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حسابداري مدیریت، نياز مدیران 
حســابداري مديريت ســه نقش جمع آوري و ثبت اطالعات، جهت دهي و حل مساله را در هر سازماني 
بر عهده دارد. اين نقش ها در اکثر سازمان ها به شکلی کم رنگ ايفا می شوند. اين امر باعث اتالف منابع 

سازمان در اموری می شود که ارزش افزوده ای برای سازمان به دنبال ندارند.
حسابداري مديريت بر اساس اطالعات جمع آوري شده از بخش هاي مختلف سازمان، نقاط و موارد مهم 
سازمان را جهت تمرکز بيشتر مشخص کرده و در حل مسائل موجود در سازمان، بهترين گزينه را از 

بين گزينه هاي موجود در اختيار مديران سازمان قرار مي دهد تا تصميم گيري نهايي انجام گيرد.
عوامل کليدي موثر در موفقيت هر ســازمان بر چهار بعد کيفيت، زمان، بهاي تمام شــده يا هزينه و 
نوآوري اســتوار مي شود و دســتيابي به اين عوامل، توقع اصلي مديران است. حسابداري مديريت 
وظيفه تهيه اطالعات تحليلي در مورد اين ابعاد را بر عهده دارد تا بدينوسيله بتواند نقش خود را به 

عنوان ابزاري موثر در مسير موفقيت سازمان به انجام برساند.
گزارش هايــي مانند فرصت هاي از دســت رفته فروش به علت تاخير در توليد، هزينه هاي ناشــي از 
تاخير مواد از جانب عرضه کنندگان، مقايســه فروش محصــوالت جديد در مقابل محصوالت قديم، 
زمان پاسخگويي به سفارش هاي مشتريان و ميزان ظرفيت هاي در دسترس استفاده نشده از ديگر 

نيازهاي مديران است .

راهكار  حسابداري مدیریت  شركت همكاران سيستم
  

مهمترين  نياز حســابداري مديريت براي ايفاي نقش هاي خود، اطالعات مناسب جهت تصميم گيري 
اســت و سيستم هاي اطالعاتي حسابداري مديريت با مهيا کردن اطالعات الزم، حسابداري مديريت 

را در ايفاي نقش هاي خود ياري مي کند.
شرکت همکاران سيستم در جهت پاسخگويي به اين نياز مديران، راهکارهاي نرم افزاري زير را با دو 
رويکرد شرکت هاي توليدي و شرکت هاي خدماتي و پيمانکاري و مهندسي مشاور توليد نموده است: 
سيستم هاي حسابداري بهاي تمام شده و بودجه جامع جهت پاسخگويي به سازمان هاي توليدي 
سيســتم هاي تســهيم هزينه و کنترل صرف منابع جهت پاســخگويي به شرکت هاي خدماتي و 

پيمانکاري و مهندسي مشاور
ايــن راهکارهاي نرم افــزاري با اتکا به تجربه اجــراي موفق در  بيش از 400 پــروژه در صنايع و 
 شرکت هاي مختلف، توسط تيم هاي مجرب، اجرا و پياده سازي شده و يا در حال پياده سازي است.
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بهاي تمام شده 
وجــود اطالعــات دقيــق و به موقع  يکــي از پيش نيازهاي اصلــي تصميم گيري در هر ســازمان  اســت. عدم 
وجــود سيســتم مناســب و قابــل اتکا جهت محاســبه بهــاي تمام شــده محصــوالت و نيمه ســاخته هاي 
توليــدي  در ســازمان ها، منجر بــه اتخاذ تصميمات نادرســت در زمينه هــاي مختلف از قيبل سياســت هاي 
 قيمت  گذاري، حاشــيه ســود  هر يك از محصوالت و مسئوليت ســنجي واحدهاي مختلف عملياتي   مي  شــود.
گروه  شرکت هاي همکاران سيستم با بررسي مشکالت موجود و نيازهاي مديران  در صنايع مختلف ، با بهره گيري 
از استاندارد هاي مالي و استفاده از افراد صاحب نظر در زمينه حسابداري مديريت ، سيستم بهاي تمام شده را 
توليد و به مشــتريان خود عرضه کرده اســت . هم اکنون بيش از  400 شــرکت توليدي  در صنايع مختلف  در 
اندازه هاي  متوسط و بزرگ از راهکار نرم افزاري  حسابداري  بهاي تمام شده  گروه شرکت هاي همکاران سيستم 

