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چكيده
هزینه یابی بر مبناي فعالیت زمان گرا روش هزینه یابی می باشد که بهاي تمام شده محصوالت را از جمع هزینه فعالیت هایی که
منجر به ساخت محصول می شود ،در واحد زمان بدست می آورد .در این مقاله بهاي تمام شده خدمات بانكی در  01شعبه منتخب
بانك کشاورزي در شهر تهران در سال  0931با روش هزینه یابی بر مبناي فعالیت زمانگرا محاسبه و نتایج بدست آمده با میزان
کارمزدهاي مقرر فعلی خدمات بانك مقایسه گردیده است .خدمات در سطح شعب نمونه شامل  01نوع خدمات از جمله گشایش
اعتبار اسنادي ،حواله ارزي ،فروش اوراق گواهی سپرده عام ،پاس نمودن چك و  ...بوده و از اطالعات مالی شعب و ستاد استفاده
گردیده است .نتایج نشان می دهد بهاي تمام شده خدمات بانك با احتساب خدمات داخلی شعب (قیمت گذاري داخلی) با
کارمزدهاي مقرر فعلی براي هر نوع خدمت متفاوت می باشد .بنابراین این یافته ها عالوه بر کمك به مدیران بانك ،جهت ارزیابی
عملكرد دوایر می تواند اطالعات مفیدي براي بهبود عملكرد و افزایش کارایی در اختیار آنان قرار دهد.
واژههای كليدی :هزینه یابی بر مبناي فعالیت ،صنعت بانكی  ،حسابداري مدیریت  ،هزینه یابی بر مبناي فعالیت زمانگرا.
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 -1مقدمه
نظام مناسب قیمت گذاري و گزارش دهی از جمله الزامات
نیل سازمان به اهداف تجاري خود می باشد .در این رابطه
انتخاب و پیاده سازي نظام هزینه یابی مناسب امري ضروري به
نظر می رسد که عدم توجه به ارزیابی هزینه منفعت و امكان
سنجی آن می تواند عالوه بر تحمیل هزینه هاي غیر قابل
توجیه بر سازمان ،موثر نیز واقع نگردد .ساختار هزینه ،نوع
خدمات و رویههاي احتمالی متفاوت در مجموعه بانكی ممكن
است در نگاه اول انجام محاسبات بهاي تمام شده بر مبناي
فعالیتهاي متعدد را دشوار سازد ،اما باید دانست که فرایند و
فعالیتهاي همه بانك ها شبیه هم می باشد .از اینرو استقرار
یك نظام مبتنی بر بهاي تمامشده فعالیت ،زمینه را براي
ارتقاي گزارشگري مالی بانك ها از جهات برونسازمانی و
درونسازمانی فراهم میآورد .تحقیقات نشان میدهد که بیشتر
بانكها حتی هزینه هر تراکنش براي نقد کردن یك فقره چك را
نمیدانند .به طور کلی می توان گفت بانك ها در ایران
نتوانستهاند نظام بهاي تمامشدهاي مستقر سازند که بتواند
اطالعات کافی در خصوص ساختار هزینهها و محصوالت بانك
فراهم نماید در نتیجه دولت مدعی است با وجود کاهش نرخ
ها ،بانكها سودآور هستند و بانكها ادعا میکنند که با زیان
روبهرو خواهند شد .لذا استمرار این وضعیت امكان
تصمیمگیري بر اساس اطالعات قابل قبول را به حداقل ممكن
کاهش میدهد (رحمانی و مهتدي )0939 ،از اینرو ارائه
الگویی براي استقرار یك نظام بهاي تمامشده کارآمد و در عین
حال مبتنی بر آخرین تغییرات و تحوالت و مطابق با شرایط
واحدهاي خدمات مالی نظیر بانكها ضروري به نظر میرسد.
بنابراین در پژوهش حاضر به بررسی نحوه به کـارگیري مـدل
هزینه یابی بر مبناي فعالیت زمانگرا و شناسایی نقـاط قوت آن
به عنوان ابزاري مدیریتی براي محاسبه بهـاي تمام شده
خدمات بانك و اندازه گیري عملكرد واحدها در  01شعبه بانك
کشاورزي پرداخته ایم.
 -2مبانی نظری و مروری بر پيشينه پژوهش
مدل هزینه یابی بر مبناي فعالیت ،که در دهه  0331براي
حل مشكالت ناشی از سیستم هـاي هزینـه یـابی سنتی
معرفی گردید ،یك روش هزینه یابی است که بر فعالیتهاي
انجـام شـده جهـت سـاخت محصـوالت تاکیـد دارد .در ایـن
مـدل فـرض بـر ایـن اسـت کـه فعالیتها منابع را مصرف می
کننـد و محصـوالت نتیجه انجام فعالیتها می باشند .اما اجراي
مدل هزینه یابی بر مبناي فعالیت سـنتی ،به دلیل داشتن
هزینه هاي زیاد مصـاحبه بـا اشـخاص ،استفاده از روشهاي
03

