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آقایان
ّ
معـاون مدیر امـور مالی معاون اداره حسابداری مدیریت و بودجه

«بخش نخست»

ده
رقابــت بــراي بهبــود کیفیــت محصــوالت و خدمات،
سرنوشــت همــه صنایــع و مؤسســات خدماتــي را
رقــم ميزنــد .تاکنــون مطالعــات متعــددي در
ارتبــاط بــا بهبــود کیفیــت و تنــوع محصــوالت و
عوامــل مؤثــر بــر آن صــورت گرفتــه امــا کمتــر
بــه مؤسســات اعتبــاری پرداختــه شــده اســت.
نظــام بانکــي دولتــي ایــران و مؤسســات اعتبــاري
وابســته بــه دولــت ،بهعنــوان مراکــز مالــي کــه
اکثریــت مــردم بــا آنهــا ســروکار دارنــد ،امــروزه
بــا چالشهــاي بيشــماري مواجــه اســت .حضــور
بانك هــاي خصوصــي ،زمزمــه فعالیــت بانكهــاي
خارجــي و همچنیــن پیوســتن ایــران بــه ســازمان
تجــارت جهانــي ،نیــاز بــه تغییــر نگــرش در نحــوه
ارائــه خدمــات را بــه یــك الــزام تبدیــل نمــوده
اســت .الزامــي کــه خــود ،نیازمنــد راهبردهــاي
متنوعــي اســت تــا بتــوان به وســیله آنهــا بــر
چالشهــاي مذکــور فایــق آمــد.

ایــن تحقیــق بــر آن اســت؛ تــا اصلیتریــن
بحــث بانكهــا و مؤسســات اعتبــاری -کــه همانــا
شناســایی قیمــت تمامشــده پــول اســت -را از
جهــات علمــی ،فنــی ،شــرعی و قانونــی مــورد
مطالعــه قــرار داده و ســعی دارد؛ بــرای تعییــن نــرخ
تســهیات اعطایــی ،شــیوهای را پیشــنهاد کنــد کــه
بتوانــد مبنــای عمــل قــرار گرفتــه و بــه شــفافیت
صورتهــای مالــی کمــك کنــد.
اهمیــت بهــای
تحقیــق حاضــر ،بــا عنایــت بــر
ّ
تمامشــده در تصمیمگیریهــای مدیــران و
مزایــای گوناگــون مترتــب بــر بهرهگیــری از
سیســتم بهایابــی بــر مبنــای فعالیــت در بخشهــای
خدماتــی ،بهویــژه در صنعــت بانکــداری طراحــی
شــده اســت .در ایــن مقالــه ،محاســبه بهــای تمــام
شــده منابــع و تســهیات بــه روش بهایابــی بــر
مبنــای فعالیــت ( )ABCبــا بهــای تمــام شــده بــه

روش بانکی(ســنتی) ،مــورد مقایســه و تحلیــل قــرار
خواهــد گرفــت.
جامعــه آمــاری ایــن تحقیــق ،شــعب بانكهــا
و مؤسســات اعتبــاری در سراســر کشــور بــوده و
نمونــه انتخابــی ،شــامل  50شــعبه اســت .شــیوه
انتخــاب نمونــه بدیــن ترتیــب بــوده اســت کــه کل
کشــور بــه  10منطقــه تقســیمبندی شــده و از هــر
منطقــه  5شــعبه ،بهعنــوان نمونــه نهایــی برگزیــده
شــدند .مبنــای انتخــاب شــعب نیــز ،بدیــن شــکل
بــوده اســت کــه ابتــدا  10شــعبه از هــر منطقــه
کــه بیشتریــن منابــع را داشــتهاند ،انتخــاب
و ســپس از بیــن ایــن  10شــعبه 5 ،شــعبه کــه
بیشتریــن مصــارف را داشــتند ،به عنــوان نمونــه
نهایــی انتخــاب شــدند.

