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خالصه مدیریتی

3

خالصه مدیریتی
•

حسابداری عملکرد ،روشی در حسابداری مدیریت است که اطالعات جامع و مفیدی را برای کمک به تصمیمگیری مدیران در راستای
بهینهسازی سازمان فراهم میکند .این روش بر مبنای تئوری محدودیت ایجاد شدهاست و با تمرکز بر گلوگاهها و هماهنگ کردن
سایر اجزای سیستم با این گلوگاهها باعث افزایش عملکرد سیستم میگردد و تکرار این پروسه ،منجر به بهبود مستمر سیستم
میشود.

•

معیارهای مالی :حسابداری عملکرد با استفاده از سه معیار مالی عملکرد ،سرمایهگذاری و هزینههای عملیاتی به محاسبه سود خالص و
نرخ بازگشت سرمایه میپردازد .عدم پیچیدگی و سادگی این روش ،به تصمیمگیری سریع و دقیق مدیران کمک میکند .همچنین
این روش برخی مشکالت موجود در حسابداری سنتی را مرتفع میکند و از انحرافات آن جلوگیری میکند.

•

حوزههای کاربرد :حسابداری عملکرد ابتدا برای استفاده در صنعت و تولید کاال استفاده میشد ،اما با توجه به نتایج شگفتانگیز آن
شاهد گسترش آن در حوزههایی چون خدمات ،خدمات حرفه ای ،مهندسی نرمافزار ،تجارت نرمافزار و  ...هستیم؛ هرچند مفاهیم
آن در این حوزهها به علت ناملموس بودن منابع و داراییها متفاوت بوده و نیازمند درک عمیقتری از سیستم و اجزای آن است.

•

نتیجه بهکارگیری :مدیران با شناسایی دقیق سیستم و ایجاد برنامههای بهینه با توجه به محدودیتهای سیستم ،قبل از هر انتخاب
قادر به بررسی دقیق عملکرد و بازدهی گزینههای موجود و در نهایت تصمیمگیری صحیح خواهند بود.

اگر درباره موضوعاتی که در ادامه مطرح میشوند سوال یا ابهامی داشتید ،یا تمایل به استفاده از این روش (حسابداری عملکرد) در
صنعت خاص خود دارید ،میتوانید از طریق ایمیل  insight@saravapars.comبا ما در ارتباط باشید.
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معرفی و ضرورت حسابداری عملکرد )(Throughput Accounting
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معرفی

•

در کسبوکارهای مختلف مشاهده کردیم که یک تصمیمگیری درست ،چقدر در دستیابی به اهداف اهمیت دارد و نیاز است که با
روشها و ابزارهای مختلف تصمیمگیری آشنا شویم تا به درستی از آنها استفاده کنیم .یکی از این ابزارها حسابداری عملکرد است.

•

حسابداری عملکرد یکی از شاخههای حسابداری مدیریت است که بر خالف حسابداری سنتی که تاکید بر کاهش هزینهها برای افزایش
سودآوری دارد ،معتقد است برای افزایش سود باید بر افزایش عملکرد سیستم تمرکز کرد .برای این منظور به شناسایی
محدودیتهای سیستم میپردازد تا با مدیریت گلوگاهها و استفاده حداکثری از منابع محدود ،بیشترین بازدهی را برای سیستم ایجاد
کند .چرا که هر واحد تولید از دست رفته در محدودیت ،واحدی است که در کل سیستم از بین رفته است.

•

حسابداری عملکرد با استفاده از معیارهای منحصر به فرد خود ،امکان محاسبه عملکرد را برای هر جزء سیستم فراهم میسازد و در
فرآیند تصمیمگیری به مدیران کمک میکند ،تا با مقایسه تغییرات در عملکرد تصمیمات درستتری بگیرند.

6

حسابداری عملکرد با رویکردی متفاوت در معیارها برخی مشکالت اساسی حسابداری سنتی را برطرف میکند:
•

تخصیص هزینههای سربار کالن بر اساس هزینههای اندک نیروی کار ،در حسابداری سنتی باعث ایجاد انحراف در هزینه محصول میشد .اما
در حسابداری عملکرد هزینههای سربار و دستمزد شامل هزینههای محصول نیست.

•

در حسابداری سنتی به علت عدم استفاده بهینه از گلوگاهها و فشار برای استفاده زیاد از ماشین و کارگر باعث انباشت موجودی میشد که
عالوه بر ایجاد زیان موجودی باعث ایجاد ضررهای رقابتی میشود زیرا سرمایهای را که میتوانست برای تولید درآمد واقعی استفاده شود،
از بین میبرد .اما حسابداری عملکرد فشاری برای منابع غیرگلوگاهی ندارد.

•

در حسابداری سنتی اولویتهای مدیریتی به ترتیب هزینههای عملیاتی ،عملکرد و سپس سرمایهگذاری است .در حالی که درحسابداری
عملکرد اولویت اول عملکرد و سپس سرمایهگذاری و در نهایت کاهش هزینههای عملیاتی است .زیرا هدف هر سیستم انتفاعی ،افزایش
عملکرد است و درافزایش عملکرد در یک سیستم تنها معیاریست که بهبود آن محدودیت ندارد .ولی بهبود سرمایهگذاری و هزینههای
عملیاتی ،در نهایت به محدودیت صفر شدن آنها میانجامد.

منبعJohn Arthur Ricketts, 2007, Reaching the goal, USA (University of Virginia), IBM Press :
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ضرورت استفاده از حسابداری عملکرد

مزایای زیر ضرورت استفاده از حسابداری عملکرد را تبیین میکند:
•

مدیریت محدودیتهای شرکت و ایمن شدن در مقابل مخاطرات و زیانهای ناشی از محدودیت

•

متمرکز شدن بر روی فعالیتها و شناسایی دقیق فرآیندها و روندها برای یافتن گلوگاهها

•

تصمیمگیری سریع و دقیق به دلیل سادگی و شفافیت روش TA

•

استفاده حداکثری از منابع محدود و ایجاد بیشترین میزان سود

•

قابلیت محاسبه بدون حسابهای حسابرسی شده

•

اجتناب مدیران از تالش برای بهبود بخشهای مختلف سیستم بدون توجه به هدف کلی سیستم با تمرکز بر روی عملکرد

