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 براحوال آن کس ببایدگریست

 که دخلش بود نوزده، خرج بیست  

 سعدی                                            



 کسب یا و دارایی به دستیابی جهت سازمان توسط که منابعی

  دارایی انسانی، نیروی مانند گیرند می قرار استفاده مورد درآمد

 ... ، استفاده مورد تکنولوژی ثابت، های

 (Resource)منابع 



 درآمدمنابعی است که برای دستیابی به دارایی یا کسب اندازه •

 .مصرف می شود   

منابع به شکلی آگاهانه برای  ( Sacrificeقربانی کردن )فدا کردن •

 دستیابی به مقصود یا مقاصدی معین

 (Cost)هزینه 



 مدیریت هزینه

  انجام هزینه های گزارشگری و مؤثر کنترل برنامه ریزی، فرایند

 تولید هزینه آنکه ضمن آن، چارچوب در که بنگاه کار و کسب

  برای بیشتری ارزش می یابد، کاهش خدمات ارائه و محصول

 .می شود خلق مشتریان

(AACE International)  



 را مي زنيد حرف آن درباره كه چيزي مي توانيد كه زماني مي گويم اغلب من "
 كه وقتي و می دانید آن درباره ي .كنيد بيان عدد صورت به را آن و كنيد اندازه گيري
  رضايت بخش و كافي آن باره ي در شما دانش كنيد بيان عدد بصورت را آن نمي توانيد

  به است بعيد امّا باشيد موضوع از آگاهي و اطالع مقدمه در شما است ممكن .نيست
 صدق موضوعي هر درباره ي اين و باشيد رسيده موضوع آن بارهدر دانش و علم مرحله
  ". مي كند

 

 ( نکلویلرد )ویلیام تامسون براساس گفته  "اندازه گیری  "اهمیت 

   1883دانشمند انگلیسی لرد کلوین در سخنرانیش در انستیتوی مهندسی عمران در سال 



 مدیریت هزینه

 هر چیزی که قابل اندازه گیری باشد، قابل مدیریت هست

 شناخت ساختار هزینه ها 

 شناخت علل وقوع هزینه ها

 (  هزینه) شناخت فعالیت های مصرف کننده منابع 



 مدیریت هزینه جامع



 محورهای همایش 

 مدیریت و اطالعات مالی 
 جایگاه بورس در تامین کارای منابع بنگاه ها

مدیریت هزینه در شرکت ملی گاز ایران نگاه ملی به گاز و نگاه  
 شرکتی به این مجموعه

 مدیریت هزینه در صنعت برق  
 مدیریت هزینه در صنعت بیمه کشور 

 
 

 



از نظر  ( مدیریت هزینه) اهمیت حسابداری مدیریت 
 انجمن حسابداران خبره ایران

 مدرک



 توسعه سیستم یکپارچه حسابداری مدیریت
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 اهداف توسعه سیستم حسابداری مدیریت 

هزینه یابی بر مبنای  سیستمپیاده سازی و استقرار 
 بعنوان پایه و اساس سیستم حسابداری مدیریت فعالیت

سیستم بودجه بندی برمبنای پیاده سازی و استقرار 
  فعالیت

سیستم ارزیابی عملکرد متوازن پیاده سازی و استقرار 
بعنوان جزء اصلی سیستم کنترل مدیریت در شرکتهای 

 در سطح جهانی
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 مدیریتیموضوعات مهم 

 منابع  
 فعالیتها و فرایندها

 خروجی ها

 ،  ابعاد مالی جریان منابع

 فعالیت ها  

 و خروجی ها    ؟؟؟؟؟
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 ؟سواالت
 مورد استفاده در شرکت؟ منابعساختار 

 شرکت ؟منابع مصرف شده سهم هریک از واحدهای سازمان از 
 ؟منابع مصرف شدهسهم هریک از فعالیتها و فرایندها از 

 هائی می شود؟ خروجیفعالیتهای شرکت صرف ارائه چه 
 ؟منابع مصرف شده سهم هریک از خروجی های شرکت از

 مورد نیاز سال آتی شرکت ؟فرمول پیش بینی منابع 
شرکت،واحد های سازمانی ، های ارزیابی عملکرد شاخص 