بهره مي برند.
 بديهي اســت به علت تنوع و ويژگي هاي اختصاصي صنايع مختلف از يك سو و نياز اطالعاتي مديران صنايع  
از ســوي ديگر، نمي توان سيستم بهاي تمام شده را در قالب نرم افزار آماده ارائه کرد. از طرف ديگر، توليد اين 
نرم افزار به شکل اختصاصي براي هر شرکت ، مستلزم صرف زمان و هزينه زيادي است. بر اين اساس در توليد 
اين نرم افزار ، روشي به کار گرفته شده است که با استفاده از آن مي توان در مدت زمان قابل قبولي ، نرم افزار را 

براي هر شرکت با توجه به شرايط و ويژگي هاي موجود در فرايندهاي کاري آن متناسب سازي کرد.

يکي از چالش هاي اصلي در مورد سيســتم حســابداري بهاي تمام شده، عملياتي شدن  اين سيستم با اطالعات 
واقعي در شرکت مشتري است. شرکت همکاران سيستم در پاسخگويي به اين الزام و ضرورت، اقدام به تجهيز 

تيم هاي متخصص در امر آموزش، استقرار و راه اندازي سيستم حسابداري  بهاي تمام شده کرده است. 

يک تيم به همراه مشــاور پروژه به شــركت متقاضی معرفي مي شود كه تا مرحله  
دريافت گزارش های نهايي از سيستم و اثبات صحت و دقت محاسبات براي يک دوره 

محاسباتي مشتري را همراهي كند.

امكانات و ویژ گي هاي اصلي سيستم
محاسبه بهاي تمام شده با ديد فرايندي

فراخواني اطالعات مورد نياز از سيستم هاي جانبي
امکان محاسبه بهاي تمام شده در دوره هاي زماني مختلف طي 

يك سال مالي
بکارگيري سيستم هزينه يابي استاندارد و ارائه انحرافات نسبت 

به بهاي تمام شده واقعي
تعيين سنجش مسئوليت در حد مرکز هزينه و ايستگاه کاري

کنترل مصرف مواد و محاســبه بهاي تمام شــده در ســطح 
فرمول هاي ساخت مختلف

امکان تسهيم هزينه هاي مراکز خدماتي با روش هاي يك طرفه يا 
دو طرفه بر اساس مباني تعيين شده 

امکان هزينه يابي محصوالت مشترک و فرعي
امکان محاسبه  هزينه هاي دستمزد توليدات پيمانکاري

محاســبه انحرافات بــه صورت دو انحرافي، ســه انحرافي و 
محاسبه انحراف ظرفيت اضافي 

محاسبه قيمت تمام شده توليدات کارمزدي 
امکان هزينه يابي محصوالت در سطح هر بچ توليدي

محاسبه ضايعات قابل بازيافت

محاسبات 
محاسبه قيمت تمام شده پيش بيني و واقعي يك کاال بر اساس 

فرمول  هاي متفاوت در هر ايستگاه کاري 
محاسبه ضايعات عادي و غير عادي 

محاسبه بهاي تمام شده اســتاندارد کاال و شناسايي وتحليل 
انحرافات مواد، دستمزد و سربار در هر ايستگاه 

اسناد حسابداري
صدور اسناد حســابداري با دو روش واقعي و استاندارد/

انحرافات
صدور سند انحراف نرخ موجودي ها در ابتداي سال مالي

صدور سند تسهيم هزينه هاي مراکز خدماتي
صدور اســناد جذب و انحرافــات هزينه هاي تبديــل مواد و 