•

ایجاد نگرش کلی به سیستم برای مدیران

•

حذف سودهای ظاهری درجریان فرآیند تخصیص هزینه (به عبارت دیگرتاخیردرشناسایی برخی هزینهها که منجر به افزایش سود
دوره جاری و کاهش سود دورههای آتی می گردد ،امکانپذیر نیست).
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بنیان حسابداری عملکرد بر تئوری محدودیت بنا شده است
اولویت
تئوری محدودیتها به شما میگوید که چه کاری را اول انجام دهید ،چه کاری را دوم انجام دهید ،چه
کاری را سوم انجام دهید .دیگران میگویند این کار را انجام دهید ،این تغییرات را انجام دهید ،اما به
شما نمی گویند کجا .فقط میگویند همهجا این کار را انجام بده.
گلوگاه؛ نقطه تمرکزی برای برنامه ریزی

تئوری محدودیتها میگوید کجا کمترین ظرفیت را دارید .ممکن است این یک محدودیت واقعی نباشد چرا
که شاید تقاضای بازار محدودیت شما باشد .اما این امکان را به شما میدهد تا یک نقطه تمرکز برای
برنامهریزی همه عملیات خود ،بسته به عملکرد آن بخش یا قطعه تجهیزات یا منطقه یا محصول یا هر چیزی
که برای هماهنگ کردن همه چیز انتخاب کردهاید ،برنامهریزی کنید.

هماهنگی
هماهنگی یک امر مهم در تولید و خدمات است و خواسته شما این است که کارها جریان داشته
باشند.

منبعbusiness901.com :
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مروری بر مفاهیم و تعاریف حسابداری عملکرد
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حسابداری عملکرد سیستم )(Throughput Accounting
حسابداری عملکرد سیستم روشی پویا و جامع از حسابداری مدیریت است که اطالعاتی را برای پشتیبانی از تصمیمگیری مدیران در راستای
بهینهسازی سازمان فراهم میکند .این روش بر مبنای تئوری محدودیت ایجاد شده است.

تئوری محدودیت ()TOC
یکی از اصول اساسی تئوری محدودیت :در هر سیستمی حداقل یک محدودیت وجود دارد که آن را از رسیدن به هدف باز میدارد(.گلوگاه)
هدف یک شرکت :به حداکثر رساندن سود در حال حاضر و در آینده
محدودیت سیستم :هر عاملی که عملکرد سیستم را در راستای اهدافش محدود نماید.
این محدودیتها میتوانند در زمینههای زیر رخ دهند:
 -1محدودیتهای منابع داخلی  -2محدودیتهای بازاریابی و فروش

 -3محدودیتهای خطمشی و سیاستگذاری

 5گام اساسی
تئوری محدودیت

بدین ترتیب تمرکز اصلی این تئوری ابتدا شناخت محدودیتها و سپس مدیریت بر روی آنها در جهت افزایش کارایی سیستم است .تئوری
محدودیتها با شناسایی و برطرف کردن محدودیتهای سیستم ،باعث افزایش راندمان ،خروجی و سودآوری سیستم میشود .بر مبنای این تئوری،
کنترل هزینه تأثیری بر خروجی و سودآوری سیستم ندارد ،بلکه تنها خروجی سیستم است که موجب سودآوری آن میشود.
 -1شناسایی محدودیت سیستم( .ضعیفترین حلقه)
 -2تصمیمگیری در مورد چگونگی بهرهبرداری حداکثری از محدودیت سیستم با استفاده از منابع موجود.
 -3تابعیت و فرمانبرداری همه بخشها از محدودیت جهت بهرهبرداری بیشتر از محدودیت.
 -4افزایش سطح عملکرد محدودیت سیستم با انجام سرمایهگذاری (افزایش شیفت تولید ،افزودن منابع تولید و)...
 -5اگر در مراحل قبلی محدودیت رفع شد ،به مرحله اول بازگردید ،اما به واسطه رفع یک محدودیت ،فرایند رفع محدودیت سیستم نباید متوقف گردد.
منبعaccaglobal.com :
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معیارهای مالی TOC

تئوری محدودیت از  3معیار مالی استفاده میکند:
 -1عملکرد سیستم ) :(Throughputمبلغی از فروش است که به واسطه عملکرد شرکت (ارزش افزوده) ایجاد شده است .آن بخش از مبلغ فروش که
مربوط به پوشش هزینه مواد اولیه شرکت است به آن دلیل که ارتباطی با عملکرد شرکت ندارد ،باید از فروش کسر گردد.
)* (Totally Variable Costهزینههای کامال متغیر – ) (Sales Revenueدرآمد فروش = ) (Throughputعملکرد سیستم

منظور از هزینههای کامال متغیر هزینههایی است که با هر واحد افزایش در فروش تغییر میکنند( .دراکثرموارد فقط شامل مواد خام است ،کمیسیون
فروش و هزینه حمل نیز تحت شرایطی در این دسته قرار میگیرند)
 -2سرمایهگذاری در موجودیها ) :(Investmentتمام مبلغی که سازمان صرف تهیه منابع (بجز نیروی انسانی) میکند تا تبدیل به تروپوت شود.

 -3هزینههای عملیاتی) :(Operating Expenseهزینههای عملیاتی تمام پولهایی است که سیستم صرف تبدیل سرمایهگذاری به تروپوت میکند .به
عبارتی تمام پولهایی که دائما هزینه میشوند تا چرخ کارخانه حرکت کند .کلیه دستمزدها از مدیرعامل تا کارگر مستقیم ،اجارهها ،انرژی و غیره.
منبع :محمدحامد خان محمدی و علیرضا زارعی سودانی ،1389 ،مقاله تئوری محدودیتها و حسابداری عملکرد سیستم رویکردی نوین در حسابداری مدیریت ،همایش منطقه ای بررسی راهکارهای ارتقا مباحث
حسابداری مدیریت در صنعت
*TVCدر ادبیات تئوری محدودیت با عبارات  Truly Variable Cost ،Totally Variable Costو  Total Variable Costبه کار رفته است .ما به علت تناسب معنایی بیشتر با مفهوم این عبارت که هزینههای را در بر
میگیرد که کامال بسته به میزان تولید تغییر می کنند و همچنین با بهره گیری از کتاب Reaching the goalبه عنوان یکی از منابع اصلی این فایل از Totally Variable Costاستفاده میکنیم.
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ارزیابی عملکرد و حسابداری عملکرد سیستم
مدیران برای ارزیابی حرکت شرکت در راستای هدف باید با  3سوال ساده زیر پیشنهادات و تصمیمات خود را ارزیابی کنند:
 .1آیا عملکرد سیستم افزایش /کاهش مییابد؟ اگر بله ،چقدر؟