ذهنی و هزینه زا براي تایید اعتبار تخصـیص هـاي زمـانی،
مشـكالت نگهـداري و بـه روزرسانی در مواقع تغییر مصرف
منـابع و فرآینـدها ،افزوده شدن فعالیتهاي جدید و تنوع و
پیچیدگی در سفارشــات اشــخاص و مشــتریان ،بــراي
بســیاري از شرکتها مشكل می باشـد(کاپالن و اندرسون،
 )0112راه حل مشكالت مدل هزینه یابی بـر مبنـاي فعالیت،
رها کـردن رویكـرد اصـلی آن نیسـت ،بلكـه توسعه رویكرد
هزینه یابی بر مبنـاي فعالیـت بـه یـك رویكرد جدید می
باشـد(.استدیوسن و همكاران)0113 ،
لذا جهت رفع برخی از مشكالت سیستم متداول هزینه
یابی برمبناي فعالیت زمان گرا در سال  0112توسط آقایان
کاپلن و اندرسون معرفی شد و در کتاب جدید خود که در سال
 0112تحت همین عنوان منتشر شد آن را با جزئیات بیشتر
تشریح نمودند .روش هزینه یابی بر مبناي فعالیت زمان گرا به
طور عمده مبتنی بر استفاده از محرک زمان بوده و روش
اجرایی آن متفاوت از مراحل اجرایی روش متداول هزینه یابی
بر مبناي فعالیت است سیستم هزینه یابی بر مبناي فعالیت
زمان گرا بر خالف سیستم متداول هزینه یابی برمبناي فعالیت
در مرحله اول فعالیت ها را شناسایی نمی کند و هزینه هاي
مربوطه را به فعالیتها تخصیص نمی دهد بلكه در این روش
مدیریت ابتدا به طور مستقیم منابع مورد نیاز را براي هر
موضوع هزینه (کاال ،خدمات ،مشتري و )...پیش بینی می کند
و به جاي اینكه براساس مصاحبه از کارکنان یا ارائه پرسشنامه
به آنان زمان انجام فعالیتها را مشخص سازند منابع هزینه را
براساس معادله زمانی تعیین و به طور مستقیم و خودکار به
فعالیتها و عملیات انجام شده تخصیص می دهند .تحت این
شرایط روش هزینه یابی بر مبناي فعالیت زمان گرا می تواند به
مراتب از روش هزینه یابی بر مبناي فعالیت بهتر عمل کند .در
این سیستم پس از تعیین نرخ هزینه ظرفیت در دایره سازمان،
مدیریت باید میزان مصرف ظرفیت در محرک را براي هر
فعالیت تعیین نماید ،که ظرفیت در این روش بر حسب زمانی
که طول می کشد تا کارمندان فعالیت مشخص را تكمیل کنند،
اندازه گیري می شود  .در اینجا هدف این نیست که زمان بگونه
اي دقیق مشخص شود ،بلكه حدود زمانی آن براي پیش بینی
مدل کافی می باشد بنابراین در این روش بر خالف روش هزینه
یابی بر مبناي فعالیت نیازي به مطالعه میدانی کارکنان در
خصوص درصد زمان اختصاص یافته به فعالیت هاي مربوط،
نمی باشد(.کپلن و اندرسون )0112
طبق مطالعات کپلن و اندرسون بكارگیري زمان با عنوان
محرک هزینه در سیستم هزینه یابی بر مبناي فعالیت زمان گرا
مزیت هایی از جمله موارد زیر را دارد:
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با داده هایی که از نظام هاي برنامه ریزي منابع
سازمان و مدیریت روابط با مشتري در دسترس می
باشد ،به خوبی همخوانی دارد.
هزینه ها را به سوي تراکنشها و سفارشها ،با استفاده از
ویژگی هاي مشخص سفارشات ،فرآیند ها ،تامین
کنندگان و مشتریان حرکت می دهد .
می تواند بطور ماهانه به کارگرفته شود تا مزایاي
جدیدترین عملیات سازمان را ارائه کند.
میزان تقاضاي منابع الزم را پیش بینی نموده و امكان
بودجه ریزي ظرفیت منابع بر اساس مقادیر سفارش
پیش بینی شده و کاهش پیچیدگی آنها را براي بانك
ها ،فراهم می نماید.
به آسانی با مدل هایی در سطح بانك ها ،از طریق
کاربرد نرم افزار ها و فن آوري هاي بانك هاي
اطالعاتی همخوانی دارد( .کاپالن و اندرسون)0112 ،