نيم ساخته 
صدور سند انتقال کاال بين مراکز

صدور سند بســتن حســاب انحرافات و هزينه ها در پايان 
سال مالي

صدور سند مصرف ضايعات بازيافتي

گزارش های اصلی سيستم
هزينه هاي تبديل
هزينه هاي مراکز

نرخ جذب ايستگاه هاي کاري 
تسهيم هزينه مراکز خدماتي

هزينه هاي جذب شده و جذب نشده در توليد
تحليل و تسهيم انحرافات هزينه هاي تبديل

مصرف
کاالهاي وارده به توليد

ميزان مصرف مواد در هر محصول
انحرافات مقداري و مبلغي کاالهاي مصرفي

تسهيم و تحليل انحراف کاالهاي مصرفي
موجودي هاي پاي کار مصرفي

مواد مصرفي در محصول نهايي و نيمه ساخته
گزارش برگشــت بــه عقب مصرف بر اســاس مصارف 

استاندارد

توليدات
گردش مقــداري و مبلغي توليدات مراکز به تفکيك معادل 

آحاد مواد، دستمزد و سربار
موجودي هاي پاي کار مراکز توليدي

انحراف موجودي هاي کاال
تحليل ضايعات عادي و غير عادي 

قيمت تمام شده
قيمت تمام شده واحد محصول 

قيمت تمام شده واقعي، استاندارد و انحراف
قيمت تمام شــده کاالي فروش رفته به طور خالصه و به 

تفکيك کاال
قيمت تمام شده کاالهاي ارسالي به انبارها

قيمت تمام شده کاال به تفکيك اجزا در سطح ايستگاه کاري
قيمت تمام شــده محصوالت نهايي به تفکيك ســه عامل 

اصلي مواد، دستمزد و سربار
کار در جريان به تفکيك مراکز

مقايسه بهاي تمام شده توليدات دوره هاي مختلف
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پيشگيري از منفي شدن پيش بيني خريد مواد
امکان تفکيك خريد مواد در تجميع مواد

محاسبه نرخ جذب هزينه هاي دستمزد و سربار
تفکيك هزينه هاي ثابت، متغير و نيمه متغير

پيش بيني هزينه ها به تفکيك هزينه هاي فعاليت، حقوق، استهالک 
و ســاير هزينه ها و درآمد ها بر مبناي اطالعات واقعي ماه هاي 

سپري شده سال جاري
امکان انتقال هزينه هاي سال بودجه به نسخه پيش بيني سيستم 

بهاي تمام شده
محاســبه اتوماتيك مبلغ استهالک دارايي هاي ثابت با توجه به 

اطالعات موجود در سيستم دارايي ثابت

بودجه بندي سرمايه اي
پيش بيني خريد دارايي هاي ثابت بر اســاس گروه بندي دارايي 
ثابت در ماه هاي باقي مانده و ســال بودجه به همراه سياست 

پرداخت آنها
پيش بيني فروش دارايي هاي ثابت در ماه هاي باقي مانده و سال 

بودجه به همراه سياست دريافت
پيش بينــي دارايي هاي در جريان ســاخت و محاســبه هزينه 

استهالک آنها

بودجه نقدي
پيش بيني سياست وصول فروش پيش بيني شده به تفکيك کاال، 
ماه، فروش ارزي و ريالي و همچنين  روش هاي مختلف فروش

امکان پيش بيني نحــوه وصول مطالبــات در دو بخش آناليز 
بدهکاران و آناليز اسناد دريافتني

پيش بيني سياست پرداخت خريدهاي پيش بيني شده به تفکيك 
کاال و ماه

امکان پيش بيني نحــوه پرداخت بدهي هــا  در دو بخش آناليز 
بستانکاران و آناليز اسناد پرداختني

پيش بيني منابع از محل وام ها و محاسبه حصه جاري وام هاي 
بلند مدت که در سال بودجه پرداخت مي شود

بودجه جامع 
بودجه بندي سيستمي  نشان دهنده وجود برنامه ريزي  در سازمان است. تهيه يك بودجه جامع، به موقع و با دقت 
باال، نيازمند دريافت و پردازش حجم زيادي از اطالعات است که بايد از بخش هاي مختلف سازمان و با استفاده 

از روش هاي گوناگون جمع آوري شود.

ســازمان ها به دليل عدم وجود يک نرم افزار جامع  به سمت تهيه بودجه هاي كلي و 
غير دقيق سوق مي يابند و تصميمات خود را بر  اساس آن اتخاذ مي كنند.

