
 1مدیریت مالی 

 مدرس حسینی



 :تعاریف مدیریت مالی

 :کوهلر حسابدارانفرهنگ •
 و معامالتمدیریت مالی را به عنوان تئوری و انجام هر گونه 

 و بورس بازی در ریسکی معامالتارتباطات بازرگانی شامل 
 .پول و سرمایه گذاری تعریف می کند

 :پاندی•
 مدیریت مالی را به عنوان فعالیت مدیریتی که در ارتباط با

 طرح ریزی و کنترل منابع مالی شرکت می باشد تعریف می
 .کند



 :وظایف مدیریت مالی

 وظیفه تامین مالی1)
 وظیفه سرمایه گذاری2)
 وظیفه نظارت بر بازار سرمایه3)



 وظیفه تامین مالی  

ترکیبی از منابع مختلف را انتخاب می کند که  مدیرمالی•
از یکسو هزینه های مالی را به حداقل ممکن برساند و از 
سوی دیگر اهرم مالی یا مخاطره را در سطح قابل قبول 

 .نگه دارد



 وظیفه سرمایه گذاری

وظیفه سرمایه گذاری مدیریت مالی در خصوص میزان •
تعیین ریسک و بازده در خصوص شقوق مختلف سرمایه 
گذاری می باشد که ممکن است در کوتاه مدت و یا بلند  

 .مدت نصیب واحد انتفاعی گردد



 وظیفه نظارت بر بازار سرمایه

را   تکنیکهاییانجام این وظیفه، تحلیلها، شناخت و بکارگیری •
آشنا باشد  تکنیکهاایجاب می کند که مدیریت مالی باید با آن 

که اهم آن تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، مبحث کارآمدی و یا  
 .ناکارآمدی بازار سرمایه و ارزشیابی اوراق بهادار می باشد



 سیستم امور مالی  

سیستم امور مالی مجموعه ای است از اطالعات، اصول و تئوری  •
که با تامین مالی توسط واحدهای انتفاعی ارتباط   هایی
مدیریت باید درباره انتخاب پروژه های سرمایه گذاری و  .دارد

چگونگی تامین مالی آن تصمیم گیری کند و همواره هدف 
حداکثر کردن ارزش سهام سهامداران شرکت را مد نظر قرار  

 .می دهد



 وظایف اساسی سیستم امور مالی  

آشنایی با محیط کلی پیرامون واحد انتفاعی شامل موسسات مالی، بورس اوراق بهادار •
و همچنین آگاهی از مفاهیم اساسی ارزش زمانی پول، مخاطره و ارزشیابی اوراق 

 .بهادار
 تعیین و پیشنهاد مربوط به پرداخت سود سهام به سهامداران•
کوتاه مدت و در نظر گرفتن ارتباط طرح  بدهیهایاعمال مدیریت بر داراییها و •

 .بلند مدت مالی استراژیهایکوتاه مدت با  ریزهای
بررسی و تدوین خط مشی تامین مالی واحد انتفاعی از طریق استقراض اوراق قرضه •

 .و سایر ابزارهای مالی
  کنندگانشرکت  العملهایتجزیه و تحلیل صورتهای مالی به منظور پیشگیری عکس •

 .در بورس اوراق بهادار در مقابل اطالعات مالی واحد انتفاعی

 



 عملکرد سیستم حسابداری

 عملکرد اطالعاتی  1)
 عملکرد کنترلی2)
 عملکرد خدماتی3)



 عملکرد اطالعاتی  

 

عملکرد اطالعاتی مهمترین عملکرد هر سیستم حسابداری  •
چون حسابداری مدیریت را در برنامه ریزی و  . محسوب می شود

را   ذیعالقهو  ذیحقهدایت عملیات یاری می کند و هم اشخاص 
 .قادر می سازد تا راجع به موسسه آگاهانه تصمیم گیری کنند



 عملکرد کنترلی  

عملکرد اطالعاتی سیستم حسابداری به عملکرد کنترلی منجر  •
مقایسه اطالعات راجع به عملیات گذشته با گزارشهای  . می شود

مالی سال یا سالهای قبل و یا پیش بینی ها و برنامه ها موجب  
 .می شود تا اقدامات تصحیحی و تعدیلی به اجرا گذاشته شود



