
 های لیزینگ  ارائه مدل محاسبه نقطه سر به سر در شرکت 

 مقدمه 

کوشد تغییراتی که در میزان فروش و سود هر سهم رخ داده است و نیز  های مالی خود می هر شرکتی در گزارش 

علت تناسب نداشتن تغییر سود هر سهم با میزان فروش را مورد بحث قرار دهد. مدیران شرکت برای مطالعه و  

سر استفاده  ای به نام تجزیه و تحلیل نقطه سربه  بررسی رابطه بین فروش و سود خالص از روش شناخته شده

سر رابطه بین فروش و سود شرکت و نیز تأثیراتی که این عوامل بر یکدیگر دارند  کنند. با استفاده از نقطه سربه  می 

 شود.بهتر درک می 

های  ب برای محاسبه نقاط سر به سر )عملیاتی، مالی و کل( در شرکت در این مقاله سعی شده است یک مدل مناس 

 لیزینگ ارائه شود. 

 های لیزینگ  محاسبه نقطه سر به سر در شرکت  مدل مفهومی -1

ای موجود، روش مدونی برای محاسبه نقطه سر به سر در  منابع کتابخانه در  های به عمل آمده  با توجه به بررسی 

های لیزینگ ماهیت منحصر به فردی در نوع فعالیت دارند این  ندارد. از آنجا که شرکت های خدماتی وجود  شرکت

کند نیز  کند. وجود پرتفوی متنوع خدماتی که شرکت ارائه می تر می موضوع محاسبه نقطه سر به سر را پیچیده 

فاده کنیم که در  بر علت است. لذا برای محاسبه نقطه سربه سر شرکت ناچاریم از فروض ساده سازی است  مزید 

 ادامه به آنها اشاره خواهد شد.

 متغیرهای مدل  -2-1

 است:  های تولیدی مقدار عددی متغیرهای زیر الزامی برای محاسبه انواع نقطه سر به سر در شرکت 

 ( Qتعداد فروش کاال) -1



 ( Pقیمت هر واحد کاال ) -2

 ( Vهزینه متغیر هر واحد محصول )  -3

 ( Fهای ثابت )هزینه  -4

 ( EBITسود قبل از بهره و مالیات ) -5

 (  Iهزینه تامین مالی ) -6

 (  Tنرخ مالیات )  -7

 (  Nتعداد سهام منتشر شده )  -8

 ( EPSسود هر سهم )  -9

معنا است. در ادامه به بررسی متغیرهای  های لیزینگ به دلیل ماهیت خدماتی برخی متغیرهای فوق بی برای شرکت 

 پردازیم. محاسبه نقطه سر به سر می خاص شرکت لیزینگ برای 

 تعداد فروش کاال 

 در شرکت لیزینگ این مقدار معادل تعداد قراردادهای منعقد شده )تسهیالت اعطایی( در هر بخش است.  

 های لیزینگ( قیمت هر واحد کاال )قیمت هر واحد خدمت در شرکت

شود. این قیمت اگر  فروش از آن شرکت می   دانیم قیمت کاال معادل درآمدی است که در نتیجه همانطور که می 

 آید. در تعداد فروش ضرب شود مقدار فروش شرکت به دست می 

های ثابت تامین مالی را بپوشاند ولی به صاحبان  تواند هزینه سود قبل از بهره و مالیات شرکت در حدی است که می 

 رسد .سهام عادی چیزی نمی 



یمت هر واحد ارائه خدمت وجود ندارد. در نگاه اول شاید اینگونه تصور  با عنوان قهای لیزینگ آیتمی  در شرکت 

االجاره را معادل قیمت هر واحد ارائه خدمت در نظرگرفت اما  توان مبلغ مال شود که برای محاسبه این آیتم می 

برابر درآمد    این فرض اشتباه است. زیرا در این صورت حاصلضرب به این مبلغ و تعداد قراردادهای منعقد شده باید 

در صورت  عملیاتی(  )درآمد  ارائه خدمات  از  در صورتحاصل  اما  شود.  زیان  و  شرکت های سود  مالی  های های 

