزش در فرآیند مدیریت هزینه
کاربرد دارد .از این رو در این مقاله به دنبال تشریح روش ABC
به عنوان یک فرآیند و ابزار حسابداری مدیریت راهبردی
هستیم و در نهایت می خواهیم بدانیم که آیا روش هزینه یابی
برمبنای فعالیت می تواند مانند یک ابزار مدیریت ،حسابداری
مبتنی بر سودآوری مشتری ( 3 )CPAرا محاسبه نماید .آیا
هزینه یابی بر مبنای فعالیت قادر است هر مرحله از فرآیند
راهبرد را پیش رانده و نیل به اهداف راهبردی را تحت کنترل
خود دربیاورد؟ آیا این روش قادر به تایید و فرضیات راهبردی و
ایجاد راهبردهای نوین می باشد؟
 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
روش مرسوم حسابداری مدیریت ،تناقضی را بین
فرآیندهای مدیریت راهبردی ،کنترل مدیریتی و کنترل
عملیاتی نشان می دهد آنتونی ) .(1442جانسون و کاپالن
( ) 1487توضیح می دهند که ایجاد هماهنگی بین این
فرآیندها ،کاری است دشوار.
حسابداری مدیریت از طریق بهبود در فرآیند تصمیم گیری
و مدیریت اعضاء یک سازمان به خلق ارزش سازمانی کمک می
کند .حسابداری مدیریت نظامی است که وظیفه آن ،اندازه
08