 عملکرد خدماتی

عملکرد خدماتی توام با دو عملکرد اطالعاتی و کنترلی در •

حقیقت کار اشخاصی را که با موسسه داد و ستد دارند 

 .تسهیل می کند



 تفاوت مدیریت مالی با حسابداری

 حسابداری مدیریت مالی تفاوت ها ردیف

 استفاده از مبنای تعهدی استفاده از مبنای حسابداری در مبنای حسابداری 1

 گذشته نگر آینده نگر نگرش دوره زمانی 2

ارائه اطالعات و  ثبت رویدادهای مالی و سهامدارو ثروت  حداکثر سازی سود هدف 3
 گزارشهای مالی

تهیه صورتهای مالی از طریق ثبت  و تصمیم گیری پیش بینی، برنامه ریزی وظیفه نگرش 4
 رویدادها

تهیه کننده و جمع آوری اطالعات و  استفاده کننده گزارشات مالی گزارشگری مالی 5
 گزارشات مالی

 مدیریت مالی شاخه های مدیریت -اقتصادخرد زیر مجموعه دانش 6



 چرخه تجاری

تجاری در یک   رئنقگفته می شود که با رکود و  الگوهاییبه •
 .سیستم اقتصادی تکرار می شوند

 :حالت می باشد 4هر چرخه تجاری شامل 
 رونق اقتصادی1.
 رکود2.
 بحران3.
 بهبود وضع اقتصادی4.

 



 رونق اقتصادی

به وضعیتی گفته می شود که فعالیتهای تجاری در اوج خود و  •
 .نرخ بیکاری در پایین ترین حد باشد

 مشخصات بارز این مرحله مرحله 

توسعه   -سرعت افزایش قیمت ها -حداکثر اشتغال -حداکثر تولید -حداکثر فروش رونق اقتصادی
 -دشواری تهیه سرمایه -و فوالد، سیمان و برق حداکثر مصرف آهن -سرمایه گذاری
 بورس اوراق بهادار معامالترونق  -افزایش نرخ ارز



 رکود اقتصادی

پس از سپری شدن دوره رونق اقتصادی،فعالیتهای تجاری  •
کاهش می یابد و نرخ بیکاری باال می رود، این دوره را رکود  

 .اقتصادی می نامند

 مشخصات بارز این مرحله مرحله 

 -کاهش سرمایه گذاری -کاهش قیمتها -کاهش اشتغال -کاهش دائمی تولید -دائمی فروش نقصان رکود اقتصادی
 رکود در بازار بورس اوراق بهادار -کاهش نرخ بهره



 بحران اقتصادی

اقتصادی برای مدتی دوام یابد، در چنین حالت   اگررکود•
 .وضعیتی پیش می آید که به آن بحران اقتصادی می گویند

 مشخصات بارز این مرحله مرحله 

کاهش مصرف آهن و  -کاهش میزان سرمایه گذاری -عدم اشتغال و بیکاری -مشکل شدن فروش بحران اقتصادی
 در بازار بورس اوراق بهادار معامالتتوقف  -کاهش نرخ بهره -سیمان و برق فوالدو



 بهبود اقتصادی

دوره ای که در آن وضع اقتصادی بهبود و نرخ بیکاری کاهش •
 .می یابد دوره بهبود اقتصادی می نامند

 
 مشخصات بارز این مرحله مرحله

افزایش مصرف آهن،  -افزایش قیمتها -افزایش اشتغال -افزایش تولید -بهبود فروش کاال و خدمات بهبود اقتصادی
 در بازار بورس اوراق بهادار معامالتبهبود  -افزایش نرخ بهره -برق فوالد، سیمان و



 تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر در مدیریت مالی

 :سر  سربهتجزیه و تحلیل نقطه •
نقطه سربسر تکنیکی است که از آن طریق روابط بین هزینه  وتحلیلتجزیه •

اساس این  . ، هزینه های متغیر و سود مورد مطالعه قرار می گیردثلبتهای 
 . روش بر روابط مشخص بین هزینه ها و درآمدها استوار است

درآمد کل یک مؤسسه برابر با هزینه کل باشد در چنین   هرگاهدیگر  بعبارت•
حالت سود عاید مؤسسه نشده و زیانی هم نداشته است بنابراین می توان 

 . نتیجه گرفت که مؤسسه به میزان تولید در نقطه سربسر رسیده است

باید حداقل مساوی کل   فروششاگر شرکت بخواهد از زیان اجتناب نماید •
هزینه ها باشد، یعنی مساوی کل هزینه های متغیر که با سطح تولید می  