شود. لیزینگ برای محاسبه درآمد عملیاتی اصل تسهیالت از مبلغ مال االجاره کسب و تنها سود قرارداد ذکر می 

جاره را از اصل تسهیالت کسر نمود. در نتیجه این آیتم در  لذا برای محاسبه قیمت یک قرارداد باید مبلغ مال اال

 های لیزینگ برابر است با مبلغ مال االجاره منهای مبلغ تسهیالت، یا به تعبیر دیگر سهم سود اقساط.شرکت

های  درآمد حاصل از ارائه خدمات عالوه بر سود قرارداد شامل آیتم  ،های لیزینگهای مالی شرکتدر اغلب صورت 

 های دریافتی از مشتریان، سود توقف سرمایه و ... است. ی نظیر درآمد حاصل از کارمزد، جریمه دیگر

ها به عنوان یک متغیر مستقل که مستقیماً متغیر وابسته یعنی درآمد یک قرارداد را تحت تاثیر  از آنجا که این آیتم 

، لذا برای محاسبه قیمت قرارداد باید درآمد  دهند باید در محاسبات نهایی )درآمد یک قرارداد( لحاظ شوند قرار می 

 ناشی از کارمزد و ... را به طور متوسط برای هر قرارداد محاسبه و مبلغ سود اقساط اضافه کنیم. 

های مطالبات معوق است. برای دقیق تر شدن محاسبه درامد  نکته قابل توجه در مورد درآمد یک قرارداد هزینه 

وقات شرکت را محاسبه و از مبلغ مال االجاره کسر کرد. عدد به دست آمده را  توان متوسط معیک قرارداد می 

توان مال االجاره تعدیلی نامید. البته نباید دقیقاً نسبت به مطالبات معوق را در محاسبات مال االجاره لحاظ  می 

ید نرخ موثر معوقات را  شود. لذا باهای معوقات در قالب آیتم جریمه دیرکرد عودت می کرد. زیرا قسمتی از هزینه 

 در شرکت محاسبه و مبلغ ریالی آن را از منابع مال االجاره کسر نمود 

 

 



 هزینه متغیر و ثابت  

با توجه شرکت پایینی دارند. در مواردی که دقیقاً    های لیزینگ  به ماهیت خدماتی که دارند غالباً هزینه متغیر 

های ثابت است یا متغیر با نظر کارشناسان و به صورت قضاوتی این تفکیک صورت  مشخص نیست یک آیتم هزینه 

 پذیرد.می 

های متغیر یک شرکت  ل هزینه توان کدر صورتی که محاسبه هزینه متغیر یک قرارداد مشکل یا ناممکن باشد، می 

 را با توجه به سهم هر بخش تسهیم و بر تعداد قراردادهای منعقد شده تقسیم کرد. 

 های تامین منابع مالی هزینه 

 شود.های تولیدی و خدماتی به یک صورت نشان داده می این آیتم در شرکت 

ها برای  نگ، رقم باالیی است زیرا این شرکت های لیزیمنتهی باید متذکر شد که هزینه تامین منابع مالی در شرکت

 کنند.اعطای تسهیالت غالباً از منابع مالی خارج از سازمان استفاده می 

های تولیدی  های خدماتی و شرکت های محاسبه نقطه سر به سر تفاوت چندانی بین شرکت در مورد مابقی آیتم 

 وجود ندارد. 
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نقطه سر به سر عملیاتی برابر است با میزان تولید شرکت که  

های عملیاتی اعم از ثابت و  در آن سطح از تولید، تمام هزینه 

شود. در نقطه سر به سر، سود عملیاتی  متغیر پوشش داده می 

برابر با صفر است. اگر شرکت چند محصول تولید کند نقطه  



های عملیاتی شرکت پوشش  صول باید چه تعداد تولید شود تا هزینه دهد که از هر محسر به ما نشان می سربه  

 داده شود. 