 .2آیا سرمایهگذاری (موجودی) افزایش /کاهش مییابد؟ اگر بله ،چقدر؟
 .3آیا هزینههای عملیاتی افزایش /کاهش مییابد؟ اگر بله ،چقدر؟
توسط سه معیار I ،Tو  OEقادر به پاسخگویی به سواالت فوق و تعیین اثر هر تصمیم در کلیه سطوح شرکت خواهیم بود .در یک نگاه کلی ،معیار T
از سایرین مهمتر است .هدف هر سیستم انتفاعی ،افزایش  Tاست و در سیستم تنها معیاریست که بهبود آن محدودیت ندارد ولی بهبود  Iو
 OEدر نهایت به محدودیت صفر شدن آنها میانجامد.
رابطه این سه معیار با سود خالص و بازده سرمایه نیز به صورت زیر تعریف میشود :
NP = T – OE
ROI = ( T – OE )/I
•

حالت ایدهآل زمانیست که تصمیم مزبور منجر به افزایش Tو کاهش  Iو  OEگردد.

•

هر تصمیمی که دارای اثر مثبت بر  ROIاست ،در راستای اهداف شرکت نیز خواهد بود .قضاوت نهایی در تائید یا رد بودن تصمیم ،توسط
 ROIصورت میگیرد.

•

نیازی به محاسبه  NPو  ROIبرای کل شرکت نخواهد بود ،با محاسبه  NPو  ROIدر تمام تصمیمات و فعالیتها ،اگر این دو معیار مثبت بودند
و  ROIبزرگتر یا مساوی مقادیر قبلی بود ،آنگاه تصمیم مزبور قابل قبول است.

منبع :محمدحامد خان محمدی و علیرضا زارعی سودانی ،1389 ،مقاله تئوری محدودیتها و حسابداری عملکرد سیستم رویکردی نوین در حسابداری مدیریت ،همایش منطقهای بررسی راهکارهای ارتقا مباحث
حسابداری مدیریت در صنعت
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مقایسه حسابداری عملکرد و حسابداری بهای تمام شده

حسابداری عملکرد سیستم

حسابداری بهای تمامشده

مبتنی بر تئوری محدودیتها

مبتنی بر بهای تمامشده

ابزاری موثر در تصمیم گیریهای کوتاهمدت

ابزاری موثر در تصمیمگیریهای بلندمدت

موجودی کاال دارایی نیست و نتیجه ناهمزمانی تولید و مانعی
برای ایجاد سود محسوب می شود

موجودی کاال دارایی محسوب می شود

هزینهها به هزینه مواد و سایر هزینهها دستهبندی میشوند

هزینهها به مستقیم و غیرمستقیم /ثابت و متغیر
دستهبندی میشوند

همه هزینههای دستمزد بخشی از کل هزینههای ثابت است

هزینه دستمزد یک هزینه متغیر است

سود = عملکرد سیستم منهای هزینههای عملیاتی

سود = قیمت فروش منهای هزینههای محصول

تمرکز بر افزایش عملکرد سیستم برای افزایش سود

تمرکز بر کاهش هزینهها برای افزایش سود

منابع:
• عسگر پاک مرام و ابراهیم رستم نژاد و علی مسعود فر ،1395 ،حسابداری عملکرد سیستم  :رهنمودی برای کنترل و مدیریت محدودیتها .مجله اقتصادی (دوماهنامه بررسی مسائل و سیاستهای
اقتصادی)؛  3( 1۶و )4
• سید حسین سجادی و یحیی شیری و ناهید محمدی ،1394 ،حسابداری فرا متغیر ،نشریه مطالعات حسابداری و حسابرسی؛ شماره 18
• Dugdale and Jones, 1998: 207 .THROUGHPUT ACCOUNTING: PROFIT-FOCUSED COST ACCOUNTING METHOD
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مثالهایی از حسابداری عملکرد برای تولید کاال ( 𝑮)TA
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مثال1
شرکت  Catیک محصول را با استفاده از سه دستگاه Y ،Xو  Zتولید میکند .ظرفیت هر دستگاه به شرح زیر است:
دستگاه

X

Y

Z

ظرفیت در هر هفته

800

۶00

500

تقاضا برای این محصول  1،000واحد در هفته است .به ازای هر واحد اضافی فروخته شده در هفته ،ارزش فعلی خالص (50،000 )NPV
دالر افزایش مییابد .شرکت  Catدر حال بررسی خریدهای احتمالی زیر است:
خرید  :1دستگاه  Xرا با مدل جدیدتر جایگزین کند .این کار ظرفیت را به  1،100واحد در هفته افزایش میدهد و  ۶میلیون دالر هزینه
دارد.
خرید  :2سرمایهگذاری در دستگاه  Yدوم ،افزایش ظرفیت  550واحد در هفته .هزینه این دستگاه  ۶/8میلیون دالر خواهد بود.
خرید  :3دستگاه  Zرا با هزینه  7/5میلیون دالر ارتقا دهد و در نتیجه ظرفیت را به  1،050دستگاه افزایش دهد.
بهترین اقدام  Cat Coکدام است؟
ابتدا الزم است که منبع گلوگاه سیستم شناسایی شود .واضح است که این ماشین  Zاست که تنها ظرفیت تولید  500دستگاه در هفته را
دارد .بنابراین ،خرید  ،3نقطه شروعی است که برای انتخابهای منطقی پیش روی شرکت  Catدرنظر میگیریم .هرگز منطقی نیست که خرید
 1یا  2را به صورت مجزا درنظر بگیریم ،زیرا نه دستگاه  Xو نه دستگاه  Yگلوگاه آغازین نیستند .بیایید نگاهی بیندازیم که چگونه ظرفیت
کسب و کار با انتخابهایی که در دسترس است افزایش مییابد.