 . کند، بعالوه هزینه های ثابت که ارتباطی با سطح تولید ندارد



 :مفاهیم و نحوه دسته بندی هزینه ها 

مختلف دسته بندی   بطرقهزینه های مؤسسات را می توان •
نمود یکی از متداول ترین انواع تقسیم بندیهای هزینه ها  

 .  هزینه های ثابت، متغیر و نیمه متغیر می باشد بصورت



 :هزینه های ثابت 

آن دسته از هزینه های شرکت که ثابت هستند و ارتباطی با  •
حجم فروش ندارند مانند هزینه استهالک هزینه اجاره، بهره و  

با تغییر   مبلغشانرا که جمع  هاییحقوق کارکنان ارشد، هزینه 
کنند هزینه ثابت نامیده می   نمیمیزان فعالیت تولیدی تغییر 

 .  شود

 



 

هزینه های ثابت اقالمی که بیشتر برحسب زمان پیش می روند •
مجموع   بصورتنه برحسب حجم تولید، هزینه های ثابت را 

نمایش می دهند که نمودار آن در  ( fc)هزینه ها و یا حروف 
 آمده است( 1)شماره 

FC 

 (1)هزینه ثابت 

X  (  تولید)حجم فعالیت 

         

0 

 (1)نمودار شماره 



هزینه ثابت از نظر مجموع ثابت ولی از نظر هر واحد متغیر  •
بخاطر این منظور شرکتها برای افزایش سودآوری سعی  . است

می کند که میزان تولید خود را باال ببرند که در اینصورت با  
افزایش میزان تولید هزینه ثابت هر واحد کاهش پیدا می کند،  
مشروط بر اینکه شرکت مورد نظر سرمایه بر باشد بنابراین می  

 .رسم نمود 2توان هزینه ثابت هر واحد را مانند نمودار شماره 

 

 



 
 

(FC Prunit) 

 هزینه ثابت هر واحد

0                  x1              x2             x3            

 (  تولید)فعالیت  

         
 (2)نمودار شماره 

2/1 

1 

8/0 

6/0 

4/0 

2/0 

 



 هزینه متغیر
هزینه متغیر تولید که مقدار آن مستقیما با میزان تولید تغییر  •

می کند، به عبارت دیگر مقدار این هزینه به مقدار تولید 
مانند مواد خام،  . بستگی دارد که آنها را هزینه متغیر گویند

 .دستمزد مستقیم
 

 

 



 

 

 

 

 (لایر)هزینه متغیر 

 (3)نمودار شماره 

5/4 

4 

5/3 

3 

5/2 

2 

5/1 

1 

5/0 

0 

 

 

 هزینه های متغیر

VC 

 (حجم تولید)فعالیت 

 vc=هزینه متغیر

 v=هزینه متغیر هر واحد
   x(=فعالیت)میزان تولید

 .است  امده 3هزینه های متغیر به صورت هزینه هر واحد در نمودار شماره 



 :هزینه های نیمه متغیر 

 

هزینه ای که مقدار آنها تا میزان معینی به تولید بستگی ندارد  •
ولی از آن به بعد به تولید بستگی پیدا می کند، در حقیقت  

که از نظر   متغیراندترکیبی از هزینه های ثابت و هزینه های 
  متغیرشانسهولت محاسبه آنها را برحسب اینکه عامل ثابت یا 

بیشتر اهمیت داشته باشد به ترتیب جزء هزینه های ثابت را در  
رقم هزینه های ثابت و جزء هزینه های متغیر را در رقم هزینه  

 .  های مذکور در صورت حساب سود و زیان گزارش می کنند



 هزینه 

 (4)نمودار شماره 

1 

 

8/0 

 

6/0 

 

4/0 

 

2/0 

 

0 

 

 هزینه های نیمه متغیر

vc 

 (حجم تولید)فعالیت 

fc 

fc 

vc 

fc 

 نمودار هزینه های نیمه متغیر  



 :هزینه کل 
 .زیر آن را نمایش می دهند بصورتهزینه های ثابت و متغیر که 

 
vcfcTc 

 (5)نمودار شماره 

 (حجم تولید)