سيستم بودجه جامع همکاران سيستم با توجه به يکپارچگي عملياتي و اطالعاتي با ساير سيستم ها  با  جمع  آوري، 
طبقه بندي، تلخيص و تجزيه و تحليل اطالعات  به مديريت سازمان ها در پاسخ گويي به دو وظيفه  اصلي خويش؛ 
يعني برنامه ريزي و کنترل ياري مي رساند، بستر مناسبي را براي برنامه ريزي صحيح مهيا می کند و نقش موثري 
را در مقايسه، ســود، فروش، درآمد ها  و هزينه ها فراهم مي سازد. اين نرم افزار به عنوان  يکي از پايه هاي اصلي 

استقرار حسابداري مديريت در سازمان ها محسوب مي شود. 
بودجه ريزي ابزاري جهت برنامه ريزي و کنترل در سـازمان ها اسـت. در فرايند بودجه ريزي مديران سازمان با 
نگاه به آينده و بررسي کليه شرايط، مسير حرکت شرکت طي يك دوره مالي را مشخص مي کنند. تهيه بودجه 
جامع نيازمند دريافت اطالعات دقيق از کليه بخش هاي سازمان و پردازش آنها است که معموال فرايند زمانبري 
 است و در نتيجه مديران مجبور مي شوند تا در برخي از بخش ها سرعت تهيه اطالعات را بر دقت آن ترجيح دهند.

امكانات و ویژگي هاي اصلي سيستم
تهيه بودجه عملياتي، سرمايه اي و نقدي

تهيه بودجه انعطاف پذير
فراخواني اطالعات مورد نياز از سيستم هاي جانبي

امکان محاســبه بهاي تمام شــده با اطالعات مختلف در يك 
دوره مالي

امکان تهيه صورت هاي مالي بودجه  شده )ترازنامه و صورت 
سود و زيان(

امکان شروع بودجه بندي از توليد يا فروش
امکان محاسبه و پيش بيني ماليات عملکرد

محاسبه بهاي تمام شده استاندارد
محاسبه حاشيه سود و نقطه سر به سر

بودجه بندي عملياتي
امکان پيش بيني بودجه فروش ريالي و ارزي ماهيانه و ساالنه 

محصوالت و نيم ساخته ها به تفکيك نحوه هاي فروش 
امکان پيش بينــي بودجه موجودي اول و آخــر دوره هر ماه، 

نيمه ساخته ها ومحصوالت پاي کار و نزد انبار
امکان پيش بيني بودجه خريد نيمه ساخته و محصول

امکان پيش بيني توليد ماهيانه و ساالنه نيم ساخته ها و محصوالت 
بر اساس ايستگاه توليدکننده و فرموالسيون ساخت

امــکان پيش بينــي بودجه مصــرف ماهيانه و ســاالنه مواد 
به صورت اتوماتيك

امکان محاســبه حداقل موجودي مواد در پايــان دوره جهت 

گزارش های اصلی سيستم
گزارش های جاري

ظرفيت عادي و مورد انتظار مراکز مختلف
بودجه ساعات استاندارد مورد نياز توليد

پيش بيني فروش گروه محصوالت
پيش بيني ميزان وام کارکنان

دارايــي ثابت، گزارش های ســرمايه اي )خريــد و فروش 
دارايي، دارايي در جريان ساخت، دارايي در جريان ساخت 

سال بودجه(
گزارش هزينه هاي استهالک )پيش بيني هزينه هاي استهالک، 

هزينه استهالک دارايي ثابت(
هزينه هاي جذب شده و نشده به تفکيك ايستگاه

پيش بيني هزينه هــاي فعاليت، پيش بيني هزينه هاي حقوق، 
دستمزد و سربار بودجه شده، عوامل هزينه و درآمد

پيش بيني دريافت ها و پرداخت ها
گزارش های مقايسه اي  بين اقالم بودجه شده و واقعي

گزارش های مديريتي
سود و زيان ناويژه برحسب محصول/ نيمه ساخته

سود و زيان ناخالص هر واحد محصول
نســبت اجزاي تشــکيل دهنده بهاي تمام شــده هر واحد 