منبعaccaglobal.com :
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ادامه مثال1
X

Y

Z

تقاضای بازار

ظرفیت فعلی در هفنه

800

۶00

* 500

1،000

خرید Z

800

* ۶00

1،050

1،000

خرید  Zو Y

* 800

1،150

1،050

1،000

خرید  Zو Yو X

1،100

1،150

1،050

1،000

*

*منبع گلوگاهی

از جدول باال ،میتوان دریافت که به محض اینکه یک گلوگاه باال میرود ،با گلوگاه دیگری جایگزین میشود تا زمانی که در نهایت تقاضای بازار تولید را محدود کند .در این
مرحله ،الزم است به فراتر از تولید نگاه کنیم و در نظر بگیریم که چگونه میتوان تقاضای بازار را مثالً با افزایش تبلیغات محصول افزایش داد.
به منظور تصمیمگیری در مورد اینکه کدام یک از ماشینها باید خریداری شود ،در صورت وجود قابلیت مالی ،سه گزینه باید محاسبه شود.
خرید Z
خرید  Zو  Yو X
خرید  Zو Y
تعداد واحدهای فروش اضافی۶00-500=100 :
تعداد واحدهای فروش اضافی1،000-500=500 :
تعداد واحدهای فروش اضافی800-500=300 :
$000
سود ( 100واحد × )$ 50،000

5،000

$000
سود ( 300واحد × )$ 50،000

هزینه

()7،500

هزینه ()۶/8+ 7/5

سود  /زیان خالص

()2،500

سود  /زیان خالص

15،000
()14،300
700

$000
سود ( 500واحد × )$ 50،000
هزینه ()۶ + ۶/8+ 7/5
سود  /زیان خالص

25،000
()20،300
4،700

بنابراین ،شرکت باید در هر سه ماشین سرمایهگذاری کند اگر پول نقد کافی داشته باشد.
مثال  Cat Coاین واقعیت را نشان میدهد که با باال رفتن یک گلوگاه ،گلوگاه دیگری ظاهر میشود .همچنین نشان میدهد که باال بردن تنگنا همیشه از نظر مالی مقرون به
صرفه نیست .اگر شرکت  Catفقط میتوانست هزینه ماشین  Zرا بپردازد ،بهتر بود که اصالً سرمایهگذاری نکند ،زیرا اگر روی  Zبه تنهایی سرمایهگذاری شود ،گلوگاه دیگری
خیلی سریع ظاهر میشود و هزینه سرمایهگذاری اولیه قابل جبران نیست.
منبعaccaglobal.com :
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مثال 2
شرکت بتا  3محصول  F ،Eو  Gرا تولید میکند که جزئیات آنها در جدول روبرو نشان داده شده است:
•

هر ماه  320،000ساعت منبع گلوگاهی در دسترس است

شرکت قصد دارد برنامه تولید بهینهای ایجاد کند .کدام یک از محصوالت را باید در اولویت قرار دهد تا
سودآوری بیشتری داشته باشد؟
ابتدا تروپوت هر یک از محصوالت را با کم کردن هزینه مواد از قیمت فروش محاسبه میکنیم .قبل از در
نظر گرفتن زمان صرف شده برای منبع تنگنا ،محصول Eسودآورترین محصول بهنظر میرسد زیرا باالترین
توان عملیاتی را در هر واحد تولید میکند .اما ،با استفاده از تئوری محدودیتها ،باید از گلوگاه سیستم
برای تولید محصوالتی که توان عملیاتی را در ساعت به حداکثر میرسانند ،سوءاستفاده کرد .با توجه به زمان
مورد نیاز هر محصول از منبع گلوگاهی بازدهی هر ساعت کارخانه برای هر محصول از تقسیم توان عملیاتی
هر محصول بر تعداد ساعات مورد نیاز محصول به منبع گلوگاهی ،بدست میآید .مشاهده میشود که
محصول  Gبیشترین بازدهی را دارد و محصول  Eدر ردیف دوم قرار میگیرد .پس در برنامه تولید بهینه
ابتدا زمان محدود منبع گلوگاهی را به  Gاختصاص میدهیم و حداکثر تقاضای این محصول را در برنامه
میگنجانیم .هربار که زمانی را به یک محصول اختصاص میدهید ،باید از خود بپرسید که هنوز چند ساعت
در دسترس دارید .در این مثال ،ساعت کافی برای تولید سهمیه کامل برای  Gو  Eوجود داشت .با این حال،
زمانی که به  Fرسیدید ،میبینید که از  320،000ساعت موجود 270،000 ،ساعت تمام شده است
( )150،000 + 120،000و تنها  50،000ساعت وقت خالی باقی ماندهاست .بنابراین ،تعداد واحدهای F
که میتوان تولید کرد  12،500واحد است.

E

F

G

قیمت فروش هر واحد ()$

120

110

130

هزینه مواد مستقیم برای هر واحد

۶0

70

85

30،00
0

25،00
0

40،00
0

5

4

3

E

F

G

توان عملیاتی (تروپوت) برای هر واحد

۶0

40

45

زمان مورد نیاز منبع گلوگاهی (تعداد
ساعت برای هر واحد)

5

4

3

بازدهی هر ساعت کارخانه ()$

12

10

15

رتبه

2

3

1

حداکثر تقاضا (برای هر واحد)
زمان مورد نیاز منبع گلوگاهی (تعداد
ساعت برای هر واحد)

محصول

تعداد واحد

ساعت گلوگاهی برای هر واحد

کل ساعات گلوگاهی

بازدهی هر ساعت کارخانه ()$

کل بازدهی ()$

G

40،000

3

120،000

15

1،800،000

E

30،000

5

150،000

12

1،800،000

F

12،500

4

50،000

10

500،000

320،000

منبع accaglobal.com :
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حسابداری عملکرد برای خدمات ( 𝑺)TA

19

بازتعریف معیارهای مالی  TOCدر خدمات

توان عملیاتی ):(T
ال متغیر) ،)TVCمانند
پول نقدی است که از طریق اقالم قابل تحویل و سطوح خدمات تولید میشود .بهعنوان قیمتهای فروش منهای هزینههای کام ً
کمیسیون فروش ،پاداش عملکرد و هزینههای پیمانکار فرعی ،محاسبه میشود.
•

اقالم قابل تحویل شامل اسناد ،سختافزار کامپیوتر ،نرمافزار سفارشی ،دادهها و غیره است.

•

سطوح خدمات مربوط به تراکنشهای پردازش شده ،تماسها ،رفع مشکالت و غیره است.

سرمایهگذاری ):(I

تمام پولی است که برای سیستمهای تولید خدمات ،امکانات ،مهارتها ،سرمایه فکری و داراییها خرج میشود .بهعالوه پولی که برای پاسخ به
درخواستهای اطالعات ،آمادهسازی مناقصات و پیشنهادها و مذاکره قراردادها خرج میشود.
هزینه عملیاتی ):(OE

تمام پولی است که برای تولید محصوالت تحویلی و سطوح خدمات از سرمایهگذاریها صرف میشود .این در درجه اول کار مستقیم متخصصان ،مدیران
و شرکا است ،اما شامل هزینههای فروش ،عمومی و اداری ) )S,G&Aنیز میشود.

