Member of Global Benchmarking Network

شبکه بهینه کاوی ایران

عضو شبکه جهانی بهینه کاوی

Iran Benchmarking Network

اسامی شاخص های بخش صنعت و معدن ،اندازه گیری شده در سامانه مرکز بهینه کاوی عملکردی ایران

عنوان شاخص

ردیف

ردیف

شاخص های منابع انسانی

عنوان شاخص

نسبت های مالی

1

هزینه آموزش کارکنان

1

نرخ بازده سرمایه گذاری()ROI

2

متوسط هزینه نیروی کار

2

نسبت سود به سرمایه در گردش

3

واحد هزینه نیروی کار

3

نسبت سود خالص به کل دارایی ها

4

درصد جبران خدمات کارکنان واحد تولید به هزینه کل تولید

4

نسبت بدهی

5

درصد سهم ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان به کل بدهی ها

5

نسبت جاری

6

نسبت تعداد شاغلین به فروش

6

نسبت دارایی های جاری به قیمت تمام شده

7

نسبت هزینه جبران خدمات به فروش

7

گردش موجودی انبار

8

فروش سرانه

8

نسبت داراییهای غیر جاری به بدهیهای غیر جاری

شاخص های انرژی

9

نسبت سریع یا آنی

1

درصد هزینه انرژی در ورودی کل

11

نسبت قیمت تمام شده به موجودی کاال

2

نسبت هرینه انرژی به فروش

11

نسبت وجوه نقدی

3

درصد هزینه انرژی به هزینه کل تولید

12

هزینه های اداری مالی و فروش به فروش خالص

شاخص های مواد و فرایند

13

نسبت ارزش افزوده به ارزش فروش خالص

1

ارزش ستانده بر مواد مستقیم

14

نسبت ارزش افزوده به ارزش فروش خالص -به روش درآمد

2

گردش مواد خام

15

ارزش افزوده به هزینه کل تولید -به روش درآمد

3

درصد سهم موجودی مواد و کاال در مجموعه داراییها

16

درصد سهم هزینه تسهیالت اعتباری در ارزش افزوده -به روش درآمد

4

درصد هزینه مواد مصرف شده در هزینه کل تولید

17

درصد سهم هزینه تسهیالت اعتباری در ارزش افزوده

5

نسبت مواد مصرف شده به فروش

18

ارزش افزوده به قیمت تمام شده-به روش درآمد

شاخص های نگهداری و تعمیرات

19

نسبت هزینه سربار به فروش

1

درصد هزینه تعمیر و نگهداری در ورودی کل

درصدسهم اجزای ارزش کل داده ها

2

درصد سهم تعمیر و نگهداری در هزینه های سربار

1

درصد استهالک در ورودی کل

3

درصد سهم تعمیر و نگهداری در ارزش کل داده ها

2

درصد سایر هزینه ها در ورودی کل

4

درصد سهم تعمیر و نگهداری در هزینه کل تولید

3

درصد مواد مصرف شده در ورودی کل

5

نسبت تعمیر و نگهداری به ارزش افزوده

شاخص های بهترین مصرف منابع در صنعت مربوطه

6

نسبت تعمیر و نگهداری به ارزش دارایی های ثابت مشهود

1

کارایی شاغلین سازمان

7

نسبت تعمیر و نگهداری به ارزش ستانده

2

کارایی هزینه های سربار

8

نسبت تعمیر و نگهداری به ارزش فروش خالص

3

کارایی هزینه های اداری مالی و فروش سازمان
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ردیف
9

