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تجزیه و تحلیل بهای تمام شده، حجم فعالیت و 
 (Cost-Volume-Profit)سود

در موسسات چند محصولی



مقدمه
یتمدیرالزم،تصمیماتاتخاذوهامشیخطتدوینسود،ریزیبرنامهبرای

رایبهمچنین.بداندراسودوفعالیتحجمشده،تمامبهایبینروابطباید
میغییرتهاهزینهکدامفعالیت،حجمتغییرباکهباشدمشخصبایدمدیریت

.کنندنمیتغییرهاهزینهکداموکنند
رینتاساسیازیکیسودوفعالیتحجمشده،تمامبهایتحلیلوتجزیه

راودسوشدهتمامبهایبهمربوطاطالعاتکهاستسودریزیبرنامهابزارهای
اثردقیقطوربهکهکندمیکمکمدیریتبهوکندمیفراهممدیریتبرای

ثابتهایهزینهوهرواحدمتغیرهزینهفروش،قیمتفعالیت،حجمدرتغییرات
.کنددرکعملیاتیوسودکلهزینهکل،درآمدبررا



سودمفروضات تجزیه و تحلیل بهای تمام شده، حجم فعالیت و
.قیمت فروش هر واحد محصول در یک دامنه ثابت است-1
.هزینه ها به دو دسته ثابت و متغیر قابل تفکیک هستند-2
.هزینه متغیر هرواحد محصول ثابت است-3
.جمع هزینه های ثابت در یک دامنه مربوط ثابت است و تغییر نمی کند-4
دوره  حجم تولید با حجم فروش برابر است، به عبارت دیگر مجودی های اول دوره و پایان-5

.باهم برابرند
، به  حجم فعالیت تنها عامل مربوط است که هزینه ها و درآمدها را تحت تأثیر قرار می دهد-6

.فته استعبارت دیگر تغییر در درآمدها ناشی از تغییر تعداد محصوالت تولید شده و فروش ر
.است( متغیر)روش هزینه یابی، روش مستقیم-7
.منحنی های یادگیری و بازده نزولی نادیده گرفته می شوند-8



و سودعالئم اختصاری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل بهای تمام شده، حجم فعالیت



فروشودتولیبهتنهاکهموسساتیدرسودوفعالیتحجمشده،تمامبهایبینروابط
ایواحدهاغلبدرمعموالامام.گرفتقراربحثموردداشتنداشتغالمحصولنوعیک

اقالموانبتچنانچهموارد،گونهایندر.شودمیتولیدمحصولنوعیکازبیشتولیدی
وهتجزیتواننمود،میمشخصرامحصوالتازهریکبهمربوشدهتمامبهایثابت

داگانهجطوربهمحصوالتازهریکبرایراسودوفعالیتحجمشده،تمامبهایتحلیل
ودهشتمامبهایثابتاقالمتفکیکموارد،ازبسیاریدرامادارد،قراربررسیمورد

بایدرایطیشچنیندرنیست،میسرتولیدیمحصوالتازهریکبهآنازقسمتیتخصیص
.کرداستفادهفروشترکیبتحلیلوتجزیهاز



تجزیه و تحلیل ترکیب فروش

والت به ترکیب فروش عبارتست از نسبت مقدار فروش هریک از محص
:جمع فروش کل محصوالت، که از رابطه زیر بدست می آید

.یابدییرتغنظرموردعملیاتیسوداستممکنکند،تغییرفروشترکیبکهصورتیدر
بامحصوالتلیاصنسبتتغییرچگونگیبهعملیاتیسودبرفروشترکیبتغییراثرات
.داردبستگیبیشتریاکمترسودحاشیه



1مثال 



1مثال



1حل مثال 



1حل مثال 



1حل مثال 



حل مثال



تجزیه و تحلیل نقطه سربه سر در موسسات چند محصولی

ات تک  برای تجزیه و تحلیل نقطه سربه سر در موسسات چند محصولی، همانند موسس
:محصولی، از سه روش استفاده می شود