گیری تهیه اطالعات مالی و عملیاتی است به نحوی که فعالیت
مدیران را هدایت نموده ،رفتارهای مناسب را برانگیخته و
ارزشهای مورد نیاز برای دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان
را خلق و پشتیبانی کند (رهنمای رودپشتی)1243 ،
حسابداری مدیریت به عنوان نظام اطالعاتی ،فرآیند
طراحی و استفاده از اطالعات را در یک سازمان در بر می گیرد.
در گذشته حسابداری مدیریت سنتی ،حسابداری مدیریت روی
اطالعات مالی چون بهای تمام شده محصوالت یا درآمد ایجاد
شده توسط یک واحد سازمان متمرکز می شد( .همان منبع)
از اوایل دهه  1481شاهد تغییراتی در حسابداری مدیریت
بوده ایم به گونه ای که تمایل فزاینده ای نسبت به حسابداری
مدیریت راهبردی) ،2 (SMAشکل گرفت که نخستین بار توسط
سایموندز در سال  1481بیان گردید .جریان حسابداری
مدیریت راهبردی  ،SMAاصوالً یک مفهوم است .در یک
شرکت ،یک دستورالعمل در صورتی می تواند به عنوان یک
دستورالعمل  SMAشناخته شود که بتواند تصمیمات راهبردی
و بازاریابی را با تصمیمات عملیاتی پیوند زده و یک روش چند
بعدی اجرایی را ایجاد نماید مایک و همکاران .)3114( ،معنای
 ، SMAکار بر روی ابعاد بازاریابی روزلندر و هارت )3112( ،و
ابعاد راهبردی شانک و گووین داراجان )1484( ،را
بطورهمزمان ایجاد می کند .وگمان )3114( ،سه نوع
حسابداری مدیریت راهبردی را تعریف کرد:
 روش محدودکننده  : SMAدر این روش ،حسابداری
مدیریت عبارت است از ابزاری که با آن می توان دامنه
گزینه های راهبرد را بررسی و آن را کنترل کرد .این ،یک
روش قدیمی برای کنترل راهبرد است که تحلیل عمیقتر
از محرک های هزینه راهبردی را تایید و تضمین نمی
کند .این نوع از  SMAنیازی به افزایش دانش ندارد.
 روش معتدل یا میانی  : SMAدر این روش ،حسابداری
مدیریت عبارت است از ابزاری برای اعتباربخشی به
فرضیات راهبردی .این بار ،این روش ،چشم انداز
هد ایتگری از کنترل راهبردی را بدست داده که مستلزم
نزدیک تر بودن تحلیل به فرضیات راهبردی می باشد .در
واقع ،فرضیات عبارتند از محرک های اصلی موفقیت که
حسابداری مدیریت آنها را وارد چرخه ارزش شرکت می
کند .بدین ترتیب ،شانک و گو وین داراجان( )1484توضیح
میدهند که محر ک های کلیدی ارزش در واقع عبارتند از
محرک های هزینه که روش  ABCقادر است آنها را نشان
دهد.
 روش توسعه یافته  : SMAدر این روش ،حسابداری
مدیریت عبارت است از بخشی اساسی از طراحی و هدایت
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استراتژی .این روش دارای سه شرط است :اوالً طراحی و
هدایت راهبرد باید پیوند نزدیکی با هم داشته باشند .ثانیاً
سامانه کنترل مدیریت باید تعاملی باشد و ثالثاً راهبردهای
جدید باید گام به گام ایجاد شوند.
به طور کل ابزار حسابداری مدیریت مانند  ABCباید
جوانب سازمانی و راهبردی را لحاظ کرده و آنها را در عواملی
که باعث پیشبرد شرکت می گردند جمع نماید .برای اینکه
حسابداری مدیریت راهبردی ابزار تصمیم گیری موثری باشد،
باید هر مرحله در اجرای راهبرد و دستیابی به اهداف از قبل
تعریف شده را پیگیری وتعقیب نماید.
تامکینز و کار ( ،)1441نشان می دهند که "هنوز هیچ
چارچوب مفهومی جامع و توافق شده ای در رابطه با اینکه
 SMAچیست ،وجود ندارد" و شا و همکاران ( ،)3111بیان می
دارند که "شواهد تجربی ای که تاکنون بدست آمده آنقدر
محکم نیستند که ما را به یک باور متقاعده کننده راجع به
اینکه  SMAحامل تمامی آن چیزی است که تا به امروز وعده
داده ،هدایت کند ".اما هافجان و وومپنر ( ،)3111بر این باورند
که ابزارهای متعدد حسابداری مدیریت راهبردی به خوبی در
شرکتها ایجاد می شوند مانند تحلیل سودآوری مشتریان،
هزینه یابی هدف ،هزینه یابی بر مبنای فعالیت  ،هزینه های
آتی و غیره.
چینکوئینی و تنوچی ( )3111نتایج یک بررسی تجربی
راجع به شرکت ها ی ایتالیایی را ارائه می دهند .آنها از چهارده
ابزار حسابداری مدیریت راهبردی نام می برند که بیشترین
کاربرد را داشته و توضیح می دهند که اکثر این ابزارها به
یکپارچه سازی بازاریابی و معیارهای بازرگانی کمک می کنند.
9
نیومان ( )3119در مقاله ای که بخش فن آوری اطالعات()IT
یک شرکت بین المللی موفق مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت
را برای ارزیابی و تخصیص هزینه خدمات اولیه ای که فن آوری
اطالعات را ارائه داده و کارآیی و ارزیابی بهره وری صحیحتر و
بهتری را ممکن می سازد ایجاد کرده است .گرگوری و گومان،
( )3112بیان می دارند که پیشرفت های هزینه یابی برمبنای
فعالیت بر اساس جریان حسابداری مدیریت راهبردی صورت
می گیرد.
هزینه یابی بر مبنای فعالیت ،از جمله روشهای نوین هزینه
یابی است که با ارائه اطالعات بهای تمام شده دقیق از یک
طرف و شناسایی فعالیت دارای ارزش از فعالیت فاقد ارزش از
طرف دیگر در فرآیند مدیریت هزینه کارآمدی دارد( .رهنمای
رودپشتی)1287،
روش هزینه یابی برمبنای فعالیت در طول دهه  1481در
ایاالت متحده مطرح شدکوپر و کاپالن ( .)1488این روش در