 فعالیت ها؟
 ؟خدمات داخلی و پروژه هامنابع مصرف شده برای 

 ؟مشتریانهریک از خدمات خاص برای شده منابع مصرف 
 

 

 



استفاده 
 مدیریتی

 هزینه یابی  
 سنتی

همسوسازی 
فعالیتها و  

 استراتژی ها

 پیش بینی 
 هزینه ها 

 بهبود فرایند ها   

 تحلیل سودآوری
 محصوالت  و خدمات

 یکپارچگی سیستم ها

 باال

 کم

هزینه یابی بر مبنای 
 (ABC)فعالیت

هزینه یابی و مدیریت بر 
 (ABC/M)مبنای فعالیت

بودجه بندی بر مبنای 
 (ABB)فعالیت

ارزیابی عملکرد 
 (BSC)متوازن

تحلیل 
 انحرافات

 های هزینه یابی استفاده از اطالعات سیستم فرایند تکاملی 
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 نقشه راه توسعه سیستم هزینه یابی با توجه به اهداف اطالعاتی

 اجرای سیستم براساس فعالیتهای اصلی درراستای اجرای هزینه یابی

 (ABB)و بودجه بندی برمبنای فعالیت (ABC)برمبنای فعالیت  

 اجرای سیستم براساس مراکز هزینه موجود  

 درراستای حذف بند حسابرسی

 اجرای سیستم براساس مراکز هزینه مطلوب 

 درراستای گزارشگری سنجش مسئولیت 

1 

2 

3 

 اجرای سیستم براساس فعالیتهای ریز درراستای  4

 (BSC) اجرای سیستم ارزیابی عملکرد
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مرکز  
 هزینه

 
مرکز  
 هزینه

 

ملزومات، انرژی،   مواد مستقیم حقوق و مزایا
 تلفن

 اجاره و سایر استهالک

مرکز  
 هزینه

مرکز  
 هزینه

مرکز  
 هزینه

 هزینه یابی  بر مبنای فعالیتسیستم 

 خدمات/ محصوالت  

حفظ کسب و کار  
 (مسئولیت اجتماعی)

 مشتریان

 
 پیمانکاران  

  پروژه ها/ 

 منابع 
 مصرف شده

فعالیتها و 
 فرایندها

موضوعات هزینه 
 نهائی

مصرف کنندگان  )
 (نهائی منابع

 فعالیتهای ثانویه

 فعالیتهای اولیه



 سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت
ACTIVITY BASED COSTING(ABC) 
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 ABC  پروژه  اصلیفاز چهار معرفی 

 مدل هزینه یابی برمبنای  فعالیتطراحی  

 نیازهای پروژه پیش  

 موجود و شناسایی نیازهای حسابداری صنعتی شناخت سیستم  

 اطالعاتی مدیران در حوزه حسابداری مدیریت 

 شناسایی و تجزیه و تحلیل فعالیتها 

 فاز اول

 فاز دوم

 فاز سوم

فاز 
 پیاده سازی و استقرار سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت   چهارم
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، فعالیت و موضوعات هزینه  منابعمختلف تعریف ماژول های 
 متناسب با هر شرکت    

 ماژولهای موضوعات هزینه

ماژولهای فعالیت و سایر  
 ماژولهای کمکی

 ماژولهای منابع



 تعریف ماژول منابع



 تعریف ماژول فعالیتها



 تعریف ماژولهای موضوعات هزینه 



 هزینه هادقیق تر فرمولی جهت تسهیم محرک های امکان تعریف 



 محرکهاجهت جمع آوری اطالعات تعریف ویژگی ها 



 تسهیم دوطرفه هزینه ها  قابلیت 
 قدرتمنداز موتور محاسباتی با استفاده 



 محاسبه  هزینه فعالیت ها



 مقایسه هزینه هرواحد فعالیت مشابه در سازمان های مختلف



 مقایسه هزینه کل فعالیت های  مشابه در سازمان  های مختلف



 مقایسه هزینه هر واحد محصوالت واسطه درسازمان های مختلف



 مقایسه هزینه محصوالت نهایی در سازمان های مختلف



 محاسبه بهای تمام شده پیمانکاران مختلف

 پیمانکار آلفا 



 امکان ردیابی 



 با تشکر از شما