منبعJohn Arthur Ricketts, 2007, Reaching the goal, USA (University of Virginia), IBM Press :
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چند نکته قابل تامل در حسابداری عملکرد برای خدمات
•

اگرچه دستمزدهای متغیر امروزه دیگر غالب نیستند ،اما همچنان در 𝑆 TAوجود دارند ،همانطور که هنوز در 𝐺 TAنیز مشاهده میشوند.
بهعنوان مثال ،اگر یک ارائهدهنده خدمات از پیمانکاران فرعی استفاده میکند که به صورت ساعتی صورتحساب میدهند ،مانند
برنامهنویسان رایانه ،آن  TVCاست .اگر ارائهدهندهای از پیمانکاران فرعی استفاده کند که از طریق معامله پول دریافت میکنند ،مانند
برخی از شرکای تجاری ،آن TVCاست .و اگر ارائهدهندهای از کارمندانی استفاده میکند که ساعتی دستمزد میگیرند ،مانند نمایندگان مرکز
تماس پاره وقت ،آن هم  TVCاست.

•

معیار سرمایهگذاری در 𝐺TAو 𝑆TAبیشترین تفاوت را دارند .در 𝐺 (I)،TAعمدتاً از سرمایهگذاری و موجودی ملموس تشکیل شده است .در
مقابل (I) ،در 𝑆 TAاز سیستمهای تولید خدمات ،مهارتها ،سرمایه فکری و داراییهای نامشهود تشکیل شده است.

•

در حالی که توسعه و بهبود سیستمهای تولید خدمات در ) (Iگنجانده شده است ،بهرهبرداری و نگهداری همان سیستمها به عنوان  OEدر نظر
گرفته میشود زیرا  (I) ،OEرا به  Tتبدیل میکند .منطق مشابهی در مورد مهارتهای مهم یا غیرمهم اعمال میشود .آموزش مهارتهای موثر
در افزایش درآمد شرکت (مثل آموزش مهارتهای فروش) در ) (Iگنجانده شده است زیرا از آن مهارتها میتوان برای تولید Tاستفاده کرد.
از سوی دیگر ،آموزش در مورد موضوعات غیرمرتبط ،مانند اخالق تجاری و انطباق با مقررات ،بهعنوان  OEتلقی میشود ،زیرا برای تولید T
استفاده نمیشود .این به معنای کاهش اهمیت چنین آموزشی نیست ،بلکه فقط به این نکته اشاره می کند که هدف متفاوتی را دنبال می کند،
که باید در 𝑆 TAمنعکس شود.

•

اگر هزینهای برای درخواستهای اطالعات ،آمادهسازی مناقصات و پیشنهادها و مذاکره قراردادها است که بیش از یک بار به  Tکمک کند آن
را به عنوان  Iدر نظر بگیرید .در غیراین صورت ،آن را به عنوان  OEتلقی کنید ،که شامل مخارجی است که  Tرا به همراه ندارد یا تنها یک بار
 Tرا به همراه دارد.

•

برخی از سرمایهگذاریهای خدمات ،قابل استفاده مجدد هستند .آنها در طول عمر مفید سرمایهگذاری از  Iبه  OEحرکت میکنند ،مهم نیست
چند بار استفاده مجدد میشوند .به عنوان مثال ،طول عمر مهارتهای اساسی میتواند چندین سال باشد.

منبعJohn Arthur Ricketts, 2007, Reaching the goal, USA (University of Virginia), IBM Press :
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بررسی سه معیار مالی در شرکت های خدماتی

معیار : T
NMV
− TVCItem
Net Item sold

= TItem

هزینههای کامال متغیر شامل هزینههایی است که مستقیما برای ارائه یک واحد از آن خدمت انجام شده است( .کمیسیونهای مربوط به
فروش خدمت ،اگر بر اساس هر واحد فروش پرداخت شوند نیز به این هزینه افزوده می شوند).
معیار : I
• هزینههای بازاریابی و تبلیغات (موثر در باال بردن عملکرد)
• هزینه آموزشهای موثر در باال بردن عملکرد (آموزشهایی که
باعث افزایش درآمد شرکت میشوند مانند آموزش مهارت
فروش یا)...
• هزینههای توسعه IT
• هزینههای PRD & Tech Team
• مشوقها
• هزینههای راهاندازی درگاه پرداخت
• هزینههای پشتیبانی مشتری )راهاندازی کال سنتر و )...

معیار : OE
• هزینههای حقوق و دستمزد
• هزینه اجاره ،آب ،برق
• هزینههای G&A
• هزینههای نگهداری و بهرهبرداری IT
• هزینههای عملیاتی
• هزینههای مربوط به فروش ،بخش ها ،کارمزد مدیران
• هزینههای مشاوره ،حقوقی ،بانکی
• هزینه استهالک ،بهره ،مالیات ،بیمه
• هزینه بهرهبرداری از درگاه پرداخت
• هزینههای پشتیبانی مشتری (حقوق و دستمزد)

22

مثالهایی از حسابداری عملکرد برای شرکت خدماتی و پلتفرمی
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مثال

*1

مثال فرضی و کاربرد حسابداری عملکرد سیستم برای شرکت خدماتی ویکو:

یکی از خدمات شرکت ویکو از دو محل  Partner 1و  Partner 2تامین میشود .ویکو قصد دارد از بین دو شرکت تامینکننده خدمات  Xو  Yبا یک
شرکت قرارداد ببندد .حسابداری عملکرد در این انتخاب چگونه به مدیر کمک میکند؟
 oمیزان تقاضا برای خدمات کمتر از  800هزار تومان:

 2،800درخواست
 oمیزان تقاضا برای خدمات باالتر از  800هزار تومان:
 3،070درخواست

Y

X

Partner2

Partner1

500

100

3،000

2،000

ظرفیت در روز

5

20

25

20

درصد حاشیه سود

700،000

1،000،000

800،000

۶00،000

قیمت متوسط

با توجه به کمبود ظرفیت در خدمات زیر  800هزار تومان منبع گلوگاهی این مورد هست و شرکت  Yکه قادر به پر کردن این ظرفیت هست را در اولویت
قرار میدهیم.
X
Y
 oبازده در ظرفیت 17،500،000 = 500 * 35،000 :Y
 Tبرای هر واحد
200،000
35،000
 oبازده در ظرفیت 14،000،000 = 70 * 200،000 :X
میزان کمبود ظرفیت تامین شده
70
*500
17،500،000