روش معادله-1

روش حاشیه فروش-2

(نمودار)روش ترسیمی -3



روش حاشیه فروش



2مثال 

1با درنظر گرفتن اطالعات مثال 



2حل مثال 



میزان فروش الزم برای دستیابی به سود عملیاتی مورد نظر

نظر،موردیعملیاتسودبهدستیابیبرایالزمفروشمیزانتعییندر
حلیلتوتجزیهازتوانمیسر،سربهنقطهتحلیلوتجزیهمانند
ورتصایندر.کرداستفادهسودوفعالیتحجمشده،تمامبهای
.کنیممیاضافهمحاسباتبهنیزراسودعامل



3مثال 

تحصیلفرشیدشرکتچنانچه،1مثالاطالعاتگرفتندرنظربا
.باشدداشتهنظردرراعملیاتیسودریال258000مبلغ

سودبهیدستیاببرایالزمفروشمبلغوتعدادتعیین:مطلوبست
نظرموردعملیاتی



3حل مثال 



تجزیه و تحلیل تغییر حجم فروش

دهماننمحصولی،چندموسساتدرفروشحجمتغییرتحلیلوتجزیه
:پذیردمیصورتطریقدوازمحصولی،تکموسسات

ایمنیحاشیه-1
عملیاتیاهرمدرجه-2



حاشیه ایمنی



ایمنینسبت حاشیه 



درجه اهرم عملیاتی



4مثال 

1با درنظر گرفتن اطالعات مثال 

واحد2000محاسبه نسبت حاشیه ایمنی و درجه اهرم عملیاتی در سطح فروش : مطلوبست



4حل مثال 



مثال جامع



مثال جامع



حل مثال جامع



حل مثال جامع



حل مثال جامع



حل مثال جامع



حل مثال جامع



حل مثال جامع



تجزیه و تحلیل بهای تمام شده تفاضلی



تجزیه و تحلیل بهای تمام شده تفاضلی

ود،شمینامیدهنیزافزایشیهزینهیانهاییهزینهکهتفاضلیشدهتمامبهای
ردمختلفهایحلراه(هایهزینهیا)شدهتمامبهایبینتفاوتازعبارتست

.باشدمیگیریتصمیم

د،ندارنهاگیریتصمیمدریکسانیاهمیتشدهتمامبهایاقالمهمهکهآنجااز
.نمایندمشخصراخودتصمیماتازهریکبرموثراقالمبایدمدیران

ازربوطمهایهزینهتشخیصنیزتفاضلیشدهتمامبهایمبحثدراساسینکته
.استنامربوطهایهزینه



هزینه های مربوط و نامربوط
، هزینه هایی هستند که با انتخاب راه حل های مختلف موجودمربوطهزینه های 

.تغییر می کند و در شرایط خاص تصمیم گیری موثر واقع می شود

:هزینه های مربوط دارای دو ویژگی زیر می باشند

انتظار وقوع این هزینه ها در دوره های آتی وجود دارد-1

.برای راه حل های گوناگون متفاوت هستند-2

ن  ، هزینه هایی هستند که مقادیر آن در کلیه راه حل ها یکساهای نامربوطهزینه 
.است و بر تصمیم گیری تاثیری ندارد



رفتههزینه فرصت از دست 

اثربریتجارواحدکهاستفرصتیگیریاندازهقابلارزشرفتهدستازفرصتهزینه
رصتفهزینهماننداستدادهدستازخودمنابعازاستفادهباارتباطدرحلراهیکرد
ازفهوممبهکهمعینمحصولیکتولیدبرایآالتماشینگیریکاربهرفتهدستاز

ورمزباالتماشینتوسطممکنمحصوالتسایرتولیدازحاصلسودهایدادندست
کهاستحدیبهآناهمیتاماگرددنمیثبتدفاتردررفتهدستازفرصتهزینه.است

.گیردمیقرارمدیراندقیقتوجهموردهاگیریتصمیماغلبدر



هزینه های قابل اجتناب

انیکسگیریتصمیممختلفهایحلراهدرکههستندهاییهزینه
درمحصول،یکساختمشترکهایهزینهمثالعنوانبه.هستند