VC  

fc 

 (لایر)هزینه 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

  tc= هزینه کل  
 

 fc= هزینه ثابت 
 

  vc= هزینه متغیر تولید 
 

 x= مقدار محصول تولید شده 



 :درآمد کل 

از نقطه نظر تجزیه و تحلیل نقطه سربسر مبالغ کسب شده از  •
در  . فروش هر واحد کاال یا خدمات درآمد گفته می شود

را داریم در   فروششصورتیکه تعداد محصولی را که انتظار 
(  فروش کل)درآمد کل  نمائیمقیمت فروش هر واحد ضرب 

 .بدست می آید



 درآمد کل  PXtR)(

 p=قیمت فروش هر واحد کاال 
  

 x=تعداد کاالی فروخته شده 

از نقطه نظر تجزیه و تحلیل نقطه سربسر مبالغ کسب شده از فروش  
در صورتیکه تعداد  . هر واحد کاال یا خدمات درآمد گفته می شود

را داریم در قیمت فروش هر واحد ضرب   فروششمحصولی را که انتظار 
 .بدست می آید( فروش کل)درآمد کل  نمائیم

 درآمد کل 

 (6)نمودار شماره 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

0 

 درآمد کل

 تعداد کاالی فروخته شده

 درآمد



 :  سر یک واحد انتفاعی را به شکل نمودار زیر نمایش داد سربهدر نتیجه می توان نقطه 

 (7)نمودار شماره 

 تولید

 هزینه ثابت

 (لایر)درآمد هزینه 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

 

 هزینه کل

 منطقه سود

 درآمد کل 

 نقطه سربسر

 منطقه زیان 

 منطقه متغیر



 :فرمولهای مورد استفاده در تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر 

 تولید در نقطه سر به سر  (  1

VCP

FC
Q




Q  = تولید در نقطه سر به سر؛ 

Fc  =هزینه ثابت؛ 

P  = قیمت هر واحد؛ 

Vc  =هزینه متغیر هر واحد؛ 



 فروش در نقطه سر به سر  (  2

PQS

P

V

FC
S

.*

1















شرکت تولیدی ایران خاور تولید کننده وسایل لوازم  : مثال •
بررسی تولید و   مضغولموتور می باشد در حال حاضر  یدکی

عرضه نوعی شمع جدید است که قیمت فروش هر واحد از این  
  9000ریال اقالم متغیر هر واحد آن  15000لوازم به مبلغ 

.  ریال برآورد شده است 6000000بالغ بر  کالًریال و اقالم ثابت 
 .  تعیین نقطه سربسر و محاسبه تولید در نقطه مذکور مطلوبست



شرکت تولیدی ایران خاور تولید کننده وسایل لوازم : مثال 

بررسی تولید  مضغولموتور می باشد در حال حاضر  یدکی

و عرضه نوعی شمع جدید است که قیمت فروش هر واحد 

لایر اقالم متغیر هر واحد آن  15000از این لوازم به مبلغ 

لایر  6000000بالغ بر  کالا لایر و اقالم ثابت  9000

تعیین نقطه سربسر و محاسبه  مطلوبست. برآورد شده است
 . تولید در نقطه مذکور



vcfctctR 

15000x = 6000000 + 9000X 

15000x – 9000x = 6000000 

6000x = 6000000 

    x = 1000واحد 

15000000150001000   درآمد کل 

1000
900015000

6000000





VCP

FC
Q


*

15000000150001000 

 PQS .**



 سر از طریق حاشیه فروش  سربهشناسایی نقطه 

 
 

 حاشیه فروش= قیمت فروش یک واحد  –اقالم متغیر یک واحد 

 

 سر سربهنقطه = اقالم ثابت ÷ حاشیه فروش  

 

سر این است که ابتدا تفاوت قیمت فروش و اقالم متغیر یک واحد از  سربهنقطه 
نامیده می  ( cm)حاشیه فروش  اصطالحاًمحصول محاسبه می گردد که این تفاوت 

اقالم ثابت و   بازیافتمعرف سهمی است که فروش یک واحد از محصول در . شود
بوسیله حاشیه   کالًسپس ایجاد سود دارد سطحی از فعالیت که در آن اقالم ثابت 

 .  فروشی تأمین می شود، نقطه سربسر است و تولید و فروش بعد از این سود خواهد بود



 شناسایی نقطه سربسر از طریق حاشیه فروش 

سر این است که ابتدا تفاوت قیمت فروش و اقالم متغیر یکک واحکد    سربهنقطه 
( cm)حاشکیه فکروش    اصکطالحاً از محصول محاسبه می گردد که این تفکاوت  