14،000،000

بازده در ظرفیت

مشاهده میشود که با وجود اینکه شرکت  Xبازدهی بیشتری را برای یک واحد نشان میدهد اما با درنظر گرفتن منبع گلوگاهی ،شرکت  Yبازدهی بیشتر و
عملکرد کلی بهتری خواهد داشت.
* مثالها توسط تیم اینسایت سرآوا تهیه شدهاند .اعداد فرضی هستند اما با اقتباس از مشکالت واقعی صنایع طراحی شدهاند تا کامال کاربردی باشند .هرچند که برای انتقال مطلب ساده سازی شدهاند
و در عمل پارامترهای بیشتری بر تصمیمگیری اثرگذار هستند.
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مثال

*2

شرکت ویکو تصمیم دارد به منظور افزایش میزان فروش خود با یک شرکت بازاریابی قراردادی ببندد .کل سرمایه در دسترس برای این هدف
مبلغ  9میلیارد تومان میباشد .شرایط قرارداد به شرح زیر است:
قرارداد بازاریابی خدمت 3
(میلیون)

قرار داد بازاریابی خدمت 2
(میلیون)

قرارداد بازاریابی خدمت 1
(میلیون)

8،000

10،000

5،000

مبلغ قرارداد)(I

10

10

10

درصد تضمین افزایش فروش

29

83

58

هزینه عملیاتی ماهانه مورد نیاز )(OE

با توجه به محدودیت در بودجه اختصاص یافته ،مدیر تصمیم دارد بررسی نماید که سرمایهگذاری درکدام یک از خدمات بازدهی بیشتری دارد.
اطالعات زیر در دسترس است:
خدمت 3

خدمت 2

خدمت 1

1،000،000

4،200،000

850،000

قیمت میانگین خدمت

10

48

23

درصد حاشیه سود (میانگین)

3،000،000

150،000

۶00،000

میانگین سفارش در سال ( قبل از بازاریابی)

* مثال توسط تیم اینسایت سرآوا تهیه شدهاست.
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ادامه مثال

*2

خدمت 3

خدمت 2

خدمت 1

100،000

20،1۶0،000

195،500

تروپوت  1واحد خدمت (تومان)

300،000

302،400

117300

تروپوت کل در سال (میلیون تومان)

30،000

30،240

11730

 10( ΔTدرصد افزایش تضمین شده – میلیون تومان)

348

99۶

۶9۶

( ΔOEافزایش ساالنه هزینه عملیاتی – میلیون تومان)

29،۶52

29،244

11034

( ΔNP=ΔT-ΔOEمیلیون تومان)

3/7

2/9

2/2

ROI=ΔNP/ΔI

با توجه به محاسبات فوق خدمت  3بازده ساالنه بهتری دارد .حال نگاهی به مجموع هزینههای الزم برای هر یک میاندازیم:
مجموع هزینهها
(میلیون تومان)

هزینههای عملیاتی()OE
(میلیون تومان)

هزینه قرار داد()I
(میلیون تومان)

5،۶9۶

۶9۶

5،000

خدمت 1

10،99۶

99۶

10،000

خدمت 2

8،348

348

8،000

خدمت 3

میبینیم که افزایش فروش خدمت  3نیز با محدودیت مالی شرکت مطابقت بیشتری دارد.
* مثال توسط تیم اینسایت سرآوا تهیه شدهاست.
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مثال

*3

شرکت ویکو تصمیم دارد به منظور افزایش میزان فروش خود با یک شرکت بازاریابی قراردادی ببندد .کل سرمایه در دسترس برای این
هدف مبلغ 10میلیارد و پانصد میلیون تومان است .شرایط قراردادهای این شرکت با استفاده از سه کانال تبلیغاتی به شرح زیر است:
قرارداد بازاریابی خدمت 3
(میلیون)

قرار داد بازاریابی خدمت 2
(میلیون)

قرارداد بازاریابی خدمت 1
(میلیون)

کانال 1

8،000

10،000

5،000

مبلغ قرارداد)(I

10

10

10

درصد تضمین افزایش فروش

147

237

1۶2

هزینه عملیاتی ماهانه مورد نیاز )(OE

قرارداد بازاریابی خدمت 3
(میلیون)

قرار داد بازاریابی خدمت 2
(میلیون)

قرارداد بازاریابی خدمت 1
(میلیون)

کانال 2

5،400

8،500

3،700

مبلغ قرارداد)(I

7

7

7

درصد تضمین افزایش فروش

125

194

143

هزینه عملیاتی ماهانه مورد نیاز )(OE

قرارداد بازاریابی خدمت 3
(میلیون)

قرار داد بازاریابی خدمت 2
(میلیون)

قرارداد بازاریابی خدمت 1
(میلیون)

کانال 3

4،500

7،300

2،100

مبلغ قرارداد)(I

5

5

5

درصد تضمین افزایش فروش

10۶

174

121

هزینه عملیاتی ماهانه مورد نیاز )(OE

* مثال توسط تیم اینسایت سرآوا تهیه شدهاست.
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ادامه مثال

*3

با توجه به محدودیت در بودجه اختصاص یافته و همچنین محدودیت تقاضای بازار ،شرکت تصمیم دارد بررسی کند که سرمایهگذاری در کدام
یک از قراردادهای بازاریابی مناسبتر است .اطالعات زیر در دسترس است:
خدمت 3

خدمت 2

خدمت 1

1،000،000

4،200،000

850،000

قیمت میانگین خدمت

10

35

23

درصد حاشیه سود (میانگین)

3،000،000

150،000

۶00،000

میانگین سفارش در سال

3،220،000

15۶،000

۶37،000

تقاضای بازار *

میزان تروپوت هر یک از محصوالت را محاسبه میکنیم:
خدمت 3

خدمت 2

خدمت 1

100،000

1،470،000

195،500

تروپوت  1واحد خدمت (تومان)

300،000

220،500

117،300

تروپوت کل در سال ( میلیون تومان)

با محاسبه تغییرات NP،Tو  ROIپس از اجرای هر یک از قراردادها ،برای هریک از خدمات ،گزینههای با بهترین بازدهی را مشخص میکنیم:
خدمت 3

خدمت 1

خدمت 2

کانال 3

کانال2

کانال1

کانال 3

کانال2

کانال1

کانال 3

کانال2

کانال1

(میلیون تومان)

15،000

21،000

30،000

11،025

15،435

22،050

5،8۶5

8،211

11،730

( ΔTدرصد افزایش تضمین شده)

1،272

1،500

1،7۶4

2،088

2،328

2،844

1،452

1،71۶

1،944

13،728

19،500

28،23۶

8،937

13،107

19،20۶

4،413

۶،495

9،78۶

ΔNP=ΔT-ΔOE

3/1

3/۶

3/5

1/2

1/5

1/9

2/1

1/7۶

1/9۶

ROI=ΔNP/ΔI

* مثال توسط تیم اینسایت سرآوا تهیه شدهاست.