یک محیط به شدت پیچیده ایجاد شد که به هزینه های سربار
بیشتری منتهی می گردید .این ،یک سیستم هزینه تصفیه شده
است که شخص را قادر می سازد تا بخش عمده ای از هزینه ها
را بطور مستقیم طبقه بندی کرده ،تعداد مراکز هزینه
غیرمستقیم را افزایش داده و محرک های هزینه را تعیین
نماید .هزینه یابی برمبنای فعالیت با استفاده از منابع کوچکتر
هزینه که فعالیت ها نامیده می شود ،تمایل بیشتری به
سرشکن کردن هزینه دارد (گری گوری و گومان.)3112 ،
الگوی هزینه یابی بر مبنای فعالیت بر اساس یک رویه
پیچیده تخصیص هزینه شکل گرفته که منابع را به فعالیت ها
و سپس به هزینه ها اختصاص می دهد .هزینه های این فعالیت
ها با استفاده از محرک های هزینه ،اساس تخصیص هزینه ها
به سایر اهداف بهای تمام شده نظیر کاالها یا خدمات را شکل
می دهند .به عبارتی روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت ،
فعالیتها به عنوان منابع هزینه شناسایی می شوند و هزینه های
سربار براساس مبانی منطقی تعیین شده یا به عبارتی همان
محرکهای هزینه و هزینه های تخصیص یافته به آنها براساس
مبانی منطقی به محصوالت ،به عنوان موضوعات نهایی هزینه
تخصیص داده می شود( .رهنمای رودپشتی.)1281 ،
گرگوری و گومان (، )3112ابعاد مدلهای هزینه یابی
برمبنای فعالیت را با تمرکز بر مدیریت هزینه مبتنی بر مشتری
را بصورت زیر ارائه می دهند.
در این جدول ،چهار بعد را مالحظه می کنید .یک روش شاید
یک یا چند بٌعد از این ابعاد را منعکس سازد.
 اولین بٌعد ،یک روش سهامداری را پوشش می دهد .این
بٌعد به تئوری سهامدار ( 5فریمن )1489 ،مربوط می شود.
سهامداران در یک شرکت دارای تاثیر مثبتی بر عملکرد آن
شرکت می باشند( .گری گوری و گومان  ،)3112با تحلیل
سودآوری مشتری بیشتر سعی دارند تا فرآیندهای روابط
مشتری را بهینه سازی نمایند.
 دومین بٌعد به رویکرد آینده مرتبط می باشد .روش های
ارائه شده در جدول  ،1مقدمات بروز یک تحلیل در رابطه
با هزینه های آتی را فراهم می کند.
 سومین بٌعد به سیستمهای پیچیده تر  ABCمربوط می
شود که سعی در لحاظ کردن انتقاداتی چند را دارد .می
توان این انتقادات اصلی را به شکل زیر فهرست کرد:
اجرای سیستمهای هزینه یابی برمبنای فعالیت گران تمام
شده ،زمانبر بوده  ،به سختی تعدیل و تنظیم شده و نقص
های متعددی را در بر گرفته است.
 برعکس ،بٌعد چها رم به سیستمهای ساده شده  ، ABCمثل
روش هزینه یابی برمبنای فعالیت مبتنی بر زمان ( 1کاپالن
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و اندرسون ) 3117،مربوط می شود .اما باید پیوستاری را
بین ابعاد سوم و چهارم درنظر بگیریم ،یک سیستم

حسابداری مدیریت شاید بخش های ساده و پیچیده تر را
با هم ترکیب نماید.

جدول  :1ابعاد مدلهای ABC

روش ها

ابعاد ABC

اولین بٌعد :سهامداران
بزرگنمایی پیرامون هزینه:
برای مشتریان ،تامین کنندگان ،شرکاء و سایر سهامداران

 ABCمشتری محور
 ABCالگو محور
مدیریت هزینه درون سازمانی هزینه یابی هدف برمبنای فعالیت

دومین بٌعد :زودگذر بودن
بزرگنمایی موقتی پیرامون هزینه:
تحلیل هزینه های آتی بر مبنای یک چرخه عمر ،بر مبنای یک پروژه...،

برنامه ریزی و بودجه بندی برمبنای فعالیت
بودجهبندی بی نهایت
حسابداری مدیریت پروژه
هزینه یابی هدف برمبنای فعالیت

سومین بٌعد :منابع

هزینه یابی کیفیت
حسابداری مصرف منابع
روش های آماری برای همبستگی هزینه ها
تحلیل وظایف

پیچیدگی مدل:
مرحله تخصیص منابع
محرک های متنوع هزینه
چهارمین بٌعد :فرآیندها
ساده سازی مدل:
مرحله تخصیص منابع ساده شده،
تعداد کاهش یافته محرک ها هزینه و فعالیتها ،تحلیل فرآیند

 ABCمبتنی بر زمان و سایر روش های معادل
حسابداری شرکت های ضعیف
 ABCساده شده و هزینه یابی فرآیند