این روش در حقیقت نسل دوم نظام روش هزینه یابی بر
مبناي فعالیت می باشد که مبتنی بر محرک هاي هزینه اي بر
مبناي زمان بوده و رویكرد اصلی آن توجه به ارزان بودن نظام
بهایابی و ظرفیت هاي بالاستفاده می باشد .ساده نمودن فرآیند
برآورد هزینه فعالیت ها ،از طریق محاسبه زمان مورد نیاز براي
هر فعالیت صورت می پذیرد و پس از آن با در نظر گرفتن کل
هزینه هاي مرتبط هر فرآیند ،به دست آوردن نرخ ریالی هر
فعالیت قابل محاسبه خواهد بود که در ادامه بهاي تمام شده
هر محصول صرفا از جمع نرخ ریالی فعالیت هاي انجام شده
بدست می آید( .ماکس)0112،
مـدل هزینـه یـابی بـر مبنـاي فعالیـت زمـانگـرا رویكردي
سـاده و جـذاب ،امـا قـوي در هزینـه یـابی فرآیندهاي یك
واحد تجاري اسـت کـه گزارشـگري جامعی از سود و زیان را
براي پیچیده ترین سازمانهـا فراهم می کند .سادگی این مدل
ناشی از آن اسـت کـه تنها دو پارامتر براي هر دایره می بایست
برآورد گردد :هزینه هر واحد منابع تأمین شده و مقدار
ظرفیتـی کـه هر معاملـه ،محصـول یـا مشـتري مصـرف مـی
کنـد(کاپالن و اندرسون)0112 ،
آن چه درعمل در مجموعه بانك هاي دنیا مالحظه شده
است ،تقسیم بندي فعالیت هاي بانكی به دو یا چند بخش
عمده است .اما کامل ترین نوع تقسیم بندي را می توان در
مطالعه اسمیت وهارپر( ) 0110یافت .فعالیت هاي بانكی به
چهار دسته عمده تقسیم بندي می شود که عبارتند از:
 )0برنامه ریزي  )0خرید( کسب) منابع  )9فروش(
اعطاي تسهیالت) منابع  )2خدمات بانكی

بخش اول در سطوح راهبردي و فوقانی مدیریت مجموعه
بانكی انجام می شود و بیشتر اتخاذ تصمیمات حساس نظیر
تعیین خطی مشی هاي بانك ،نحوه ارائه خدمات و در صورت
امكان تعیین و قیمت گذاري تسهیالت اعطایی و سپرده هاي
دریافتی در دستور کار مدیران ارشد قرار می گیرد.
خرید یا کسب منابع مربوط به تحصیل منابع مورد نیاز
بانكی از طریق مشتریان ،سایر بانكها و یا بانك مرکزي است .در
این زمینه کلیه فعالیت هایی که منجر به کسب منابع بانكی
است شامل افتتاح حساب ها ،استقراض از سایر منابع و
پرداخت کارمزدها و سود بانكی مد نظر قرار می گیرد.
فروش یا اعطاي تسهیالت بخش سوم خدمات بانكی است
که موضوع آن واگذاري منابع دریافتی از منابع مختلف به
مشتریان است .اعطاي تسهیالت در قالب عقود اسالمی نظیر
فروش اقساطی ،مضاربه ،جعاله ،خرید دین و امثال آن در این
بخش قرار می گیرند.
بخش چهارم خدمات بانكی شامل سایر خدمات
است.دریافت وجوه به صورت امانی نظیر قبوض ،مشاوره و
ارزیابی ،نظارت و تضمین ،عاملیت فروش اوراق مشارکت و
مواردي نظیر آن را می توان از جمله خدمات دیگر مجموعه
بانكی در نظر گرفت.
با توجه به موضوع تخصیص هزینه هاي غیر مستقیم در
سیستم هزینه یابی بر مبناي فعالیت فرض بر این است که
تمامی هزینه هاي این خدمات غیر مستقیم و با اهمیت
هستند .براي یافتن محرک مناسب براي تخصیص هزینه هاي
غیر عملیاتی باید از محرکی استفاده نمود که تكرار پذیر و
مدیریت پذیر باشد(اسمیت و هارپر.)0110 ،
 -1-2پيشينه پژوهش
کپلن(  ) 0332در ادامه تالش هاي خود براي معرفی و
پیاده سازي مدل هزینـه یـابی بـر مبنـاي فعالیـت آن را در
مجموعه بانك هاي آمریكایی بكار گرفته و هدف از استقرار این
سیستم را برآورد تقاضاي خدمات بانكی با توجه به منابع عنوان
کرده است .وي نشان داد که سیستم هزینـه یـابی بـر مبنـاي
فعالیـت منجر به قیمت گذاري مناسب تر خدمات فعلی و نیز
فراهم کردن امكان ارزیابی محصوالت و خدمات جدید شده
است .کپلن و اندرسن در سال  0112نیز با انتشار مجموعه اي
با عنوان "هزینه یابی بر مبناي فعالیت زمان گرا " نشان دادند
که سیستم هزینـه یـابی بـر مبنـاي فعالیـت اخیر می تواند در
مجموعه بانك ها و مؤسسات خدمات مالی و بیمه مورد استفاده
قرار گیرد و نتایج بهتري را نسبت به هزینـه یـابی بـر مبنـاي
فعالیـت فراهم آورد.
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کارنیز و سلز ( ) 0113با بررسی بانك هاي پرتقالی نشان
دادند که استفاده از روش هزینه یابی برمبناي فعالیت در میان
بانك هاي این کشور محدود است و بانك ها ترجیح می دهند
از روش هزینه یابی متغیر در مورد مشتریان و روش هزینه یابی
جذبی در شعبات استفاده نمایند.
فرانكلین و کوکاکوال ( )0110به بررسی یكی از خدمات
بانكی در آمریكا با عنوان "برنامه دارایی مدیریت شده" به
کمك سیستم هزینه یابی بر مبناي فعالیت پرداخته اند .نتایج
کار آنها نشان می دهد که بر خالف تصور قبل از بكارگیري این
سیستم ،که هزینه دستمزد هزینه عمده برنامه محسوب می
شد ،عوامل دیگري به عنوان عوامل هزینه اصلی بایستی در نظر
گرفته شوند .در نتیجه هزینه ارائه خدمات در سیستم هزینه
یابی بر مبناي فعالیت باید بر مبناي عوامل دیگري تخصیص
یابند.
ویرا و هاسكین ( )0112به بررسی توسعه سیستمهاي
اطالعاتی مدیریت در بانك هاي پرتقالی با تمرکز بر رویكرد
هزینه یابی بر مبناي فعالیت پرداخته اند .در این مقاله به ارائه
مدلی پرداخته شده است که امكان بررسی تاًثیر رویه هاي
حسابداري بر روي تغییراتی ساختاري ،سطوح افشا و اثر هر دو
بر فرآیند روابط قدرت از منظر فوکو فراهم می شود.
انواري رستمی و رضایی ( ) 0939محاسبه و مقایسه بهاي
تمام شده تسهیالت بانكی تحت دوسیستم بهایابی سنتی و
سیستم هزینه یابی بر مبناي فعالیت را با استفاده از مدل
کمیته تحقیقاتی آمیفس در آمریكا براي تسهیالت اعطایی
شعبه مرکزي بانك توسعه صادرات طی سال  0939انجام
دادند .نتایج مطالعه آنها نشان داد بهاي تمام شده وام هاي
اعطایی در قالب عقود فروش اقساطی ،مشارکت مدنی و قرض
الحسنه تحت دو سیستم بهایابی داراي تفاوت معنی داري
است .محاسبات عددي تفصیلی تر نشانگر آن است که در روش
بهایابی سنتی ،بهاي تمام شده قرض الحسنه کمتراز مشارکت
مدنی و فروش اقساطی است .این در حالی است که مشارکت
مدنی و فروش اقساطی از بهاي تمام شده برابري برخوردار بوده
اند.
رهنماي رودپشتی و دیگران ( )0933ضمن بررسی
اطالعات عملیاتی و مالی مؤسسه مهر و بانك صادرات استان
آذربایجان غربی نشان دادند که شیوه محاسبه بهاي تمام شده
دو سیستم بانكی کشور از لحاظ علمی و قواعد بانكداري
اسالمی مناسب نیست .همچنین آنها نشان دادند که بین بهاي
تمام شده بر مبناي هزینـه یـابی بـر مبنـاي فعالیـت و روش
سنتی جاري محاسبه شده اختالف معنی داري وجود دارد.