 بازیافتمعرف سهمی است که فروش یک واحد از محصول در . نامیده می شود
 ککالً اقالم ثابت و سپس ایجاد سود دارد سطحی از فعالیت که در آن اقالم ثابت 

بوسیله حاشیه فروشی تأمین می شود، نقطه سربسر است و تولید و فروش بعد 
 . از این سود خواهد بود

 

 حاشیه فروش= قیمت فروش یک واحد  –اقالم متغیر یک واحد 
 

 سر سربهنقطه = اقالم ثابت ÷ حاشیه فروش  
 

cm

FC
Q *



 دستیابی به سود خالص معین 

هدف از انجام فعالیتهای اقتصادی و تجاری دستیابی به نقطه  •
سربسر نیست و مؤسسات و مدیران تمایل دارند بازده مطلوبی  

.  از سرمایه گذاریهای خود انتظار داشته و آن را کسب کنند
طرحهای سرمایه گذاری خود درصدی متعارف سود را در نظر  

 .می گیرند سرمایه گذار گفته می شود

 



 :سود مورد انتظار سرمایه گذار می تواند به دو شکل مطرح شود 

 سود مورد انتظار زیر مبنای مبلغی ثابت؛  (  1

 سود مورد انتظار بر مبنای درصدی از فروش؛  (  2

 



سود مورد انتظار بر مبنای مبلغ ثابتی باشد در   اگرمبلغ
سر   سربهچنین حالت می توان به اقالم ثابت در فرمول 

 (حالت اول. )اضافه نمود
چنانچه سود مورد انتظار بر حسب یک رقم ثابت نباشد 

مثالً  . درصدی از درآمد فروش تعیین شود برمبنایبلکه 
 درآمد فروش باشد در فرمول اصلی منظور می گردد% 10
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fc
Q


*



در رابطه بکا یککی از محصکوالت    ( آلفا)اطالعات زیر در مورد شرکت تولیدی  :مثال 
 . تولید گردآوری شده است

 ریال؛  240000اقالم ثابت بهای تمام شده 

 ریال؛  4800قیمت فروش یک واحد از محصول 

 ریال؛  2400اقالم متغیر بهای تمام شده یک واحد 

 : مطلوبست
 مقدار فروش در نقطه سربسر؛ ( مقدار تولید در نقطه سربسر؛ ب ( الف 

480000480100.

100
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240000

24004800

240000
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 مطلوبسکت در صورتیکه اطالعات زیر از شرکت گاما استخراج شکده باشکد   : مثال 
 . تعیین مبلغ فروش در نقطه سربسر

 ریال؛  30000هزینه ثابت 

 فروش شرکت؛ % 40هزینه متغیر 
 . حل مسئله مذکور را می توان از دو طریق محاسبه کرد: جواب 

   :  روش اول 

 tR 40 + %30000  =tR 

30000  =tR 40 %- tR  

30000  =tR 60 % 

 50000  =tR  

tc =tR 

tR = fc + vc  

tR 4 = %vc  

   :  روش دوم 

 50000  =tR  



 :سر نقدی  سربهنقطه 
 

چنانچه مدیریت شرکت تمایل داشته باشد که حجم •
مالی   یکدورهفروشی که تنها کلیه هزینه های نقدی 

بوسیله آن مقدار فروش جبران می شود را بداند الزم 
 .  است نقطه سربسر نقدی را محاسبه نماید



 محاسبه نقطه سر به سر نقدی

برای محاسبه نقطه سربسر محاسبه نقطه سربسر نقدی باید  •
را از مجموع هزینه های  ( استهالک)ابتدا هزینه های غیر نقدی 

ثابت عملیاتی کسر کرده به این ترتیب نقطه سربسر نقدی،  
 .سربسر معمولی پایین تر خواهد بود  ازنقطه
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*

  هزینه استهالک –هزینه ثابت                                                            
 =سر نقدی  سربهنقطه  

 هزینه متغیر هر واحد  –قیمت هر واحد                                       

 فرمول نقطه سر به سر نقدی



 : درب چوبی می باشد اطالعات زیر را ارائه داده است تولیدی ایران کار که سازنده ی  مجتمع: مثال