1- activity based costing

آبا

1

پیـام آینــده
نشــریـه بانـک آینـده

ابد ر ب ا ما شده
«حســابداري بهــاي تمــام شــده» عبــارت اســت از:
گــردآوري و تحلیــل هزینههــا ،بهمنظــور تعییــن
قیمــت تمــام شــده کاال و خدمــات و ارائــه اطاعات
هزینــهاي بــرای تصمیمگیــري مدیــران.
طبقهبنـــدي اجـــزاي بهـــاي تمـــام شـــده ،عوامـــل
اصلـــي تشـــکیل دهنـــده هزینههـــا در سیســـتم
تولیـــدی شـــامل :مـــواد ،کار (دســـتمزد) و ســـایر
هزینههـــا اســـت و در سیســـتم خدماتـــی
(بانک ــی) ش ــامل هزین ــه تأمی ــن مناب ــع ،دس ــتمزد
و ســـایر هزینههـــا میشـــود.
چنانچــه هــر یــك از ایــن عوامــل ،مســتقیم
در تولیــد محصــول بــهکار رفتــه باشــند ،هزینــه
مســتقیم و در غیرایــن صــورت ،هزینــه غیرمســتقیم
نامیــده ميشــوند.
اصــوالً قیمــت تمــام شــده در یــك بانــك از اجــزاي
زیــر تشــکیل شــده اســت:
ـــ نابـــ هزینههایـــی که
ینه
مســـتقیماً بـــه ســـپردهگذاران بابـــت ســـود
ســـپردههای ســـرمایهگذاری پرداخت میشـــود
و یـــا هزینههایـــی کـــه بابـــت اعطـــای جوایز
قرعهکشـــی ســـپردههای قرضالحســـنه و یـــا
بهعنـــوان هزینـــه تبلیغات جـــذب منابع صرف
می شـــود.
کاري اســت کــه مســتقیماً موجــب
ار ـ
تبدیــل منابــع بــه تســهیات ميشــود .در ایــن
رابطــه ميتــوان از هزینــه حقــوق و مزایــاي
کارکنــان شــعب ،بهعنــوان کار مســتقیم نــام بــرد.
هزینههایـــي
ر ـــ
ینه ـــا
هســـتند کـــه بهطـــور غیرمســـتقیم بـــه امـــر
تولیـــد تســـهیات کمـــك ميکنـــد ،ماننـــد:
هزینـــه حقـــوق ســـتادهای سرپرســـتی و دفتـــر
مرکـــزی و هزینههـــای اداری و عمومـــی ،هزینـــه
اســـتهاک و ســـایر هزینههـــا .اگـــر چـــه صـــرف
ایـــن هزینههـــا در تولیـــد تســـهیات حائـــز
اهمیـــت هســـتند ولـــي در اصـــول حســـابداري
ّ
بهـــاي تمـــام شـــده جـــزء هزینههـــای
غیرمســـتقیم محســـوب ميشـــوند.
ن
ینهیاب
در سیســتمهای ســنتی ،هزینــه ســربار بــا
اســتفاده از یــك محــرک هزینــه مبتنــی بــر
حجــم ،بــه محصــوالت یــا ســفارش کار تخصیــص
داده میشــود .در ایــن خصــوص ،دو روش وجــود
دارد :روش ا ّول مبتنــی بــر ایــن فــرض اســت کــه
هــر محصــول از مقــدار مشــابهی ،هزینههــای
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ســربار اســتفاده میکنــد .یعنــی :رقــم کل
ســربار ،تقســیم بــر تعــداد محصــول تولیــد شــده
میشــود و بــه تمــام محصــوالت ،مقــدار یکســانی
از هزینههــای ســربار تخصیــص مییابــد .امــا
در روش د ّوم کــه مــورد قبــول تعــداد بیشتــری
از حســابداران اســت ،بهجــای تخصیــص مقــدار
مســاوی از هزینههــای ســربار بــه هــر محصــول،
تخصیــص هزینــه ســربار ،متناســب بــا میــزان
ســاعات کار مســتقیم مــورد نیــاز بــرای تولیــد هــر
واحــد محصــول انجــام میشــود؛ زیــرا ســاعات کار
مســتقیم بیشتــر ،بهمعنــای افزایــش هزینههــای
ســربار اســت.
بــا ایــن حــال ،معمــوالً در اکثــر واحدهــای تجــاری،
هیچکــدام از ایــن دو روش نمیتواننــد رقــم
دقیــق بهــای تمامشــده محصــول را ارائــه نماینــد؛
از ایــنرو ،اکثــر شــرکتها ترجیــح میدهنــد ،از
روش هزینهیابــی بــر مبنــای فعالیــت ()ABC
اســتفاده نماینــد.
ا
ینهیاب بر نا
در سیســتم هزینهیابــی بــر مبنــای فعالیــت ،هزینــه
ســربار بــا اســتفاده از معیــار علّــت و معلولــی و
محرکهــای هزینــه متعــدد ،بــه محصــوالت
تخصیــص مییابــد .در سیســتم هزینهیابــی بــر
مبنــای فعالیــت ،هــم از معیارهــای مبتنــی بــر
حجــم و هــم از معیارهــای غیرحجمــی اســتفاده
میشــود تــا تخمیــن هزینــه ســربار ،بهگونــهای
دقیقتــر و بــا توجــه بــه میــزان منابعــی کــه
هــر محصــول ضمــن برخــورداری از فعالیتهــای
مختلــف مصــرف کــرده اســت ،صــورت پذیــرد.
هزینهیابــی بــر مبنــای فعالیــت ،روشــی بــرای
تعییــن دقیــق هزینههــا اســت .بــا وجــود اینکــه
هزینهیابــی بــر مبنــای فعالیــت ،ابــداع جدیــدی
در عرصــه حســابداری صنعتــی اســت امــا بــا
ســرعت باالیــی در بخشهــای مختلــف و حتّــی
ســازمانهای دولتــی و غیرانتفاعــی گســترش
یافتــه اســت .بــرای رفــع مشــکات تســهیم ســربار
و باالبــردن د ّقــت تخصیــص آن ،موضوعاتــی
نظیــر :هزینــه و سیســتم هزینهیابــی بــر مبنــای
فعالیــت مطــرح شدهاســت کــه در آن هزینــه
ســربار ،متناســب بــا میــزان اســتفاده هــر موضــوع
هزینــه از فعالیتهــا و منابــع صرفشــده در ایــن
خصــوص ،محاســبه میشــود .در چنیــن شــرایطی
اگــر مقــدار هزینــه ســربار شــرکت در مقایســه بــا
مــواد و دســتمزد مســتقیم ،مقــدار قابــل ماحظهای
باشــد ،اســتفاده از سیســتم مبتنــی بــر حجــم