09

نمازي و ناظمی ( )0931بهاي تمام شده خدمات بانكداري
الكترونیك در بانك کشاورزي را بر اساس دو سیستم سنتی و
هزینـه یـابی بـر مبنـاي فعالیـت محاسبه و مقایسه
کردند.یافته ها بیانگر کمتر بودن بهاي تمام شده خدمات
بانكداري الكترونیك این خدمات نسبت به خدمات باجه اي بود.
همچنین یافته ها وجود اختالف معنی دار میان سیستم هزینـه
یـابی بـر مبنـاي فعالیـت و سنتی را تأیید نمود.
 -3فرضيه پژوهش
با توجه به مبانی نظري تحقیق یك فرضیه به صورت زیر مطرح
می گردد:
اختالف معناداري میان بهاي تمام شده خدمات بانك(گشایش
اعتبار اسنادي ،حواله ارزي ،فروش اوراق گواهی سپرده عام،
پاس نمودن چك از حساب جاري ،صدور ضمانتنامه ،وصول
مطالبات ،عملیات چكاوک ،پرداخت تسهیالت ،صدور کارت و
پول گذاري خودپرداز) با کارمزدهاي مقرر فعلی براي هر نوع
خدمت وجود دارد.
 -4روششناسی پژوهش
در این تحقیق جامعه آماري شامل شعب بانك کشاورزي
در استان تهران و از کل شعب بانك کشاورزي موجود در تهران
 01شعبه به عنوان نمونه آماري انتخاب و اطالعات آنها
گردآوري گردیده است.
ایـن تحقیــق از نظــر هـدف در زمــره تحقیقــات
کاربردي و از نظـر گـردآوري داده هـا ،جـزء تحقیـق توصیفی
و از نوع بررسی مـوردي مـی باشـد .در ایـن تحقیق ،براي
تبیین و تكمیـل مبـانی نظـري و پیشـینه تحقیق از روش
کتابخانه اي شـامل مراجعـه بـه منـابع کتابخانه اي و اینترنتی
شامل کتب ،مقاالت و پایان نامه ها استفاده شده است.
اطالعات مورد نیـاز بـه منظـور تجزیه و تحلیل و نتیجه گیري
از طریق روش میـدانی گردآوري شده اند.
در این تحقیق در مرحله اول ابتدا فرایندهاي هر فعالیت یا
خدمت به اجزاء کوچكتر و گام هاي غیر قابل تجزیه تقسیم
گردید و بر اساس تقسیم بندي فوق فلوچارت عملیاتی فرایند
به روش علمی ترسیم گردیده و گام ها به ترتیب فعالیت
مشخص شدند.
در مرحله دوم زمان سنجی هر فرایند بر مبناي فعالیت
کاربر مسئول خدمت بر اساس میانگین زمان انجام شده براي
 01فرایند مشابه که به واقعیت در سطح عموم شعب نزدیك
باشد ،انجام گرفت.
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در مرحله سوم از آنجایی که خدمت عنوان شده در هر
فلوچارت داراي مسئول یا مسئوالنی می باشد که وظیفه انجام
خدمت را به عهده دارند براي محاسبه هزینه مستقیم هر
فعالیت از حقوق و مزایاي مسئول مستقیم خدمت به عنوان
مبناي محاسبه هزینه در واحد زمان (بر مبناي دقیقه) استفاده
گردید .الزم به ذکر است با توجه به این که در سطح شعب
ممكن است پرسنل با سوابق خدمت متفاوت و به تبع احكام
ریالی متفاوت مسئول انجام یك خدمت باشد ،از روش میانگین
طی یكسال براي محاسبه میانگین هزینه مستقیم استفاده شده
که قابلیت تعمیم به کل شعب را داشته باشد .به این ترتیب
هزینه محاسبه شده براي هر فرایند یا خدمت به واقعیت بسیار
نزدیك خواهد بود.
در مرحله چهارم هزینه سربار که به نوعی هزینه ثابت
تحمیلی بر شعب بوده و اجتناب ناپذیر است بر اساس میانگین
ماهانه (میانگین یك سال هزینه هاي عمومی شعبه شامل
هزینه هاي آب  ،برق  ،گاز  ،تلفن و سایر هزینه هاي غیر قابل
ردیابی به صورت مستقیم) محاسبه گردیده و در کوچكترین
واحد زمان مالک عمل (دقیقه) به نسبت سرانه شعبه حساب و