( ΔOEافزایش ساالنه هزینه عملیاتی )
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ادامه مثال

*3

حال نگاهی به مجموع هزینههای الزم برای هر برنامه بازاریابی میاندازیم:
مجموع هزینه ها
(میلیون تومان)

هزینه های عملیاتی()OE
(میلیون تومان)

هزینه قرار داد()I
(میلیون تومان)

میزان
افزایش
تقاضای بازار

برنامه
بازاریابی

۶،944

1،944

5،000

۶0،000

کانال 1

5،41۶

1،71۶

3،700

42،000

کانال 2

3،552

1،452

2،100

30،000

کانال 3

12،844

2،844

10،000

15،000

کانال 1

10،528

2،328

8،500

10،500

کانال 2

9،388

2،088

7،300

7،500

کانال 3

9،7۶4

1،7۶4

8،000

300،000

کانال 1

۶،900

1،500

5،400

210،000

کانال 2

5،772

1،272

4،500

150،000

کانال 3

میزان سفارش در
سال (قبل از اجرای
برنامه بازاریابی)
۶00،000

150،000

3،000،000

تقاضای بازار

۶37،000

15۶،000

3،220،000

خدمت 1

خدمت 2

خدمت 3

با توجه به محدودیتهایی که در تقاضای بازار برای خدمات ارائه شده داریم ،بهترین گزینه انتخابی با توجه به  ROIهای بدست آمده از جدول قبل،
کانال  2برای خدمت  3و کانال  3برای خدمت  1است که در مجموع سرمایهگذاری معادل  10،425،000،000تومان مورد نیاز است که با محدودیت
مالی شرکت نیز منطبق است.
* مثال توسط تیم اینسایت سرآوا تهیه شدهاست.
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حسابداری عملکرد برای نرمافزار ( 𝑬)TA

30

حسابداری عملکرد برای مهندسی نرمافزار ( 𝐸)TA

حسابداری عملیاتی برای مهندسی نرمافزار( 𝐸 )TAبا 𝐺TAمتفاوت است زیرا مهندسی نرمافزار عمدت ًا نامشهود است ،در حالی که تولید ملموس
است .اگرچه مهندسی نرمافزار و خدمات  (Professional, Scientific, and Technical Services) PSTSهر دو تا حد زیادی نامشهود هستند،
𝐸TAبا 𝑆TAمتفاوت است زیرا نرمافزار بسیار خودکارتر و قابل استفادهتر از خدمات مبتنی بر نیرویکار است.

معیارهای مالی 𝑬:TA
•

توان عملیاتی) :(Tنرخ نقدینگی تولید شده از طریق تحویل کدکاری به تولید است ،با فرض سطح ثابت سرمایهگذاری در پروژههای متوالی که به
صورت قیمت فروش منهای هزینههای مستقیم ،مانند بستهبندی ،تحویل ،نصب ،آموزش ،پشتیبانی و شبکه محاسبه میشود.

•

سرمایهگذاری ) :(Iتمام پولی است که در سیستمهای تولید نرمافزار سرمایهگذاری میشود به اضافه پولی که برای به دست آوردن ایدههایی
برای عملکرد با ارزش مشتری خرج میشود .بنابراین شامل ابزارهای توسعه نرم افزار و جمعآوری نیازمندیها میشود .با این حال ،برای یک
پروژه یکباره ( ،)one-time projectمقدار) (Iآن ثابت نیست ،بنابراین در پایان از  Tکم میشود.

•

هزینه عملیاتی ) :(OEتمام پولی است که برای تولید کدکاری از ایدهها صرف میشود .این در درجه اول شامل کار مستقیم مهندسان نرمافزار
است ،اما شامل هزینههای فروش ،عمومی و اداری ) (SG&Aنیز میشود.

معیارهای عملکرد 𝑬:TA
معیارهای عملکرد زیر دقیقاً به روشی مشابه برای کاالها ،خدمات و نرمافزار محاسبه میشوند ،حتی اگر هر بخش  I ،Tو  OEمتفاوتی تولید کند:
•

سود خالصNP = T – OE :

•

بازده سرمایهROI = NP / I :

منبعJohn Arthur Ricketts, 2007, Reaching the goal, USA (University of Virginia), IBM Press :
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همانطور که در 𝐺TAو 𝑆 ،TAراه برای به حداکثر رساندن  NPو  ROIدر 𝐸 ، TAافزایش Tو کاهش  Iو  OEاست .این امر در مهندسی
نرمافزار با جمعآوری سریع و در عین حال دقیق نیازمندیها ،ایجاد نرمافزاری که مشتریان برای آن ارزش قائل هستند ،و حذف ضایعات ،که
متشکل از الزامات و عملکردهایی است که قبل از ورود نرمافزار به تولید کنار گذاشته میشوند ،انجام میشود.
مانند 𝐺TAو 𝑆TA𝐸 ،TAاولویتهای مدیریتی معمول را از  I ،T ،OEبه  OE ،I ،Tبرمیگرداند .با این حال TA𝐸 ،این معیارهای تولید نرمافزار
را نیز دارد ،که هیچ مشابه مستقیمی در 𝐺TAیا 𝑆 TAندارند:

•

مقدار تولید = Q :توابع با ارزش مشتری ارائه شده در کد کار

•

موجودی =V :ایده ها  +توابع در حال توسعه  +توابع تکمیل شده

•

میانگین هزینه هر تابع ( ACPF = OE / Q :)Average Cost Per Function

**  V ،Qو  ACPFبه ترتیب با  I ،Tو  OEمطابقت دارند.
مانند 𝐺TAو 𝑆TA𝐸 ،TAیک جایگزین بنیادی برای حسابداری هزینه )( (Cost Accounting-CAکه بیشتر بر  OEتمرکز دارد تا Tیا  ) Iاست.
همانطور که هر وظیفه مهندسی نرمافزار انجام میشود CA ،از تایم شیتهایی استفاده میکند تا هزینه آن وظایف را به ارزش ثبت شده
نرمافزار در حال تولید ،اضافه کند .بنابراین هرچه یک پروژه بیشتر طول بکشد و تالش بیشتری صرف شود CA ،ارزش بیشتری به دارایی
نرمافزار میدهد .این امر هیچ ابتکار مالی برای تکمیل زودهنگام ایجاد نمیکند ،حتی اگر ارزش تجاری نرم افزارهای تحویل نشده به مشتری با
گذشت زمان کاهش یابد .اما مانند 𝐺TAو 𝑆 TA𝐸 ،TAارزش افزوده را ثبت نمی کند .به سادگی  Iرا در ابتدای پروژه و Tرا در پایان ثبت
میکند TA𝐸 .از تایم شیتها صرف نظر میکند زیرا تالش هزینه ثابتی است که در  OEثبت میشود .بنابراین ،هر چه یک پروژه بیشتر طول
بکشد و تالش بیشتری مصرف کند TA𝐸 ،بیشتر  OEآن را افزایش میدهد و  Tآن را کاهش میدهد.
منبعJohn Arthur Ricketts, 2007, Reaching the goal, USA (University of Virginia), IBM Press :
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مثالی از حسابداری عملکرد برای شرکت نرمافزاری
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مثال*

شرکت مهندسی نرمافزار آلفا در نظر دارد از بین سه پروژه پیشنهادی زیر ،یکی را انجام دهد .در این راستا مدیر قصد دارد با استفاده از حسابداری
عملکرد بازدهی هر یک از این پروژهها را محاسبه کند.
پروژه 3

پروژه 2

پروژه 1

سفارشی (چندباره)

عمومی (چندباره)

سفارشی (یکباره)

نوع پروژه

750,000,000

200,000,000

1,100,000,000

پیشنهاد قیمت

 4ماهه

 1ماهه

 ۶ماهه

موعد تحویل

نیازمندیهای هر یک از پروژهها به شرح زیر است:
پروژه 3

پروژه 2

پروژه 1

950

2۶0

1,550

تعداد توابع اختصاصی مورد نیاز

30,000,000

12,000,000

20,000,000

هزینههای تحویل آموزش و پشتیبانی

17,000,000

0

10,000,000

هزینه ایده

7,000,000

2,000,000

5,000,000

هزینه ابزارهای توسعه نرمافزار

10,000,000

۶,700,000

14,500,000

هزینههای جمع آوریاطالعات و نیازمندیها

50,000,000

20,000,000

250,000,000

تجهیزات و سیستمهای تولید سفارشی نرمافزار

90,000,000

90,000,000

90,000,000

هزینههای دستمزد مهندسان نرمافزار (در ماه)

50,000,000

50,000,000

50,000,000

هزینههای فروش ،عمومی و اداری (در ماه)

محدودیت :شرکت آلفا تعداد  3نیروی مهندس نرم افزار خبره دارد که برای نوشتن توابع اختصاصی فقط از این  3نیرو میتواند استفاده کند .هریک
از آنها توانایی تحویل  88تابع اختصاصی در هر ماه را دارد.
* مثال توسط تیم اینسایت سرآوا تهیه شدهاست.
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مثال*

با محاسبه معیارهای مالی ،بازدهی هر پروژه را بررسی میکنیم:
پروژه 3

پروژه 2

پروژه 1

3.۶0

0.98

5.87

مدت زمان مورد نیاز بر اساس منبع گلوگاهی (ماه)

30,000,000

12,000,000

49,500,000

هزینههای کامال متغیر )(TVC

720,000,000

188,000,000

1,050,500,000

تروپوت )(T

84,000,000

28,700,000

250,000,000

سرمایهگذاری )(I

503,787,879

137,878,788

821,9۶9,۶97

** هزینههای عملیاتی بر اساس زمان انجام پروژه )(OE

21۶,212,121

50,121,212

228,530,303

NP

2/5

1/7

0/9

ROI

%257

%174

%91

ROI%

* برای محاسبه  TVCپروژه  1عالوه بر هزینههای تحویل ،آموزش و پشتیبانی ،هزینههای ایده ،توسعه نرمافزار و جمعآوری اطالعات و نیازمندیها نیز
اضافه شدهاست؛ زیرا یک پروژه سفارشی یکباره است .اما برای دو پروژه دیگر این موارد سرمایهگذاری به شمار میآید.
** با توجه به محدودیت موجود در نیروی انسانی متخصص ،مدت زمان پروژه  1که نیاز بیشتری به منبع گلوگاهی دارد نیازمند زمان بیشتری است و باعث
افزایش هزینههای عملیاتی میشود.

مشاهده میکنیم که پروژه  3با  257درصد بازدهی گزینه مناسبتری است و با توجه به منبع گلوگاهی در مدت زمان کمتر از  4ماه قابل انجام است.
نکته قابل توجه شرایط پروژه 1است .باید توجه داشته باشیم که قبول این پروژه با  ROIکمتر از ،1با این قیمت پیشنهادی از سمت مشتری برای شرکت
زیانده است و حتی اگر تنها گزینه موجود بود ،پذیرش آن صرفه اقتصادی نداشت .با انجام تحلیل حساسیت درمییابیم که قیمت پیشنهادی باید بالغ بر
یک میلیارد و پانصد و پانزده باشد که قابلیت رقابتی با پروژه  3را داشته باشد.
* مثال توسط تیم اینسایت سرآوا تهیه شدهاست.
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• تحلیلگر بینش کسب و کار
•

S.vaziri@Saravapars.com

insight.saravapars.com
بابک یزدی

• راهبر تیم بینش کسب و کار
• B.yazdi@Saravapars.com
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گروه مشاوره و تحقیقات بینش سرآوا (سرآوا اینسایت) به صورت تخصصی بر حوزه کسبوکارهای اینترنتی متمرکز است .ارائه مشاوره هدفمند و انتشار مقاله و
گزارشهای تخصصی ویژه این کسبوکارها در حوزههای تحقیقات بازار ،استراتژی ،مدل کسبوکار و تصمیمگیری دادهمحور بخشی از فعالیتهای این گروه است.