 -3روش شناسی پژوهش

اکثر بخش های  ،ITمقادیر زیادی از پول خود را به ارائه
خدمات بی آنکه دقیقاً تشخیص داده شود که هزینه ها کجا و
چطور ایجاد می شوند ،اختصاص می دهند .این بخش ها از
طریق یک سیستم حسابداری سنتی نمی توانستند تشخیص
دهند که هزینه کل چیست .به همین دلیل است که اهمیت و
سودمند بودن  ABCمشخص می گردد .اچانگ )3111( ،در
تحقیقی که در اروپا انجام داده است نشان می دهد که
کاربردهای هزینه یابی برمبنای فعالیت دربخش خدمات نسبت
به سایر بخش ها از اهمیت بیشتری برخوردارند .چه آ ()3111
به بررسی کاربرد  ABCدر بخش خدمات پرداخته و در آن
چندین شرکت خدمت محور را مورد تحقیق قرار می دهد که
بطور موفقیت آمیزی  ABCرا در ایاالت متحده به کار گرفته
اند مثل موسسات مالی ،شرکت های بیمه و شرکت های حمل
و نقل .اما اجرای یک سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت برای
عملیات و خدمات  ITبسیار خاص است .اکثر خدمات فن آوری
اطالعات دارای درجات مختلفی از نامشهود بودن هستند؛
بنابراین ،چالشی برای ارزیابی صحیح هزینه خدمات ارائه شده
وجود دارد .این واقعیت که خدمات فن آوری اطالعات دارای
درجات مختلف لمس ناپذیری می باشند ،آن را تبدیل به یک
چالش می کند .نشریات معدودی هستند که هزینه یابی
برمبنای فعالیت را با فن آوری اطالعات مرتبط می دانند.

تحقیق حاضر از نظر هدف از جمله تحقیقات کاربردی
است .همچنین از نظر جمع آوری دادهها از جمله تحقیقات
توصیفی محسوب میشود .این پژوهش به صورت مطالعه
موردی در بخش فنآوری اطالعات یکی از بانکهای کشور
امارات متحده عربی بوده که به دلیل محرمانه بودن از ذکر نام
آن خودداری می نماییم.
 -4مطالعه موردی و یافته های پژوهش
مدیریت هزینه در عملیات ITبا استفاده از هزینه یابی
آبشاری و هزینه یابی برمبنای فعالیت مبتنی بر مشتری
تغییرات فناوری اطالعات اساسی ترین و سریعترین عرصه
طی دو دهه گذشته بوده است .گسترش و رواج روز افزون
شبکه های اطالع رسانی ،باعث دگرگونیهای عظیمی در فناوری
اطالعات گردیده است ،که بی تردید یکی از علل شدید رقابت و
ترغیب سازمانها به طرف سازمانهای در سطح جهانی خواهد
شد .این مسئله باعث تسهیل در اطالع رسانی به ارتباط هر چه
بیشتر سازمانها با یکدیگر خواهد شد که بر روابط تجاری تاثیر
داشته و به شکل گیری شیوه های عبارت و مبادله نظیر تجارت
الکترونیک منتهی گردید( .رهنمای رودپشتی )1281 ،
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نیومان و همکاران) ،(2004الگوی هزینه یابی برمبنای فعالیت
ای را ارائه می دهند که بر بخش  ITاز یک شرکت توسعه نرم
افزار تحت پوشش دولت تمرکز دارد.
برای اجرای الگوی ABCگام نخست عبارت است از کاهش
هزینه های دفتر معین هزینه به چند مقوله اصلی ،برای مثال:
نیروی کار ،اینترنت /داده ها،تجهیزات ،تلفن ،نرم افزار و غیره.
اغلب اوقات ،هزینه های کارگر و تجهیزات ،هزینه های اصلی
 ITرا تشکیل می دهند .به همین طریق ،تعداد فعالیت ها نیز
تعدیل می شوند .برای مثال ،نیومان و همکاران ،در بررسی
موردی خود ،هشت"فرا فعالیت" را ارائه می دهند .تحلیل
تقاضا ،برنامه ریزی و طراحی؛ مدیریت و اجرای پروژه ؛
پشتیبانی عملیات؛ پشتیبانی فنی ،نگهداری وضع موجود،
نظارت و اجرا .یکی از مهمترین گام ها ،تعریف اهداف مرتبط با
هزینه است ،به عبارتی کاالها یا خدمات خاص مرتبط با IT
است که توسط واحد فن آوری اطالعات ارائه شده و هزینه آن
به سایر بخش های سازمان محول می گردد .برخی از محرک
های هزینه معموالً زمان را تخمین زده و برخی دیگر مواردی
مانند تعداد استخدام های قبل ا ز پروژه ،تعداد و هزینه پروژه
ها ،تعداد تماس هایی که با هر واحد کسب و کار برقرار می
شود و غیره را نشان می دهند.
هدف بانک مورد مطالعه از بکارگیری  ABCتقویت فرآیند
تخصیص هزینه به نحوی است که بتوانیم هزینه های مربوط به
مشتریان را تخصیص دهیم .بخش فن آوری اطالعات  ،هزینه
پروژه را متقبل شده و حدوداً هشت کارمند بر روی آن کار می
کنند .بانک به ارائه خدمات نه تنها به سایر بخش ها بلکه به
مشتریان عمده می پردازد ،بنابراین به یک سیستم حسابداری
مدیریت نیاز دارد تا سودآوری مشتری را محاسبه نماید .هزینه
های  ITبخش عمده هزینه های خدمات ارائه شده می باشند؛