در محاسبات به عنوان هزینه سربار ثابت در نظر گرفته شد.
الزم به ذکر است از  01شعبه دیگر به صورت تصادفی
هزینه هاي سربار اخذ گردیده وبا استفاده از روش میانگین طی
یكسال  ،متوسط مبلغ هزینه ثابت بدست آمده است .لیكن این
هزینه نیز به لحاظ علمی قابل استناد بوده و به واقعیت بسیار
نزدیك است و همچنین در مرحله آخرقابلیت تعمیم به سایر
شعب را دارد.
در مرحله پنجم با توجه به ارقام بدست آمده حاصل از:
 هزینه پرسنلی به ازاي هرواحد زمان (دقیقه) به عنوان
هزینه متغیر)(b
 زمان الزم براي انجام هر تراکنش یا فعالیت که به آن
گام گفته می شود(x).
 هزینه ثابت بدست امده ) (aاز هزینه هاي عمومی
شعبه،وبرقراري ارتباط ریاضی بین آنها با استفاده از
فرمول  Y=a+bxهزینه کل هرگام بدست می آید.
در مرحله ششم براي بدست آوردن هزینه هاي سربار در
سطوح ستاد مرکزي و مدیریت استان (در این مطالعه مدیریت
تهران بزرگ) ابتدا هزینه هاي کل ستاد از قبیل پرسنلی ،اداري
،تامین مالی و استهالکات را جمع نموده و بر تعداد

011محصول بانك (برایند تمام فعالیتهاي پرسنل بانك  ،از
مرحله طراحی تا مرحله فروش محصوالت را در بر می گیرد).
تقسیم نموده و سپس نتیجه را بر تعداد پرسنل بانك در سطوح
یاد شده تقسیم نموده تا در نهایت سهم هر یك از پرسنل بانك
از هزینه هاي ستاد مرکزي و مدیریت استان منتج گردید.
در مرحله هفتم سهم هر یك از پرسنل طی سال محاسبه
شده که بر تعداد هفته در سال ( 10هفته) و ساعات هفته (21
ساعت) تقسیم نموده و نتیجه را به دقیقه تبدیل نمودیم.
در مرحله آخر با جمع جبري هزینه هاي کل به دست
آمده براي هر گام ،هزینه کل یك خدمت به صورت نهایی
محاسبه و به لحاظ علمی به واسطه استفاده از آمارهاي چندین
شعبه و با انجام چندین مورد کارسنجی و زمان سنجی بر روي
یك محصول قابلیت استناد را دارد.
براي پیاده سازي این مدل ،فرض کنید که فرآیند پول گذاري
در دستگاه خودپرداز به صورت جدول شماره  0میباشد.
همانطور که از جدول باال مشخص می باشد در فرآیند پول
گذاري در دستگاه خودپرداز ،شش شرح فعالیت مجزا وجود
دارد که هر کدام زمان مشخصی را به خود اختصاص داده است.
با توجه به اینكه هزینه هاي مستقیم هر فعالیت مشخص می
باشد ،بر اساس زمانی که هر فعالیت به خود اختصاص داده
است ،هزینه سربار هر فعالیت را بدست آورده و با حاصل جمع
این دو ،هزینه کل هر فعالیت بدست آمده است .بدیهی است
که با جمع کل هزینه هاي هر فعالیت ،کل هزینه آن خدمت
بدست می آید .این روش با توجه به اینكه هزینه هاي هر
فعالیت را به صورت زمانی در نظر می گیرد ،دقت باالیی دارد و
می تواند تخمین دقیقی از هزینه و بهاي آن خدمت باشد.
خدمت بعدي صدور کارت می باشد که از  3فعالیت
تشكیل یافته است و هر کدام هزینه هاي خاص خود را دارد که
در جدول شماره  0خالصه شده است.
در جدول شماره  ، 0زمان هر فعالیت به صورت مجزا
برآورد شده است و بر اساس آن هزینه هاي کل مستقیم هر
واحد براي هر فعالیت برآورد شده است و با جمع هزینه هاي
سربار ،کل هزینه ها برآورد شده است .به همین ترتیب هزینه
کل براي مابقی خدمات برآورد گردید.
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جدول  -1فرآیند پول گذاری در دستگاه خودپرداز
زمان
ردیف