آنیشتربپردازشیاتفکیکنقطهدرمحصولفروشدربارهکهمواردی
.استاجتنابقابلهزینهیکشودمیگیریتصمیم



هزینه از دست رفته

درهکاستایهزینهشودمینامیدهنیزریختههزینهکهرفتهدستازهزینه
.گیردنمیارقراستفادهموردآیندهتصمیماتاتخاذدروپیوستهوقوعبهگذشته

اییدارمعاوضهدربارهکهمواردیدرقدیمیداراییدفتریارزشمثالعنوانبه
.استتهرفدستازهزینهیکشود،میتصمیمگیریجدیددارایییکباقدیمی
یاکالًمدیریتتصمیماتدرکهاستاینرفتهدستازهایهزینهاصلیویژگی

.میشوندمحسوبنامربوطبعضاً



هزینه منتسب

معرفکهاستفرضیایهزینهشودمینامیدهنیزتلویحیهزینهکهمنتسبهزینه
هرهبشودمیگیریاندازهآناستفادهمواردارزشکهاستمنبعیارزشیاهزینه

مونهنتجاریواحدبهمتعلقاموالاستیجاریارزشوشدهگرفتهکاربهسرمایه
جخرومستلزممنتسبهایهزینه.شودمیمحسوبمنتسبهایهزینهازهایی

وودسمحاسبهدروشودنمیثبتتجاریواحددفاتردر،نیستنقدوجهواقعی
یممحسوبمربوطهایهزینهازگیریتصمیمدراماگردد،نمیمنظورنیززیان

.شود



تفاضلی در تصمیم گیری هاتمام شده استفاده از بهای 
و یا از موارد، مدیریت واحد تجاری باید در ارتباط با انتخاب یک راه حل از بین دبسیاری در 

اه حل در اینگونه موادر هدف مدیریت انتخاب بهترین ر. چند راه حل ممکن تصمیم گیری نماید
:انواع تصمیم گیریها عبارتتد از. ممکن است

یا رد یک سفارش خاصقبول -1
یک قطعه در داخل شرکت و یا خرید آن از بیرونساخت -2
یا ادامه تولد یک محصولتوقف -3
انتخاب یک روش تولید از بین چند روش تولید-4
یک محصول در نقطه تفکیک و یا پردازش بیشتر آنفروش -5
افزایش یا کاهش قیمت محصول-6
.جایگزین کردن تجهیزات و ماشین آالت جدید به جای تجهیزات و ماشین آالت-7



تصمیمات مربوط به سفارشات خاص

ظرفیتدارایشرکتکهشودمیمطرحمواردیدرخاصسفارشاتبهمربوطتصمیمات
خاصسفارششپذیربرایدلیلیدیگرظرفیت،تمامباتولیدصورتدرکهچراباشدبالاستفاده

.وجودندارد
قیمتعیینتبهمربوطتصمیماتاتخاذدررامدیریتتفاضلیشدهتمامبهایتحلیلوتجزیه
میکمکشودنمیاستفادهکاملطوربهکارخانهظرفیتازکهشرایطیدرخاصسفارشفروش

فروشمکاناازحاکیاستممکنتفاضلیشدهتمامبهایتحلیلوتجزیهشرایطیچنیندر.کند
.باشدمحصولواحدیکشدهتمامبهایفعالیمیانگینازکمترقیمتیبهاضافیمحصوالت

بایددهدپوششراآنمتغیرهایهزینهکهباشدایگونهبهسفارشاتاینفروشقیمتاگر
داشتهافیاضثابتهایهزینهبهنیازاضافیواحدهایتولیداینکهمگرشود،پذیرفتهسفارش

.باشد



1مثال 



1حل مثال 



تصمیمات مربوط به ساخت یا خرید
دائمانندگانکتولیدکهمختلفهایحلراهبینازانتخابموضوعبهمربوطمسائلازدیگریکی