 ریال؛  100000فروش هر یک از درب چوبی 

 ؛ 90000هزینه متغیر هر درب 
ریال هزینه اسکتهالک مکی باشکد نقطکه     5000000که مبلغ  55000000مجموع هزینه های ثابت عملیاتی 

 محاسبه کنید؟ سر نقدی را سربهسر عملیاتی و نقطه  سربه
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90000100000

55000000
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درب تولید نماید تا هزینه پرداخت نقدی  5000بنابراین در حالت نقطه ی سر به سر نقدی مجتمع تولیدی باید 
 .ریال پوشش داده و به نقطه ی سر به سر برسد(50000000)



 :حاشیه ایمنی 

 
درصدی از  بصورتسر را  سربهمعیاری از تفاوت بین فروش واقعی و فروش در نقطه 

 بعنواننسبت حاشیه ایمنی را در مراحل طرح زیری می توان . فروش ارائه می کند
این معیار یکی از ضوابط مدل تصمیم گیری . معیاری از سنجش احتمال خطر بکار برد

توان عدد  نمیهر چند . در انتخاب یک راه از بین راه حلهای موجود محسوب می شود
معینی را بتوان یک حاشیه ایمنی مناسب تعیین کرد ولی بطور کلی می توان گفت که 

راه حل در دست بررسی از نظر تحمل زیان   هر چه این نسبت باالتر باشد، احتمال خطر
. کمتر است  

 

   p – p*                 فروش واقعی        –سر  سربهفروش در نقطه 

  نسبت حاشیه ایمنی ms=       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ×   100=  ـــــــــــــــ 
p                                             فروش واقعی 



 :  را در دست بررسی دارد  B , Aمؤسسه آلفا دو روش : مثال 

 Bروش  Aروش  شرح

 ریال 3600000 ریال 1200000 هزینه ثابت

 ریال 200 ریال 350 هزینه متغیر هر واحد

 ریال 500 ریال 500 قیمت هر واحد

سر از نظر تعداد و مبلغ برای هر دو سطح  سربهمحاسبه نقطه ( الف :  مطلوبست 
 واحد  13000تولید 

 حاشیه ایمنی برای هر دو روش  ( ب  
 سود یا زیان برای هر دو روش  ( ج  
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150350500  VCPcm
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 و یا  

300200500  VCPcm
1R

2R

6000000

500

200
1

3600000

1

* 









P

VC

FC
S A    Bسر سربهمبلغ فروش در نقطه 



 فروش واقعی  –سر  سربهفروش نقطه              13000 – 8000                         

  Aحاشیه ایمنی =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  ـــــــــــــــــــــــــــ×  %100 = 4/38 

 فروش واقعی                                    1300                                 

 فروش واقعی  –سر  سربهفروش در نقطه            13000 – 12000                         

  Bحاشیه ایمنی =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  ـــــــــــــــــــــــــــ×  %100 = 7/7 

 فروش واقعی                                    1300                                 

 

    

300000 ( =200  ×13000  +3600000  )– 13000  ×500   = 

tR = P.Q – (FC+Q.VC)  = سود 

750000 ( =350  ×13000  +1200000  )– 13000  ×500   = 1R

2R



 :سر تولید و فروش در مؤسسات چند محصولی  سربهنقطه 

 

سر فقط برای یک محصول محاسبه گردیده   سربهمحاسبه نقطه •
ولی در اکثر واحدهای تولیدی بیش از یک محصول تولید . است

هزینه ثابت بهای تمام   مواردیمی گردد، اگر بتوان در چنین 
شده محصوالت را شناسایی نمود می توان نقطه سربسر را برای  

هر یک از محصوالت بطور جداگانه محاسبه نمود ولی در اکثر  
سر   سربهموارد امکان پذیر نیست بدین ترتیب از روش نقطه 

 .  برای چند محصول استفاده می شود

 



را  ( CM)نحوه کار بدین ترتیب است که در ابتدا حاشیه فروش •
که این موضوع   نمائیمبرای هر یک از محصوالت شناسایی می 

بین قیمت فروش هر واحد محصول با اقالم متغیر   تفاضلاز 
بهای تمام شده هر واحد بدست می آید که تفاوت حاصل شده  

سهم پرداخت هزینه های ثابت از قیمت فروش هر واحد می  
باشد سپس میانگین موزون فروش را بدست آورده محاسبه و 

برای تعیین نقطه سربسر هزینه ثابت مؤسسه را بر میانگین  
  سربهموزون حاشیه فروش تقسیم و بدین ترتیب تعداد نقطه 

 .سر در مؤسسات چند محصولی حاصل می شود

 



بطور کلی در ارتباط با محاسبه تولید و فروش و سود در مؤسسات چند محصولی از  
 :فرمولهای زیر استفاده می شود 

 (cm)حاشیه فروش = قیمت فروش هر واحد از محصول  –هزینه متغیر برای هر واحد 

cm

FC
PEBVPcm  ..