شرح فعاليت

بانكدار

براساس
دقيقه

كاربر
ارشد

هزینه های هزینه های
مستقيم هر كل مستقيم
واحد

هرواحد

هزینه

هزینه

های

كل

سربار در سربار در

هزینه های
سربار در

كل هزینه
هر گام

ستاد

هر دقيقه هر گام

0

دریافت پول و ایران چك از خزانه و پاکسازي آنها

01

*

0،222

00،211

29

0،021

02،031

22،091

0

اخذ گزارش  2*2از خودپرداز

0

*

0،222

0،222

29

29

0،903

9،020

9

تهیه سیتواسیون و کنترل هاي مربوطه

01

0،119

01،191

29

291

09،031

90،101

2

پول گذاري در کاست ها

01

0،222

00،211

29

0،021

02،031

22،091

1

معرفی کاست ها و میزان پول تعبیه شده

1

0،119

2،231

29

931

0،222

2،920

29

003

3،311

20،193

219

9،202

راه اندازي

9

*
*
*

9

ATM

*

جمع کل

003،131 000،201
3،209

2،312

093،309 030،990

هزینه هاي سربار عبارتست از هزینه هاي ثابت غیر عملیاتی که برکل شعبه تاثیر می گذارد( به ازاي هرنفر پرسنل در واحد زمان ) ( یك دقیقه )
هزینه مستقیم هرواحد عبارتست از هزینه حقوق کاربر مسئول خدمت برحسب زمان ( یك دقیقه)
سرانه
ردیف

هزینه های سربار شرح

هزینه كل(ميليون

تعداد

تعداد

پرسنل در

تعداد

ریال)

پرسنل

خدمات

سال(ميليون

هفته

ساعات هزینه های سربار در
ستاد(دقيقه/ریال)

هفته

ریال)
0

سربار ادارات مرکزي(هزینه هاي اداري ،پرسنلی،
استهالکات و هزینه تامین مالی)

099،000،032

02،020

011

104221

10

21

200

0

سربار مدیریت تهران بزرگ(هزینه هاي اداري،
پرسنلی ،استهالکات و هزینه تامین مالی)

09،990،310

0،091

011

0114933

10

21

0،012

9

0،903

جمع کل هزینه هاي ستاد

جدول  -2فرایند صدور كارت
زمان

هزینه های هزینه های

هزینه

هزینه های

مستقيم هر كل مستقيم

های

سربار در

واحد

هرواحد

سربار

هر گام

0،991

0،921

29

010

9،093

993

29

93

31341

0،101

29

29

0،903

9،191

ردیف

شرح فعاليت

0

تكمیل فرم درخواست از طرف مشتري

0

0

اخذ مدارک از مشتري

1/1

0،991

9

کنترل مدارک شناسایی با فرم اخذ شده

0

0،991

0،991

(دقيقه)

هزینه های

كل هزینه هر

سربار ستاد

گام
9،191

2

ثبت وصدور کارت در مهرگستر

1/1

0،991

993

29

93

313

0،101

1

صدور انی کارت

9

0،991

2،111

29

003

2،312

3،131

9

فعال کردن کارت توسط کاربر باجه

0

0،991

0،921

29

010

9،093

9،191

2

ثبت مشخصات کارت در دفتر تحویل کارت

1/1

0،991

993

29

93

313

0،101

3

تحویل کارت به مشتري

1/1

0،991

993

29

93

313

0،101

جمع كل

11

116,01

136331

,10

0,1

1,6161

316311

از جمله نتایج حاصل از پیاده سازي نظام هزینه یابی
منطبق با علم حسابداري مدیریت ،می توان به محاسبه سود و
03

زیان هر خدمات بانكی با تعیین سود منفرد و امكان بیان نقطه
سر به سرعملیاتی خدمات در سطح صف و نیز کمك به زمان
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سنجی مورد نیاز فرآیند ها ،امكان تعیین ظرفیت عملی ارائه
خدمات در شعب ،قابلیت تعیین سودآوري هر پرسنل و نیز
تهیه سایر گزارشات بالقوه اي که در جهت تبدیل شدن به
حالت بالفعل و بسترسازي مناسب براي تصمیم گیري مدیران
ارشد الزم می باشد اشاره نمود.