.استمنفصلهقطعاتخریدیاساختمسئلهمواجهند،آنبا
بیکاریانساننیروییاوبالاستفادهظرفیتدارایشرکتکهشودمیمطرحزمانیمسئلهاین

.باشد
تجاریواحدداخلدرموردنظرقطعاتساختشدهتمامبهایتصمیمات،گونهایناتخاذدر

.شودمقایسهبیرونیتولیدکنندگانازهاآنخریدقیمتبابایستی
واستاجتنابغیرقابلثابتهایهزینهومتغیرهایهزینهکلیهشاملساختشدهتمامبهای
طعاتقرساندنبرایتجاریواحدکههاییهزینهکلیهوخریدبهایشاملخریدشدهتمامبهای

...وازرسیبجایی،جابهحمل،هزینهقبیلازشودمیمتحملاستفادهبراینیازموردوضعیتبه
.باشدمی



2مثال 



2حل مثال 



2حل مثال 



صوالتتصمیمات مربوط به توقف تولید برخی از مح

یانباشدسودآورمحصولآنکهشودمیمطرحزمانیمحصولیکتوقفاصوال
بایدتنهانهولمحصتولیدیاتوقفبهنسبتگیریتصمیمدر.نکندایجادکافیسود

آنتولیدحذفیاتوقفنامطلوباثرمیزانبهبلکهمحصولآنسودآوریبه
تصوردراستممکنزیرا.شودتوجهنیزمحصوالتسایرفروشبرمحصول

راودخدیگرمحصوالتبازارازقسمتیتجاریواحدخاص،محصولتولیدتوقف
.بدهددستازنیز



3مثال 



3حل مثال 



انتخاب مناسبترین شیوه تولید
متغیرزینههوباالثابتهزینهدارایتولیدشیوهیککهدهدمیرخزمانیگیریتصمیمنوعاین

.باشدمیباالمتغیرهزینهوپایینثابتهزینهدارایدیگرشیوهوپایین

هزینهکهردگیمیقراراستفادهموردروشیتولیدپایینسطوحدرها،گیریتصمیمگونهایندر
متغیرنههزیکهگیردمیقراراستفادهموردروشیتولیدباالیسطوحدرامادارد،کمتریثابت

.داردکمتری

نامبهابزاریازدربردارندرایکسانیمختلفهایروشآندرکهتولیدازسطحیتعیینبرای
.شودمیاستفادهتفاوتیبینقطه



انتخاب مناسبترین شیوه تولید

در.ودشمیانتخابروشچندینبینازتولیدشیوهمناسبترینموارد،اغلبدر
کهاستولیدتازسطحیکنندهتعیینشدهتمامبهایتفاوتیبینقطهموارد،اینگونه
.استبرابریکدیگربامختلفهایحلراهشدهتمامبهایجمعدرآن،

هجداگانطوربهدیگرهایروشباروشهرتولید،روشچندینوجودصورتدر
روششدنهاضافبا.گرددمیمحاسبهشدهتمامبهایتفاوتیبینقطهیکومقایسه

.شودمیزیادهمتفاوتیبینقاطتعدادتولید،مختلفهای



4مثال 



5مثال 



5حل مثال 



تصمیمات مربوط به محصوالت مشترک



بودجه جامع



بودجه
یکبرایتجاریواحدمنابعازاستفادهمنظوربهمدیریتشدهبینیپیشبرنامهبودجه
ودجهبدیگرعبارتبهشود،میبیانکمیاطالعاتقالبدرکهاستآتیزمانیدوره

میاهدافاینبهرسیدنهایراهومراحلبیانگرومدیریتاهدافمقداریتوصیف
.باشد

آثاروانتمیآنازاستفادهباوهاستبرنامهاجرایوهماهنگیبرایمفیدابزاریبودجه
.ردکبیانکمیصورتبهها،هزینهکاهشومستمربهبودهدفباراهافعالیتمالی



دوره زمانی بودجه

زمانیطولمورددراینوبرگیرددررازمانازمختلفیهایدورهتواندمیبودجههر
موارد،اغلبدر.استیکسالهدورهبودجه،دورهمتداولتریناماندارد،وجودمشخصی