عنوان شاخص

نسبت تعمیر و نگهداری به تعداد شاغلین

ردیف
4

درصدسهم اجزای ارزش فروش خالص

8

عنوان شاخص

کارایی هزینه ی انرژی سازمان
شاخص های درصد سهم اجزای سربار

1

درصد سهم هزینه فروش به ارزش فروش خالص

1

درصد هزینه های سربار در هزینه کل تولید

2

درصد سهم مالیات به ارزش فروش خالص

2

درصد سهم اجاره محل در هزینه های سربار

3

درصد سهم هزینه اداری به ارزش فروش خالص

3

درصد سهم استهالک در هزینه های سربار

4

درصد سهم قیمت تمام شده کاالی فروش رفته به ارزش فروش خالص

4

درصد سهم بیمه در هزینه های سربار

5

درصد سهم سایر هزینه عملیاتی به ارزش فروش خالص

5

درصد سهم حمل و نقل در هزینه های سربار

6

درصد سهم هزینه مالی به ارزش فروش خالص

6

درصد سهم خدمات قراردادی در هزینه های سربار

7

درصد سهم سایر هزینه های غیر عملیاتی به ارزش فروش خالص

7

درصد سهم دستمزد غیرمستقیم در هزینه های سربار

شاخص های بهره وری سرمایه

8

درصد سهم سایر هزینه های سربار در هزینه های سربار

1

گردش سرمایه

9

درصد سهم ملزومات مصرفی در هزینه های سربار

2

نسبت فروش به سرمایه در گردش

11

درصد سهم مواد غیر مستقیم در هزینه های سربار

3

تراکم سرمایه

11

درصد سهم هزینه آب در هزینه های سربار

4

سرانه کل داراییها

12

درصد سهم هزینه انرژی در هزینه های سربار

5

گردش دارایی های ثابت

سرفصل های مالی

6

گردش سرمایه عملیاتی

1

سود عملیاتی

7

نسبت ارزش افزوده به داراییهای جاری

2

سود(زیان ) پس از کسر مالیات

8

درصد سهم ارزش دارایی های ثابت مشهود به کل دارایی ها

3

سود(زیان ) قبل از کسر مالیات

9

درصد سهم هزینه سرمایه در ارزش افزوده

4

بدهیهای جاری

11

دوره وصول مطالبات

5

بدهیهای غیر جاری

11

سرانه کل داراییها

6

جمع سایر داراییهای غیر جاری

12

حقوق صاحبان سهام به کل دارایی ها

7

حقوق صاحبان سهام

13

نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام

8

دارایی های جاری

14

درصد سهم دارایی های جاری به کل دارایی ها

9

دارایی های غیرجاری

15

درصد سهم دارایی های نامشهود به کل دارایی ها

11

سایر هزینه های ورودی کل

16

درصد سهم سرمایه گذاری بلند مدت به کل دارایی ها

11

مجموعه بدهیها

17

درصد سهم تسهیالت مالی دریافتی بلند مدت به کل بدهی ها

12

مجموعه داراییها

18

درصد سهم سایر بدهیهای غیر جاری به کل بدهی ها

13

موجودی مواد و کاال

19

درصد سهم سایر دارایی های غیر جاری به کل دارایی ها

14

هزینه کل تولید

21

درصد سهم بدهی های جاری به کل بدهی ها

15

هزینه فرایند

شاخص های سود آوری و نرخ بازگشت سرمایه

16

تعداد شاغلین

سود سرانه

17

داراییهای نامشهود
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عنوان شاخص

ردیف

عنوان شاخص

ردیف

8

نسبت سود عملیاتی به ارزش کل داده ها

18

ارزش کل داده ها

3

در صد سود(زیان)

19

سرمایه عملیاتی

4

درصد حاشیه سود عملیاتی

21

ارزش ستانده

4

درصد حاشیه سود ناویژه

21

ارزش فروش خالص

6

درصد سهم سود خالص به ارزش فروش خالص

22

جبران خدمات کارکنان

8

ارزش افزوده به ارزش ستانده

23

هزینه استهالک دارایی های ثابت

8

ارزش افزوده به ارزش ستانده -به روش درآمد

24

هزینه مواد مستقیم

9

برگشت سرمایه

25

مصارف واسطه (مواد  ،خدمات و کاالی خریداری شده )

81

بازده فروش

88

بازده حقوق صاحبان سهام

شاخص های مصارف واسطه
1

ارزش افزوده بر مصارف واسطه

2

ارزش ستانده بر مصارف واسطه

3

ارزش افزوده بر مصارف واسطه -به روش درآمد
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