گروه صنعتی سازه ابتکار

جدول ميزان و هزينه استفاده مواد اوليه

موارد مصرفی -١ :خاک اره -٢پوست گردو -٣خاک زغال

ميزان مصرف  :روزانه  1200مصرف مواد اوليه

درصد مصرف  :خاک اره ٨٠درصد پوست گردو  ١۵درصد خاک زغال  ۵درصد
نوع مواد

قيمت)تومان(

وزن

پوست گردو

1.800

K180

خاک اره

خاک زغال

1.900
2.500

جمع

K960

1.824.000

K60

150.000

جمع مبلغ مواد مورد استفاده در روز ٢ ٢٩٨ ٠٠٠

324.000

با توجه به ميانگين  ٢۴روز کاری در ماه مبلغ ۵۵ ١۵٢ ٠٠٠هزينه مواد مصرفی
نکته  :هر سه کيلو مواد مصرفی بعد از پخت  ١کيلو زغال تحويل می دهد.
اگر فرض کنيم  ٢۴روز کاری توليد داشته باشيد  :kg 28800مواد در ماه مصرف داريد
با توجه به نکته باﻻ هر  ٣کيلو زغال تحويل ميدهد پس:
ميزان خالص زغال توليدی شما ٢٨ ٨٠٠÷٣=٩ ۶٠٠:ميباشد.
نکته  :با توجه به اينکه زغالها عمدتا در بسته بندی  ٨کيلويی بفروش ميرسند پس تعداد  ١٢٠٠کارتن توليد يک ماه

ميباشد

آدرس :تهران آزادگان جنوب /جنب پل صنيع خانی /بازار بزرگ آهن مکان /فاز هفتم مرکزی  /پﻼک ١٧/١١

تلفن دفتر٠٢١-۵۵۵٣٣٨٢٧:
مديريت ٠٩١٢-۵٩٣١٩٩٧ :

The image part with relationship ID rId9 was not found in the file.

گروه صنعتی سازه ابتکار

هزينه های ماهانه کارگاه:

رديف

هزينه های کارگاه

٢

کارگر سه نفر

١
٣
۴
۵
۶
٧

مبلغ)تومان(

هزينه اجاره کارگاه

۶ ٠٠٠ ٠٠٠

مصرف انرژی

٢ ٠٠٠ ٠٠٠

استهﻼک دستگاه

٣ ٠٠٠ ٠٠٠

١۵ ٠٠٠ ٠٠٠
٨ ۴٠٠ ٠٠٠

بسته بندی

٨ ٠٠٠ ٠٠٠

هزينه حمل مواد اوليه

۵۵ ١۵٢ ٠٠٠

هزينه ی مواد اوليه مصرفی يک ماه

٩٧ ۵۵٢ ٠٠٠

جمع هزينه ها

جمع هزينه مواد اوليه+هزينه های ماهانه کارگاه =٩٧ ۵۵٢ ٠٠٠
نکته  :مبالغ به تومان نوشته شده اند.

با توجه به توليد ٩ ۶٠٠کيلو زغال فشرده در يک ماه و فروش بدون اعمال سياست فروش و معامله
مستقيم با واسطه به قيمت١٢.000:تومان ميباشد

٩ ۶٠٠*١٢ ٠٠٠=١١۵ ٢٠٠ ٠٠٠

سود ﺧﺎﻟﺺ١١۵ ٢٠٠ ٠٠٠-٩٧ ۵۵٢ ٠٠٠=١٧ ۶۴٨ ٠٠٠:

آدرس  :تهران آزادگان جنوب /جنب پل صنيع خانی بازار بزرگ آهن مکان /فاز هفتم مرکزی /پﻼک
١٧/١١

تلفن دفنر٠٢١-۵۵۵٣٣٨٢٧:
۵٩٣١٩٩٧-٠٩١٢

تلفن مديريت :