محصول
پيش بيني بهاي تمام شــده هر واحــد محصول به تفکيك 

اجزاي تشکيل دهنده
قيمت تمام شــده، پيش بيني و جمع بندي قيمت تمام شــده 

کاالي فروش رفته
قيمت تمام شده کاالي فروش رفته

حاشــيه فروش و نسبت حاشــيه فروش هر محصول در 
سطح کلي و در سطح هر واحد

حاشيه فروش کل هر محصول 
گردش موجودي نقد

ترازنامه بودجه شده 
 صورت ســود و زيان بودجه شــده )به روش مستقيم و 

جذبي در دوره هاي زماني ماهانه، فصلي و ساالنه(
نقطه سر به سر 
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تسهيم هزینه
شناسـايي قيمـت تمـام شـده پروژه هـا و فعاليت هـا در شـرکت هاي غيرتوليـدي ماننـد 
شـرکت هاي خدماتي، مهندسان مشاور، پيمانکاري، سـازمان هاي آموزشي و شرکت هاي 
حمـل و نقـل از الزامـات مديريـت اسـت. قيمـت تمام شـده پروژه هـا و فعاليت هـا ، کنترل 
و کاهـش هزينه هـا، تجزيـه و تحليـل سـودآوري هـر يـك از انـواع خدمـات،  مبنـاي 
تصميم گيـري مديريـت  در خصوص توسـعه پروژه ها و فعاليت هاسـت. تسـهيم هزينه، 
يکـي از سيسـتم هاي حـوزه حسـابداري مديريـت گروه شـرکت هاي همکاران سيسـتم 
اسـت کـه جهـت پاسـخگويي بـه شـرکت هاي غيرتوليـدي بـراي تهيـه قيمت تمام شـده 
پروژه هـا و فعاليت هـا بـا امکان  تخصيص هزينه هاي مسـتقيم و غيرمسـتقيم هر پروژه 
و يـا فعاليـت، توليـد و طراحـي شـده اسـت. بـا اسـتفاده از اطالعـات سـاير سيسـتم ها 
ماننـد حسـابداري مالي، حسـابداري انبار، سيسـتم کنترل صـرف منابع )تايم شـيت( و 

محاسـبات خـود سيسـتم، ايـن اطالعات بـه دسـت مي آيد.

امكانات و ویژگي هاي اصلي سيستم
معرفي اطالعات پايه 

تعريــف دوره هاي محاســباتي متعدد با بازه هــاي زماني 
مختلف در يك سال مالي

امــکان کپي اطالعات پايــه )مثل مباني و مقادير تســهيم و 
عوامل هزينه( از يك نسخه به نسخه ديگر 

امکان معرفی مرکز هزينه پروژه، پروژه و فعاليت، در سه سطح
قابليت تخصيص چند پروژه به يك مرکز پروژه و همچنين انجام 
يك پروژه در چند مرکز پروژه، اين قابليت در ســطح فعاليت و 

پروژه نيز وجود دارد.

هزينه هاي تبديل
امکان تســهيم هزينه های مراکز خدماتی به صورت يك طرفه 
و دوطرفــه به مراکز  هزينه پروژه )تخصيص هزينه های غير 

مستقيم به مراکز هزينه پروژه(
امکان تسهيم هزينه های غير مستقيم مراکز پروژه به پروژه ها 

و فعاليت ها بر اساس مبانی مشخص شده
امکان تســهيم هزينه های مستقيم در ســطح عوامل هزينه به 

پروژه ها و فعاليت های مرتبط
امکان تسهيم بخش عمومی هزينه های يك پروژه به ساير پروژه ها

امکان تسهيم هزينه در سطح شعب
قابليت تغيير با عدم تغيير مباني تسهيم مراکز سهم دهنده در 

دوره هاي محاسباتي و مختلف
 امکان فراخوانی مقادير محرک های هزينه پروژه ها و فعاليت ها 

از سيستم تايم شيت در صورت وجود ارتباط
امکان خواندن اطالعات از حسابداري و انجام محاسبات تسهيم 
هزينه و در نهايت صدور اسناد حسابداري هزينه هاي تسهيم 

شده به تفکيك شعبه 
امکان فراخوانی هزينه های مستقيم تخصيص يافته به پروژه ها 

و فعاليت ها جهت نمايش در گزارش ها

محاسبات
انجام محاسبات تســهيم هزينه به صورت دوره اي در چند 

مرحله و بر اساس اطالعات وارده
کنترل و اعالم خطاهاي بوجود آمده در جريان محاسبات به 