این هزینه ها عبارتند از هزینه های راهبردی .به همین علت
است که بانک مورد مطالعه باید روش هزینه یابی بر مبنای
فعالیت را برای تشریح مدیریت هزینه مبتنی بر مشتری بکار
گیرد .شکل  ، 1مدل  ABCایجاد شده در بانک مورد مطالعه را
نشان می دهد.
7
هزینه یابی آبشاری در مدل  ABCتلفیق شده تا فرآیند
هزینه یابی را تسهیل نماید .بسیاری از فرآیندهای هزینه یابی
شامل تخصیص هزینه های دایره ای است .برای مثال ،هزینه
های بخش فن آوری اطالعات به کل سازمان تخصیص می یابد
که شامل تخصیص به سایر بخش های پشتیبانی نظیر منابع
انسانی می باشد .پس از تخصیص هزینه های  ، ITهزینه های
منابع انسانی به کل سازمان تخصیص می باید  .برخی از هزینه
های منابع انسانی به بخش فن آوری اطالعات تخصیص می
یابد تا هزینه هایی را که  ITپرداخته را منعکس سازد .سپس ،
این هزینه ها باید دوباره به کاربران فن آوری اطالعات
اختصاص یابد .این فرآیند دایره ای ،ارزش اندکی دارد .بنابراین،
الگوی ،ABCتنظیمات خاصی را برای تخصیص هزینه های
پشتیبانی ایجاد می کند .هزینه های فن آوری اطالعات که به
سازمان اختصاص خواهند یافت شامل تخصیص هزینه به منابع
انسانی قبل از هزینه های منابع انسانی است .بعداً در هزینه
یابی کاسکاد ،هزینه های منابع انسانی به کل سازمان تخصیص
خواهد یافت .وقتی هزینه های  ITباالتر از کاسکاد باشد ،هیچ
هزینه منابع انسانی به فن آوری اطالعات تخصیص نخواهد
یافت .هزینه های  ITناشی از ارائه خدمات متعدد توسط این
بانک به مشتری با دو نوع کاربرد تخصیص می یابد :بر خط و
تلفنی .شکل  ، 3یک هزینه یابی آبشاری را نشان می دهد که
برای فعالیت های  ITدر این بانک بکار گرفته شده است.

شكل  :1مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بانک مورد مطالعه
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شكل  :2هزینه یابی آبشاری فعالیت های فن آوری اطالعات در بانک مورد مطالعه

در مطالعه موردی تحقیق حاضر مدل  ABCچگونگی
امکان رهگیری هزینه های  ITرا برای یکی از مشتریان اصلی
بانک فراهم می سازد .این مشتری یکی از فروشگاههای زنجیره
ای با تکنولوژی پیشرفته است .فرآیندهای مدیریت هزینه
کارت های ا عتباری و فرآیندهای مدیریت هزینه معامالت
الکترونیکی مشتریان را تحلیل کرده ایم .در سال  3113این
فروشگاه ،گردش مالی برابر با  243میلیون دالر و میانگین
حجم معامالت بانکی به میزان  32/5میلیون دالر داشت.
این بانک با سیستم مدیریت هزینه یابی به روش سنتی در
سال  ،3113طی معامالتی که با این فروشگاه داشته است،
حاشیه سود ناخالص برابر با  135میلیون دالر را محاسبه کرده
است .آنها تخمین می زنند که هزینه های سربار حدوداً 78
میلیون دالر است در نتیجه سودی برابر با  97میلیون دالر
خواهد داشت .اما حسابدار مدیریت این بانک بر این باور است
که این سودآوری براساس روش سنتی در فرآیند تخصیص
هزینه ها ،بزرگ نمایی می شود .بنابراین ،وی تصمیم به
استفاده از  ABCبرای یافتن سودآوری واقعی از این مشتری
می گیرد.
در اینجا ،روش تحلیل هزینه ها با استفاده از سیستم هزینه
یابی برمبنای فعالیت آورده شده است.
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 تخصیص هزینه ها ( بدون کارکنان ستادی)
٪93
%9
%19
%11
%3
%8
%13
%7