بیان پیاده سازي سیستم بهایابی مبتنی بر فعالیت زمان
گرا به زبان ریاضی و مالی بر مبناي مطالعات امكان سنجی که
منتج به استنباط قابلیت اجراي این نظام در صنعت بانكداري
شده است به شرح ذیل ارائه می گردد.

جدول  -3بهایابی خدمات بانک بر مبنای مدل فعاليت زمان گرا
بهای خدمات در سطح صف به روش
هزینه یابی مبتنی بر فعاليت زمان گرا

نقطه سر به سر عملياتی خدمات

خدمات

ردیف
0

گشایش اعتبار اسنادي

0،119،391

 01111دالر

0

حواله ارزي

0،093،009

 01111دالر

9

فروش اوراق گواهی سپرده عام

90،391

 1111111ریال به ازاء ماندگاري حداقل
یك ماه

2

پاس نمودن چك از حساب جاري

01،101

 041114111ریال به ازاء ماندگاري حداقل
یك ماه

1

صدور ضمانتنامه

202،091

صدور ضمانتنامه با حداقل مبلغ
 1141114111ریال با حداقل مدت  9ماهه

9

وصول مطالبات

019،031

وصول هر قسط حداقل به مبلغ 01114111
ریال بدون معوق

2

عملیات چكاوک

 014001ریال میانگین وصول و ارسال چك

ماندگاري حداقل  941114111ریال در
حساب جاري با احتساب نرخ کوتاه مدت

3

پرداخت تسهیالت

0،910،931

وصول به موقع تسهیالت فروش اقساطی با
حداقل مبلغ  0141114111ریال در مدت
 9ماه با فرض منابع ارزان قیمت

3

صدور کارت

09،313

درآمد صدور هر کارت تقریبا معادل هزینه
آن می باشد

29،090

حداقل  01فقره انتقال وجه با حداقل
کارمزد  1111ریال

(ریال)

 01پول گذاري خودپرداز

براي ارزیابی و تحلیلهاي عملیاتی بر روي نتایج تحقیق توجه به
 0نكته ضروري می باشد :
 -0نقطه سر به سر :این سطح از عملكرد در واحدهاي
مبلغ یا تعداد نشان دهنده حداقل پوشش هزینه خدمت توسط
درآمد ناشی از همان خدمت می باشد که در خدمات مورد
محاسبه به صورت علمی و عملیاتی بیان گردیده است.
بدیهی است چنانچه عملكرد خدمتی کمتر از نقطه سر به
سر باشد ،خدمات در آن عملیات داراي زیان می باشد که براي
توجیه این زیان  ،حفظ شهرت بانك  ،جذب یا حفظ مشتریان ،
وفادارسازي آنان و در نهایت حفظ مطلوب رابطه بانك –
مشتري از موضع برتري نسبت به زیان خدمات برخوردار می
باشد.

 -0بودجه بندي و پیش بینی برنامه آینده :از آنجایی که
یكی از شاخص هاي علم حسابداري مدیریت بودجه بندي و
برنامه ریزي عملكرد و نهایتا تخمین درآمدها و هزینه هاي
دوره بعد می باشد ،بدین منظور می توان از عملكرد گذشته
سازمان در یك محصول یا خدمت و انجام اصالحات و پوشش
نقاط ضعف برگرفته از بازخورد عملیات  ،براي آینده برنامه
ریزي الزم را ارائه داد .بدین ترتیب با توجه به عملكرد سال
 0932مدیریت تهران بزرگ در بخش محصوالت و خدمات
مورد تحقیق ،می توان به صورت نزدیك به واقعیت حداقل هاي
مورد انتظار را محاسبه و براي آن برنامه ریزي الزم به عمل
آورد.
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 -3تحليل عملياتی خدمات
 -1-3اعتبارات اسنادی
نظر به اینكه در مدیریت تهران بزرگ طی سال 0939
تعداد  921فقره اعتبار اسنادي به میزان  300میلیون دالر
گشایش گردیده است ،از آنجایی که براي محاسبه درآمد هر
گشایش نیاز به مبلغ اعتبار می باشد ،بدین ترتیب با تقسیم
مبلغ کل گشایش در تهران به تعداد آن میانگین هر گشایش
به مبلغ  049214111دالر به دست می آید .لیكن درآمد
متوسط گشایش هاي انجام شده در تهران به ازاي واحد به
صورت ذیل محاسبه و در پایان به مبلغ  2349914111ریال
دست می یابیم.این در حالیست که براي محاسبه نقطه سر به
سر در آمد گشایش را برابر هزینه هر گشایش قرار داده و از این
طریق مبلغ  014111دالر به عنوان برابري هزینه – منفعت
بدست می آید .به عبارتی دیگر صدور هر اعتبار اسنادي با مبلغ
کمتر از  014111دالر براي بانك زیان آور می باشد و در
صورت اجابت چنین درخواستهایی فقط مباحثی از قبیل جلب
و نگهداري رضایت مشتریان و حفظ حسن شهرت بانك و موارد
کیفی مد نظر قرار می گیرد.
 -2-3تحليل عملياتی حواله ارزی
در تهران بزرگ طی سال  0939تعداد  0311به میزان
 04390میلیون دالر حواله ارزي ارسال نموده است که با
محاسبات انجام یافته به شرح ذیل و با تفاسیر بیان شده در
بخش اعتبار اسنادي ،جمع کل کارمزد مورد انتظار به ازاء هر
واحد حواله ارزي در تهران بزرگ  0342324911ریال می
باشد.این درحالیست که با توجه به هزینه هر واحد حواله
ارسالی می بایست  04021هزار ریال هزینه شود و براي رسیدن
به این میزان از درآمد حداقل حواله می بایست به مبلغ
 014111دالر گردد .به عبارتی دیگر نقطه سر به سر در ارسال
حواله ارزي مبلغ  014111دالر می باشد.