 سر  سربهفرمول مبلغ فروش در نقطه 
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 فرمول های محاسبه سود و زیان چند محصول 
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S  = ،سود کل مؤسسهK   =  ،سود هر محصولFC  =  ،هزینه ثابتSi  = ،درصد فروش هر محصولC1   = حاشیه
 قیمت فروش؛ =  Pفروش، 

 هزینه ثابت + سود                                                                       

  S=  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 درصد فروش× حاشیه فروش                                                                 

 قیمت فروش                                                                        

 فرمول سود هر محصول  

 

 فرمول هزینه ثابت هر محصول 



 :درصد ظرفیت در نقطه سر به سر 

 

 جمع هزینه های ثابت             

 سر  سربهدرصد ظرفیت در نقطه =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 جمع هزینه های متغیر             

 1 -   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ×    ظرفیت  

 کل فروش                

 
در این صکورت بکه منظکور محاسکبه     . حجم فروش را می توان بر حسب درصد ظرفیت نیز نشان داد

 . درصد ظرفیت در نقطه سر به سر می توان از فرمول زیر استفاده کرد



ریکال و نسکبت جمکع     90/  000/000در کارخانه مهتاب هزینه های ثابکت مبلکغ   : مثال 
ریال مبلغ فروش  10/  000/000و ظرفیت کارخانه % 40هزینه های متغیر به کل فروش 

 . در نقطه سر به سر و درصد ظرفیت در نقطه مذکور به قرار زیر محاسبه می شود

150000000
40%1

90000000



  سر  سربهمبلغ فروش در نقطه 

  

75%
20000000)40%1(

90000000



  سر  سربهدرصد ظرفیت در نقطه 



 :نقطه سر به سر مالی 
 

منظور از نقطه سر به سر مالی سطحی از سود قبل از بهره و •
به بیان  . مالیات است که سود هر سهم در آن سطح صفر شود

مالیات شرکت، در حدی است که می تواند  قبدیگر سود 
را پوشش داده ولی به   مالیاتهاهزینه های ثابت تأمین مالی و 

 .  گیرد نمیصاحبان سهام عادی شرکت چیزی تعلق 



 (    سود قبل از بهره و مالیات –بهره وام ( ) 1 –نرخ مالیات ) –سود سهام ممتاز    

       EPS=       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

 تعداد سهام عادی منتشر شده                   

 
ر  در نمودا. نقطه سر به سر مالی براساس سود قبل از بهره و مالیات تعیین می شود

نقطه سر به سر سود هر سهم در باالی این نقطه مثبت است و اگر مقدار سود قبل از 
. بهره و مالیات در پایین نقطه سر به سر قرار گیرد سود هر سهم منفی می شود  
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 A , Bشرکت سهامی بتا دو نوع اوراق قرضه کوتاه مدت و بلند مدت و همچنین دو نوع سهام ممتاز : مثال 

 :را منتشر کرده است، اطالعات آنها به قرار زیر است 
 ؛  %14ریال و نرخ بهره آن  000/000/30اوراق قرضه کوتاه مدت (  1

 ؛  %12ریال و نرخ بهره آن  000/000/50اوراق قرضه بلند مدت (  2

 ریال؛ 100سهم و سود هر سهم در سال  A 80000سهام ممتاز نوع (  3

 ریال؛   150سهم و سود هر سهم در سال  B 150000سهام ممتاز نوع (  4

  باشد نقطه سر به سر مالی شرکت به قرار زیر محاسبه می شود؛% 25چنانچه نرخ مالیات شرکت 

10200000 ( =12 % ×50000000 ( + )14 % ×30000000  = )I  

3050000 ( =15 ×150000 ( + )10  ×80000  = )E  

  

50866667406666710200000
25.01

30500000
10200000 


Y

  