اههمسهطوربهسالمدتبقیهبرایوماهانهطوربهسالاولماهسهبرایساالنهبودجه
:باشدزیرهایویژگیدارایبایدبودجهدورهاصوال.شودمیتهیه

.باشدپذیرامکاننظرمورددورهدرمختلفمحصوالتتکمیل-1
درراکاملفصلیکحداقلاست،فصلیهاآناصلیفعالیتکههاییشرکتدرمورد-2

.برگیرد
یازهاینباشدهمواجهازقبلکهنحویبهباشد،طوالنیکافیاندازهبهزمانیلحاظاز-3

.باشدداشتهوجودنیازهااینبراینیازموردمالیمنابعتامینامکانتولیدواقعی
ارقامباواقعینتایجمقایسهامکانکهنحویبهباشد،منطبقتجاریواحدمالیدورهبا-4

.باشدداشتهوجودشدهبینیپیش



بودجه جامع

کهاستآتیزمانیدورهیکبرایمدیریتعملیاتیومالیهایبرنامهجامعبودجه
لیاتعمکلیهدربرگیرندهوشودمیتلخیصمالیهایصورتازایمجموعهقالبدر
.استتجاریواحدمدیریتسطوحو
اهدافبهدستیابیبرایتجاریواحدکلیطرحمعرفجامعبودجهدیگرعبارتبه

ها،هزینهدرآمدها،دربارهرامدیریتانتظاراتکهاستبودجهدورهدرآننهایی
.میدهدنشانمقداریصورتبهمالیوضعیتونقدینگیجریانوسودخالص

دوازوردگیدربرمیرامالیتأمینتصمیماتوعملیاتیتصمیماتآثارجامع،بودجه
.شودمیتشکیلمالیبودجهوعملیاتیبودجهیعنیاصلیبخش



بودجه جامع



بودجه عملیاتی

یاجراازانتظارموردنتایجواستمالیهایبودجهزیربنایعملیاتیبودجه
یانزوسودصورتبرگیرندهدروکندمیتشریحراتجاریواحدآتیعملیات
:استزیرهایبودجهشاملعملیاتیبودجه.استآنمختلفاجزایوایبودجه

فروشبودجه-1
بودجه مقدار تولید-2
، بودجه  بودجه مصرف مواد مستقیم، بودجه خرید مواد مستقیم)بودجه هزینه های تولید -3

(دستمزد مستقیم و بودجه سربار ساخت

بودجه موجودی های پایان دوره-4
بودجه بهای تمام شده کاالی فروش رفته-5
بودجه هزینه های فروش و اداری-6
صورت سود و زیان بودجه ای-7



بودجه فروش

ربضحاصلازوباشدمیانتظارموردفروشمبلغبیانگرفروشبودجه
میبدستواحدهرشدهبودجهفروشبهایدرشدهبودجهفروشمقدار

.آید
بودجهکهچرااست،عملیاتیبودجهپایهوجامعبودجهآغازنقطهبودجهاین

.شوندمیمنتجآنازیادارندبستگیآنبهزیادیحدودتادیگرهای



1مثال 
ا اشتغال  شرکت مجید به تولید و فروش دو نوع محصول به نام های آلفا و بت

:و اطالعات آن به شرح زیر است. دارد

تهیه بودجه فروش: مطلوبست



بودجه فروش



بودجه مقدار تولید  

از تعیین  بودجه مقدار تولید، نقطه شروع فرآیند تهیه بودجه هزینه های تولید است و پس
.بودجه فروش تهیه می شود

:بودجه مقدار تولید با استفاده از رابطه زیر بدست می آید



2مثال 
تولیدتهیه بودجه مقدار : مطلوبست

:حل



بودجه هزینه های تولید

قیم و  بودجه هزینه های تولید، مجموع بودجه های مواد مستقیم، دستمزد مست
که باید  سربار ساخت است و پس از تصمیم گیری درباره تعداد محصوالتی