دليل ورود اطالعات اشتباه کاربران
انجام محاسبات تســهيم هزينه به تفکيك شعبه در صورت 

وجود ويژگي شعب

اسناد حسابداري
صدور اســناد حســابداري زير به صورت اتوماتيك بعد از 

انجام محاسبات 
سند تسهيم هزينه هاي مراکز خدماتي

سند هزينه هاي تبديل در ســطوح تعيين شده مراکز هزينه ، 
پروژه و فعاليت

سند بستن حساب هزينه ها
صدور اسناد تسهيم به حسابداري به تفکيك شعبه

گزارش های اصلی سيستم
گزارش هزينه هاي مراکز سهم دهنده و سهم گيرنده

گزارش تسهيم مراکز خدماتي
گزارش تسهيم هزينه هاي مراکز به پروژه ها

گزارش تسهيم هزينه هاي پروژه ها به فعاليت ها
گزارش قيمت تمام شده به تفکيك پروژه 
گزارش قيمت تمام شده به تفکيك فعاليت

گزارش قيمت تمام شده پروژه به تفکيك تفصيل
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امكانات و ویژگي هاي اصلي سيستم
ثبت و نگهداري انواع پروژه ها 

ثبت و نگهداري فعاليت هاي هر پروژه به صورت درختواره 
امکان اختصاص منابع انســاني بــه پروژه ها و فعاليت هاي 

آن ها به صورت مجزا 
امــکان مشــخص کردن منابع انســاني صف و ســتادي و 

همچنين مشخص کردن نوع کارکرد آن ها 
امــکان ورود کارکــرد منابــع انســاني روي پروژه هــا و 

فعاليت هاي مجاز منابع
ثبــت کارکردهــاي منابع انســاني از طريق فايــل و امکان 

کپي کردن کارکردها از ماه هاي گذشته 
تعيين محدوده دسترسي براي ورود کارکردهاي در سطح 

کاربران
بررســي کارکردهاي ثبت شــده در سيســتم کنترل صرف 

منابع و تشخيص مغايرت هاي کارکرد با سيستم حقوق 
امکان تسهيم هزينه ها در بين پروژه هاي گوناگون
امکان صدور سند بر حسب هزينه هاي تسهيم شده

كنترل صرف منابع
سازمان ها همواره با مسأله ثبت و تسهيم هزينه هاي هر فرد در پروژه يا فعاليت هاي مختلف 
روبه رو هستند و محاسبه هزينه هاي دستمزد  به تفکيك هر پروژه يا فعاليت در سازمان هاي 
پروژه محور يا خدماتي بسيار با  اهميت است. يکي از موارد بسيار مهم در تعيين هزينه هاي 
پروژه يا فعاليت، هزينه حقوق و دستمزد و سهم هر پروژه از اين هزينه ها است ، در بسياري 

از تصميم گيري ها مديران نيازمند تفکيك مبلغ هزينه ها هستند. 
سيســتم »کنترل صرف منابع همکاران سيستم« از يك ســو هزينه هاي حقوق و دستمزد 
کارکنان را در تعامل با سيستم »حقوق و دستمزد همکاران سيستم« به دست مي آورد و از 
سوي ديگر، با اطالعاتي که در خود سيستم وارد مي شود، هزينه هاي مربوط به هر پروژه 
درباره حقوق و دستمزد را محاسبه مي کند. سيستم »کنترل صرف منابع همکاران سيستم« 
با ارائه هزينه هاي حقوق و دستمزد به طور دقيق و تفکيك شده بر اساس هر پروژه و فعاليت، 

امکان اتخاذ تصميم هاي دقيق تر را به مديران مي دهد.

گزارش هاي اصلي سيستم
تهيه گزارش هزينه هاي تسهيم شــده به تفکيك منابع، پروژه 

و فعاليت و مقايسه آن با سيستم حقوق
تهيه گزارش کارکردها به تفکيك منابع، پروژه و فعاليت

تهيه گزارش هزينه ها بر اساس حساب هاي معين هزينه ها
امکان طراحي گزارش هاي دلخواه در گزارش ساز
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