٪1
٪111

2232
233
11
734
131
132
435
535
138
7433

تولید
مدیریت روابط مشتری
پردازنده مرکزی
کارت هوشمند
فرآیند /روش
پردازش
اینترنت
خدمات پشتیبانی
متفرقه
جمع کل

 هزینه های کارکنان ستادی
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%937
%937
%1537
%231
%131
%738
%535
%9231

پشتیبانی فنی
نظارت
عملیاتی
تحقیق و توسعه
فرآیند
مدیریت پروژه
متفرقه
جمع کل
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 هزینه های خدمات کارت هوشمند

را مدنظر قرار داد .برای محققان آتی پیشنهاد می نماییم که
تحلیل های عمقی از کاربردهای هزینه یابی برمبنای فعالیت
که به مشتریان تمرکز دارد را انجام دهند.

٪
کارت هوشمند و تولید:
میلیون دالر به شکل زیر تخصیص می یابد.
737
1933
3134

کارکنان ستادی ( دائمی و خارجی) و آموزش
کل کارت های اعتباری و کارت هوشمند

در پایان ،حسابداران مدیریت ،از طریق  ABCتوانستند به
سودی بالغ بر 418ر 38میلیون دالر دست یابند که همین
سود از طریق سیستم هزینه یابی سنتی  97میلیون دالر
برآورده می شد .این ،یعنی هزینه های سربار توسط سایر
مشتریان پوشش داده شده و فروشگاه زنجیره ای هزینه بر برای
بانک است .مدیران ( )ITتوضیح می دهند که این نوع اطالعات،
استراتژیک بوده و برای هدایت راهبرد بانک نسبت به مشتریان
مورد استفاده قرار می گیرد.
 -5نتیجه گیری و بحث
در این مقاله ،به بررسی مدیریت هزینه مبتنی بر مشتری با
تمرکز بر فعالیت های  ITو روش  ABCدر حالتی می پردازیم
که در آن ،مدیریت راهبردی هزینه و تحلیل سودآوری مشتری،
سرفصل های اصلی برای شرکت ها به شمار می روند .مدل
جدیدی از هزینه یابی با عنوان هزینه یابی آبشاری معرفی
گردید که به منظور تسهیل فرآیند هزینه یابی در مدل ABC
تلفیق گردید .ابعاد ارائه شده در جدول  1به ما نشان می دهد
که روش هزینه ی ابی برمبنای فعالیت می توانست به نحوی
ساخته و پرداخته شود که محرک ها و تمرکز بر مشتریان،
زمینه تحلیل سودآوری مشتری را فراهم آورند .مطالعه موردی
که در بخش  ITبانک انجام گرفت ،یک الگوی مشابه هزینه
یابی برمبنای فعالیت را نشان می دهد که مدیران را قادر به
تحلیل دقیق تر سودآوری مشتریان می نماید .همانگونه که
ذکر شد ،نتایج محکم مدیریتی و سازمانی می تواند زمانی
بدست آید که این نوع از حسابداری مدیریت بکار گرفته شود.
درواقع ،یک مدیریت هزینه مبتنی بر مشتری به سمت به
اشتراک گذاری اطالعات بیشتر با مشتری سوق می یابد .در
بر خی موارد ،مشتری می تواند تبدیل به شریک شده و سیستم
مدیریت هزینه هم تبدیل به یک فرآیند مدیریت هزینه بین
سازمانی گردد .در نهایت به منظور محاسبات دقیقتر سود بهتر
است از روشهای توسعه یافته هزینه یابی بر مبنای فعالیت
نسبت به روشهای سنتی استفاده نماییم .همچنین برای
سهولت انجام کار می توان استفاده از روش هزینه یابی آبشاری
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