.تولید شوند، براساس بودجه مقدار تولید، تهیه می شود

بودجه مواد مستقیم
:بودجه مواد مستقیم از دو قسمت زیر تشکیل می شود

بودجه مصرف مواد مستقیم-1
بودجه خرید مواد مستقیم-2



بودجه مصرف مواد مستقیم

بینی شده این بودجه مقدار و هزینه مواد مستقیم مورد نیاز برای تولید محصوالت پیش
.را نشان می دهد

مواد  از حاصل ضرب بودجه مقدار تولید در مصرف برآورد شدهبودجه مقدار مصرف، 
.مستقیم برای تولید یک واحد محصول بدست می آید

از حاصل ضرب بودجه مقدار مصرف مواد در هزینه  بودجه ریالی مصرف مواد، 
.برآورد شده یک واحد مواد مستقیم بدست می آید



3مثال 
تا از  و با فرض اینکه برای تولید محصوالت آلفا و ب1با در نظر گرفتن اطالعات مثال 

.سه نوع مواد اولیه به شرح زیر استفاده شود

مواد مستقیمتهیه بودجه مصرف : مطلوبست



3حل مثال 



3حل مثال 



بودجه خرید مواد مستقیم

.دهدمینشانراگرددخریداریبایدکهمستقیمیموادمبلغومقداربودجهاین
قبلازتولیدبراینیامورداولیهموادتاکندمیکمکتجاریواحدبهبودجهاینتنظیم

.گیردصورتموادتهیهبرایالزمهایریزیبرنامهتاباشدمشخص
:آیدمیبدستزیررابطهازمستقیمموادخریدبودجه

:ریالیمبنایبهموادخریدمقداربودجهتبدیلبرای
.ودشمیضربمستقیمموادواحدهرشدهبرآوردهزینهدرموادانواعازهریکخریدمقدار



4مثال 
،3و 1با در نظر گرفتن اطالعات مثال 

خرید مواد مستقیمتهیه بودجه : مطلوبست

:حل



بودجه دستمزد مستقیم

ده را بدست برای تهیه بودجه دستمزد مستقیم، ابتدا باید ساعت کار مستقیم بودجه ش
.آورد

یم بودجه شدهساعت کار مستق= بودجه مقدار تولید * ساعت کار مستقیم برآورد شده برای تولید یک واحد محصول 
مبودجه هزینه دستمزد مستقی= ساعت کار مستقیم بودجه شده *هزینه برآورد شده دستمزد مستقیم برای هر ساعت 



5مثال 



بودجه سربار ساخت
اقالمیبایست.باشدمیبودجهدورهدرساختسربارهایهزینهمبلغنشانگرساختسرباربودجه
.کردتفکیکمتغیروثابتبهراسربار
برایمتغیرارسربشدهبینیپیشنرخدرشدهبودجهتولیدمقدارضربحاصلازمتغیرسرباربودجه

.آیدمیبدستواحدهر

6مثال



بودجه موجودی های پایان دوره
اآنهجاریهایداراییازایعمدهبخشکاالموجودیتولیدی،تجاریواحدهایاکثردر
هگوناینمدیریتمهموظایفازیکیآندرموردگیریتصمیمودهدمیتشکیلرا

.شودمیمحسوبواحدها
.نمایدتعیینرادورهپایانموجودیمطلوبسطحبایدتجاریواحدمدیریت

واحدرهشدهبودجهشدهتمامبهایمحاسبهوهاموجودیانتظارموردسطحتعیینازپس
.کردتهیهرادورهپایانهایموجودیبودجهتوانمیمحصول،

7مثال



7حل مثال 



7حل مثال 



بودجه بهای تمام شده کاالی فروش رفته

8مثال 



8حل مثال 



بودجه هزینه های فروش و اداری
9مثال 

9حل مثال 



صورت سود و زیان بودجه شده
10مثال 



مثال



حل مثال





بودجه نقدی
بودجه نقدی جدولی از دریافت ها و پرداخت های نقدی مورد انتظار است و چگونگی