 شود: های لیزینگ به این صورت تعریف می سر برای شرکت نقطه سربه 

های عملیاتی  برای تعداد قراردادهایی )تسهیالتی( که شرکت لیزینگ باید با مشتریان منعقد کند تا بتواند هزینه 

کنند؛ مثالً تنها لیزینگ خودرو  هایی است که فقط در حوزه فعالیت می ریف برای شرکت خود را پوشش دهد. این تع

 دهند.انجام می 

سر عملیاتی عبارت است از  هایی که در چند حوزه مشغول ارائه خدمات لیزینگ هستند نقطه سربه برای شرکت 

 های عملیاتی خود را پوشش دهد. ه تعداد تسهیالتی که باید در هر حوزه به مشتریان اعطا شود تا بتواند هزین 

 فرمول محاسبه نقطه سر به سر برای یک شرکت تک محصولی )خدمتی( به شکل زیر خواهد بود. 

پیچیده است. در ادامه با ذکر مثالی    های چند محصولی )خدمتی(کمی فرمول محاسبه نقطه سر به سر برای شرکت 

 شود.نحوه محاسبه نشان داده می 

کند. با تکمیل اطالعات  لیزینگ در سه حوزه خودرو، خدمات و صنعت خدمات ارائه میفرض کنید یک شرکت  

 مورد نیاز و انجام محاسبات مربوط، نقطه سر به سر به دست خواهد آمد. 
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در آن سطح صفر شود؛ به  سر مالی یعنی آن سطحی از سود قبل از بهره و مالیات که سود هر سهم  نقطه سربه  

های ثابت تامین مالی را بپوشاند،  تواند هزینه بیان دیگر سود قبل از بهره و مالیات شرکت در حدی است که می 

از بهره و مالیات تعیین    رسد. نقطه سربه ولی به صاحبان سهام عادی چیزی نمی  بر اساس سود قبل  سر مالی 

مثبت است و اگر مقدار سود قبل از بهره و مالیات در پایین نقطه سربه  شود. سود هر سهم در باالی این نقطه  می 

 شود. سر قرار گیرد، سود هر سهم منفی می 

ممتاز ممنوع است لذا    سود سهام ممتاز است. از آنجا که طبق قوانین کشور ایران انتشار سهام  Eدر این معادله  

 خواهد بود: معادله محاسبه نقطه سر به سر مالی به شکل زیر 
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نقطه سر به سر کل نشان دهنده تعداد کاال یا خدماتی است که باید ارائه شود تا سود هر سهم صفر شود. مقدار  

سر مرکب مثبت و در زیر این نقطه منفی است. فرمول محاسبه نقطه سر به سر  سود هر سهم در باالی نقطه سربه  

 ک محصولی )خدمتی( به شکل زیر است:برای شرکت ت

کنند مانند روش محاسبه  هایی که چند خدمت یا محصول را ارائه می برای محاسبه نقطه سر به سر کل برای شرکت 

های ثابت  های تامین منابع مالی را به هزینه شود با این تفاوت که باید هزینه نقطه سر به سر عملیاتی عمل می 

 اضافه کنیم. 

ها برای اعطای تسهیالت غالباً از  های لیزینگ، رقم باالیی است زیرا این شرکت ن منابع مالی در شرکتهزینه تأمی

 کنند.  منابع مالی خارج از سازمان استفاده می 
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نیز هستند،    گیرد که بعضاً الزامی محاسبه نقطه سر به سر با در نظر گرفتن فروض ساده سازی انجام می   -3-1

محاسبه آنها با توجه به اطالعات موجود ناممکن است. لذا محاسبات از مقدار واقعی مقداری انحراف دارد.  چون  

 توان با توجه به وقت و هزینه مورد نظر سطوح اطمینان مختلف به دست آورد. سر را می نقطه سربه  

های  سبه نقطه سربه سر شرکت همانطور که در ابتدا اشاره شد با توجه به بررسی به عمل آمده برای محا  -3-2

های لیزینگ فرمول دقیق و آکادمیک وجود ندارد. در نتیجه با توجه به فرمول محاسباتی  خدماتی به ویژه شرکت 

های تولیدی و تجربه کارشناسان مدیریت تحقیق و توسعه شرکت لیزینگ صنعت و معدن این روش  برای شرکت 

 شود.پیشنهاد می 

 مهدی گلستانی  

 رنامه ریزی و تحقیق و توسعه کارشناس ب

 شرکت لیزینگ و صنعت و معدن  

 