درحالیكه نظام هزینه یابی مبتنی بر فعالیت اولیه به هیچ وجه
پاسخ گوي شرایط خاص این صنعت نخواهد بود و درپایان نسل
دوم نظام هزینه یابی مبتنی بر فعالیت (زمان گرا) می تواند به
عنوان بهترین راهكار موجود جهت دسترسی به سود عملیاتی
هر محصول ،هر شعبه و سایر سطوح دیگر باشد که عالوه بر
توجه به هزینه ظرفیت هاي بال استفاده می توان به کم هزینه
بودن آن نیز اشاره داشت(کاپالن و اندرسون.)0112 ،
بنابراین با توجه به ضرورت تعیین بهاي تمامشده خدمات
بانكی و بهدلیل فقدان وجود نظام بهایابی جامع در صنعت
بانكداري ،در این تحقیق تـالش گردیـد مـدل نـوینی بـراي
فراهم کردن اطالعات مربوطتـر ،دربـاره بهـاي تمـام شده
خدمات در شعب بانك کشاورزي ارائه شود تا ضمن معرفی
مولفه هاي مربوط به تعیین بهاي تمامشده هر خدمات ،هزینه
انجام هر مولفه محاسبه و هزینه هـاي سـربار بـر اسـاس
میـزان اسـتفاده هـر خدمت از زمان به آنها تخصیص داده شود
تا در نهایت مشخص گردد انواع خدمات بانك از نظر سودآوري
به چه نحو می باشند.
بنابراین همان طور که از نتایج جدول شماره( )9مشخص
می باشد اغلب خدمات بانكی از نظر هزینه در نقطه سر به سر
و زیر این نقطه انجام می گیرد ،همان طور که بیان شد این می
تواند بدلیل حفظ شهرت بانك ،جذب یا حفظ مشتریان،
وفادارسازي آنان و در نهایت حفظ مطلوب رابطه بانك –
مشتر ي باشد که این مهم ضمن تایید فرضیه تحقیق مبنی بر
وجود اختالف معنادار بین بهاي تمام شده خدمات بانك با
کارمزد که با نتایج تحقیق رهنماي رودپشتی و دیگران
( )0933منطبق می باشد ،اطالعات مفیدي براي بهبود عملكرد
و افزایش کارایی در اختیار مدیران شعب مختلف بانك قرار می
دهد همچنین می تواند دلیلی بر اثبات ادعاي مدیران بانك ها
مبنی بر هزینه بر بودن اغلب خدمات بانك بوده تا مراجع
زیربط را قانع نماید تا کارمزدهاي بانكی را جهت انجام هر چه
بهتر خدمات افزایش دهند.

 -,نتيجهگيری و بحث
نظام هاي هزینه یابی سنتی نه تنها نمی تواند دیدي
مناسب از عملكرد بانك را به مدیران بدهد  ،بلكه می تواند
بسیار هم گمراه کننده باشد و این مهم ما را به سمت نظام
هاي هزینه یابی جدید (مبتنی بر فعالیت) نیل می دهد .شایان
ذکر است نسل اول نظام هاي هزینه یابی مبتنی بر فعالیت به
دلیل عدم کارایی(گران بودن) باعث می شود توجیه مناسبی بر
اساس رویكرد هزینه منفعت نداشته باشد و به عالوه در نظام
بانكداري کشورمان ،بر اساس اقتضائات و الزامات بازاریابی،
محصوالت و شعبی با ظرفیت هاي بال استفاده ایجاد می شوند
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ارزیابی مقایسه اي سودآوري اعتبارات بانكی عقود اسالمی
به روش بهایابی بر مبناي فعالیت و روش بهایابی صنعتی،
مورد مطالعه بانك توسعه صادرات ،بررسی هاي حسابداري
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یابی بر مبناي فعالیت جهت تعیین بهاي تمام شده پول در
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