.تأمین وجوه نقد و مقدار مصرف آن در دوره زمانی بودجه می باشد
:بودجه نقدی معموال دارای دارای بخش های زیر می باشد



مثال



حل مثال



مثال



حل مثال



3حسابداری صنعتی 

دکتر زینب بارانی: مدرس

صتجزیه و تحلیل سود ناخال



تجزیه و تحلیل سود ناخالص



تجزیه و تحلیل سود ناخالص

بررتنظاوکنترلبرایمدیراناساسیابزارهایازیکیسودناخالصتحلیلوتجزیه
دناخالصسوبینتغییراتعلتتعیینوارزیابیآن،ازهدفواستتجاریواحدعملیات

.استواقعیناخالصسودوانتظارمورد
هبنسبتمالیدورهیکسودناخالصدرتغییراتشاملسودناخالصدرتغییرات

بهتنسبدورهیکدرواقعیسودناخالصدرتغییراتوقبلمالیهایدورهسودناخالص
یازیرعواملازیکینتیجهدرناخالصسوددرتغییرات.استشدهبودجهناخالصسود

:گیردمیصورتمواردازترکیبی
وستقیممدستمزدمستقیم،موادشامل)شدهتمامبهایدهندهتشکیلعواملدرتغییر-1

(ساختسربار
محصوالتفروشقیمتدرتغییر-2
رفتهفروشکاالیحجمدرتغییر-3



روش های تجزیه و تحلیل سودناخالص
:داردوجودروشدوناخالصسودتحلیلوتجزیهبرای

:گذشتهارقاممبنایبرسودناخالصتحلیلوتجزیه-1
جاریالسبهمربوطارقاموتعیینمقایسهمبنایعنوانبهگذشتهسالارقامروش،ایندر
.شوندمیمقایسهآنهابا

:استانداردهایهزینهوبودجهمبنایبرسودناخالصتحلیلوتجزیه-2
آنهااثراتومقایسهاستانداردهایهزینهوشدهبودجهارقامباواقعیارقامروش،ایندر
تریصحیحوموثرترنتایجروشاینازاستفاده.شودمیتحلیلوتجزیهناخالصسودبر
.دهدمیقراراختیاردرراقبلیروشبهنسبترا



انحرافات سودناخالص

مثال 



حل مثال



:انحراف فروش و بهای تمام شده کاالی فروش رفته

مثال 



انحرافات نرخ و حجم بهای تمام شده کاالی فروش رفته



مثال



انحرافات نرخ و حجم فروش



مثال



انحرافات مقدار و ترکیب فروش



مثال  



انحرافات سهم بازار و اندازه بازار



مثال



حل مثال



انحراف حجم سودناخالص

مثال



انحرافات حجم فروش نهایی و ترکیب سودناخالص



مثال



اندازه گیری سود و ارزیابی عملکرد و
قیمت گذاری انتقاالت داخلی



داکثرحبهوهاداراییازموثراستفادهانتفاعی،تجاریواحدهایاصلیهدف
همقایسسهولتوتجاریواحداهدافتحققبرای.باشدمیسودرساندن

همینبهاست،موثربسیارعملکردصحیحگیریاندازهآن،مختلفهایبخش
.گرددمیمطرحعملکردارزیابیوسودگیریاندازهضرورتدلیل،
استیتمدیرکنترلسیستماصلیعاملعملکردارزیابیوسودگیریاندازه

لفمختهایبخشمدیراندرانگیزهایجادوکاراییافزایشدرتواندمیو
.باشدموثرتجاریواحد

اندازه گیری سود و ارزیابی عملکرد و قیمت گذاری 
انتقاالت داخلی



سرمایه بکارگرفته شده

:اشدمتوسط سرمایه بکار گرفته شده می تواند در برگیرنده یکی از سه حالت زیر ب



مثال



حل مثال



روش های اندازه گیری سود و ارزیابی عملکرد



قیمت گذاری انتقاالت داخلی



روش های قیمت گذاری انتقاالت داخلی