میتوانــد بهطــور چشــمگیری منجــر میگــردد
تــا بهــای تمامشــده محصــوالت ،بیــش از واقــع یــا
کمتــر از واقــع ،نشــان داده شــود؛ در اینصــورت،
اســتفاده از هزینهیابــی بــر مبنــای فعالیــت
ضــرورت مییابــد.
به ار ر
ریک ر
شری
ار
ه
 ABCر یک بانک یا
ــا پیــش از هــر چیــز بایــد
ا
 1ر یاب ـ
قلمــرو فعالیتهــا تعییــن شــود .تعییــن درســت
فعالیتهــا ،مهمتریــن چالــش در پیادهســازي
ایــن روش اســت .در ایــن مرحلــه بایــد فرآینــد
تولیــد کاال یــا خدمــت بــه فعالیتهایــي مجــزا و
بــدون همپوشــاني تجزیــه گــردد .عمــق و د ّقــت
ارزیابيهــاي ایــن روش ،در فرآینــد تحلیــل آنهــا
مشــخص خواهــد شــد .ســپس بایــد هــر فعالیــت را
بــه یــك کاال یــا خدمــت تولیــدي اختصــاص داد.
همــواره برخــي از فعالیتهــا میــان چنــد کاال یــا
خدمــت تولیــدي مشــترک هســتند.
ینه ا پس از مشـــخص
 2مـــ آ ر
شـــدن تمـــام فعالیتهـــا و تخصیـــص آنها به
کاالهـــا و خدمات تولیـــدي ،تمـــام هزینههاي
فرآینـــد تولید ،جداگانـــه ،گردآوري ميشـــود.
ایـــن هزینهها دریـــك کارگاه صنعتـــي ميتواند
از جنـــس دســـتمزد ،هزینههـــاي توســـعه،
ماشـــینآالت ،لوازم اداري و غیره باشـــند که در
سیســـتم بانکـــي عبارتند از :
 .1هزینههاي پرسنلي.
 .2هزینههاي اداري.
 .3هزینههاي تأمین منابع (سپردهها).
 .4هزینههاي مالی.
 .5هزینههاي استهاک.
ــا در ایــن
ینه ــا ر ا
ر یابــ
مرحلــه ،نتایــج دو مرحلــه قبــل در هــم تلفیــق
ميشــوند؛ بــه ایــن ترتیــب کــه بــا توجــه بــه
محــرک هزینههــا ،هــر هزینــه بــه فعالیتهــا
تخصیــص ميیابــد .در ایــن مرحلــه ،هزینههــا
اندازهگیــري نميشــوند و فقــط ارتبــاط هــر
هزینــه بــا فعالیتهــا بهدســت ميآیــد.
ـــ ند ه ـــر
ا ه ـــا
ر ــ در ای ــن مرحل ــه ،هزین ــه حقیق ــي ه ــر
واح ــد از ی ــك فعالی ــت بهدس ــت ميآی ــد .هزین ــه
هـــر واحـــد از یـــك فعالیـــت ،برابـــر بـــا حاصـــل
تقســـیم مجمـــوع هزینههـــاي مرتبـــط بـــا یـــك
فعالیـــت (اعـــم از :هزینههـــاي فعالیتهـــاي
ا ّولیـــه و ثانویـــه آن فعالیـــت مـــورد نظـــر) بـــه