 . ریال می باشد 50866667سر شرکت  سربهبنابراین نقطه مالی 



 :چگونگی محاسبه نقطه سر به سر در مؤسسات تولیدی 

در تجزیه و تحلیل بهای تمام شده و حجم فعالیت در مؤسسات  •
تولیدی، اثر تغییرات قیمت فروش، هزینه متغیر، هزینه ثابت،  

در این  . حجم تولید بر سود واحد تجاری بررسی می شود
بنابراین نقطه سر به  . بررسی از نقطه سر به سر استفاده می شود

سر سطحی از فعالیت است که در آن سطح جمع درآمد فروش  
دیگر در این سطح سود   بعبارت. با جمع هزینه ها مساوی است

 . عملیاتی برابر صفر است

 



 :شامل موارد زیر است ( V)هزینه متغیر هر واحد محصول •
 هزینه متغیر تولیدی؛  (  1•

 هزینه های متغیر اداری؛  (  2•

 هزینه های متغیر توزیع و فروش؛  (  3•



 :شامل موارد زیر است ( FC)هزینه ثابت طی دوره •
 هزینه های ثابت تولیدی؛  (  1•

 هزینه های ثابت اداری؛  (  2•

 هزینه های ثابت توزیع و فروش؛  (  3•

  

 



عبارتست از قیمت فروش هر واحد محصول ( cm)حاشیه فروش یک واحد محصول 
(P )         منهای هزینکه متغیکر هکر واحکد محصکول و نسکبت حاشکیه فکروش(%cm )

مربکوط   فرمولهابنابراین . عبارتست از حاشیه فروش تقسیم بر قیمت فروش هر واحد
 :به این واحدها به قرار زیر می باشد 
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 :که در آنها 

 
P  = قیمت فروش هر واحد محصول؛ 

X  = تعداد فروش؛ 

F  = هزینه ثابت طی دوره؛ 

V  = هزینه متغیر هر واحد محصول؛ 

S  = مبلغ فروش؛ 



بنابراین، در صورتی که حاشیه فروش بیشتر از هزینه های ثابت باشد دارای سود و اگکر حاشکیه فکروش    
در نقطه سر به سر حاشیه فروش با جمکع هزینکه   . کمتر از هزینه های ثابت باشد دارای زیان می باشیم

بینکی فکروش الزم بکرای     پپیشفرمول تجزیه و تحلیل سر به سر می تواند در . های ثابت برابر می باشد
 . نیز سودمند واقع شود محاسباتیدستیابی به سود برنامه ریزی پیش بینی شده با حداقل کردن زیان 

 هزینه ثابت (   یا زیان عملیاتی )سود عملیاتی                         

 تعداد فروش =   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= × =  ـــــــــــــــ  

 Cm                                  حاشیه فروش یک واحد 

  

 هزینه ثابت (   یا زیان عملیاتی )سود عملیاتی                        

 مبلغ فروش =   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= × =  ـــــــــــــــ  

 %Cm                                    نسبت حاشیه فروش 

 

IF 

IF 





مکی  ( یا سود یا زیان پیش بینکی شکده و مکورد انتظکار    )نشان دهنده سود یا زیان عملیاتی  I که در فرمول باال 
 . باشد



        Y                       سودخالص   

 هزینه ثابت +  ــــــــــــــــــــــ          F+  ــــــــــــــــ  

      t – 1                  1 –نرخ مالیات   

 تعداد فروش =  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  X=  ـــــــــــــــــــ  

        Cm                        حاشیه فروش 

 

سود )میزان سود مورد نظر که در صورت کسر اعمال می گردد باید براساس سود قبل از کسر مالیات 
:باشد در نتیجه برای کسب مبلغ مشخصی سود خالص از فرمولهای زیر استفاده می گردد ( عملیاتی  

                   Y            سودخالص   

 هزینه ثابت +  ــــــــــــــــــــــ          F+  ــــــــــــــــ  

t – 1                      1 –نرخ مالیات   

 مبلغ فروش =  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   =    ـــــــــــــــــــ  

       %Cm                    نسبت حاشیه فروش 



 کل درآمد

 (خالص فروش)

 هزینه های عملیاتی منهای

 هزینه های اداری منهای

 (EBIT)سود قبل از بهره و مالیات 

 هزینه های بهره منهای

 سود مشمول مالیات 

 مالیات  منهای

 سود پس از کسر مالیات 

 سود سهام پرداخت شده منهای

 مبلغی که به سود اضافه می شود 

 (  8)نمودار شماره 