تعـــداد یـــا انـــدازه آن فعالیـــت اســـت.
در پایــان ایــن مرحلــه ،یــك صورتحســاب از
فعالیتهــاي محاســبه شــده ســاخته ميشــود
کــه درآن ،فهرســت فعالیتهــا و مقــدار هــر یــك
از آنهــا و هزینــه هــر واحــد از آن فعالیتهــا
مشــخص شــده اســت .بــا توجــه بــه توضیحــات
ارائــه شــده شــاخصهایي ماننــد :میــزان پــردازش
ســند ،جــذب منابــع ،حجــم ســاعات کاري و  ...در
سیســتم بانکــي مشــخص گردیــده و هزینههــاي
مرتبــط بــا آن ســنجیده ميشــود.
ینه ـا در مرحله نهایـي ،با توجه
ر یابـ
بـه صورتحسـاب تهیـه شـده ،هزینـه هـر کاال یـا
خدمـت تولیـدي بهدسـت ميآیـد .بهعـاوه ،از روي
صورتحسـابهاي موجـود ميتـوان بـه تحلیل این
مسـأله پرداخـت کـه کـدام فعالیتهـا غیرضـروري
هسـتند و یـا داراي هزینههـاي غیرضروري هسـتند

کـه ميتـوان آنهـا را کاهـش داد .ایـن فرآینـد بـه
مدیـران اجـازه ميدهـد کـه فعالیتهـاي بـدون
ارزشافـزوده را بیابنـد و اقـام غیرضـروري آن را
حـذف کننـد .حـال با داشـتن شـاخص و مشـخص
کـردن سـهم آنهـا در هزینههـاي سیسـتم بانکـي
ميتـوان بهراحتـي بهـاي تمامشـده هـر خدمـت را
ارائـه نمود.
ا ه م ما شده ن
 1د
ر ه ا

*Rt,d = Coa+ Cnoa-[ Vad*[( Rld
])PRr)+( Ld* rl)]]/ Vad*[1-( Rld+ Ld
« -»Rt dنرخ هزینه سپرده (بهای تمام شده سپرده).
« -»Coaهزینههای فعالیتهای عملیاتی (بهرهای).
« -»Cnoaهزینههــای فعالیتهــای غیرعملیاتــی
(غیــر بهــرهای).

« -»Vadمتوسط مانده سپرده.
« -»Rldنسبت سپرده قانونی برای سپرده.
« -»PRrنرخ سود سپرده قانونی.
« -»Ldنسبت نگهداری سپرده جهت نقدینگی.
« -»rlنرخ سود نقدینگی نزد بانكهای عامل.
ا ــ ه مــ مــا شــده
 2ــد
ــ
نــ

Rt,l = Cd + Cl / Nt
« -»Rt lنرخ محصوالت.
« -»Cdهزینه سود سپردههای مصرف شده.
« -»Clهزینههــای تخصیــص یافتــه بــه تســهیات
و وامهــای اعطایــی.
« -»Ntخالص تسهیات و وامهای اعطایی.
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