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قیقی کپی مدارك تحصیلی نظام وظیفه و شناسنامه در مورد شرکتها فتوکپی مدارك مربوط بـه  در مورد اشخاص ح: تبصره 
.ضمیمه شود) اساسنامه ، شرکتنامه و روزنامه رسمی ( شرکت 

: محصول   -4
)ریال( قیمت تمام شده واحدمیزان تولید سالیانهنام محصولردیف

نیازمورد موجودمورد نیازموجودمورد نیازموجود

جمع                                
جمع کل میزان تولیدسالیانه* 

.منظور جمع کل محصوالت با دیمانسیون واحد می باشد* 



زمین  -5
توضیحات)هزار ریال( قیمت واحد )هزار ریال( قیمت واحد )مترمربع ( مساحت 

محل زمینمورد نیازموجودمورد نیازموجود

جمع هزار ریال                                             
جمع کل هزار ریال                                        

: محوطه سازي   -6
قیمت واحد مقدارکارشرح کار

)هزار ریال (
)ریال هزار( کل هزینه 

مورد نیازموجودمورد نیازموجود
خاکبرداري و تسطیح

حصار کشی
)مقدارزمین%20( آسفالت و پیاده رو 

مقدار زمین% 5ایجاد فضاي سبز روشنایی و غیره 

جمع هزار ریال
جمع کل هزار ریال                                                                        



: ساختمان سازي   -7

قیمت واحدمساحتنوع ساختمانشرح
)هزارریال( 

)هزارریال( کل هزینه 
مورد نیازموجودمورد نیازموجود

سالن تولید 
انبار مواد اولیه
انبار محصول

ساختمان اداري و سرویسها
ساختمان نگهبانی 

سایر
جمع زیربنا                                

جمع کل زیربنا                              
جمع هزارریال        

جمع کل هزارریال    

زات و وسایل آزمایشگاهیماشین آالت و تجهی -8
الزم بوده و قیمتها بر اسـاس  ) پیشنهاد قیمت مربوطه ( در مورد ماشین آالت خراجی کاتالوگ وافر ) الف 

در مورد ماشین آالت داخلی در صورت لزوم پیش فاکتور گرفته می شـود  . تحویل درب کارخانه می باشد
.و قیمتها بر اساس تحویل در درب کارخانه می باشد

.تجهیزات از قبیل قالبها ، ابزار کار و غیره درج گردد) ب 
.هزینه نصب و راه اندازي ماشین آالت در جدول مشخص شود) ج 



ردیف
نام ماشین آالت و تجهیزات 

تعدادظرفیتمشخصات فنیو وسایل آزمایشگاهی
قیمت کلقیمت واحد

)هزار ریال ( 
مورد نیازموجودارزيریالیمورد نیازموجود

جمع هزار ریال                                                                                         
ریالجمع کل هزار                                                                                          



: شرح مختصر فرآیند و رسم نمودار تولید -9



:تاسیسات و تجهیزات عمومی -10
)هزار ریال ( هزینه شرح مشخصات فنیعنوان

مورد نیازموجودمورد نیازموجود
برق رسانی
آب رسانی

سوخت رسانی
رمایشوسایل سرمایش و گ

وسایل حفاظتی و ایمنی
سایر

)هزار ریال ( جمع 
)هزار ریال ( جمع کل                                                              

نهوسایل حمل و نقل داخل و خارج کارخا -11
)است... منظور کلیه وسایل حمل و نقل داخل و خارج کارخانه از قبیل لیفتراك ، چراثقال ، ماشین سواري و( 

تعدادمشخصات فنیکشورسازندهشرح وسایلردیف
قیمت واحد

)هزار ریال( 
قیمت کل

)هزار ریال ( 
مورد نیازموجود

جمع هزار ریال                                                                                              
جمع کل هزار ریال                                                                                        



: بسته بندي  مواد اولیه و -12
درمحاسبه مواد اویه خارجی هزینه هاي گمرکی ، سود بازرگانی و کرایه حمل و درمورد اقالم داخلی ( 

).کرایه حمل در نظر گرفته شود

ف
واحد مقدار مصرفمحل تامیننام مواد اولیهردی

مصرف
)هزار ریال ( هزینه کل )هزار ریال( هزینه واحد 

مورد نیازموجود ارزيریالینیازمورد موجودخارجداخل

جمع هزار ریال                                                                                              
جمع کل هزار ریال       



: آب ، برق و سوخت مصرفی  -13
هزینه واحدمصرف ساالنهمصرف روزانهواحد مصرفشرح

)ریال( 
هزینه کل

)هزار ریال ( 
مورد نیازموجودمورد نیازموجودمورد نیازموجود

آب مصرفی
برق مصرفی

سوخت 
مصرفی

گازوئیل
نفت

گاز طبیعی

جمع هزار ریال                                                                                              
جمع کل هزار ریال                                                                                            

: برآورد هزینه تعمیرات و نگهداري  –14

شرح
ارزش دارایی 

درصد)هزارریال( 
)هزار ریال ( هزینه تعمیرات سالیانه 

مورد نیازموجودمورد نیازموجود

محوطه سازي
ساختمان

ماشین آالت و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی
تاسیسات

وسایل حمل و نقل

2
2
5
10
10

جمع هزار ریال                                                                    
جمع کل هزار ریال                                                                      



:برآورد حقوق ودستمزد نیروي انسانی -15

تخصیص و نیروي انسانیردیف
میزان 

التتحصی

متوسط حقوق تعداد
ماهانه هر نفر

)هزار ریال( 

حقوق سالیانه 
هر نفر

)هزار ریال( 

جمع حقوق
)هزار ریال ( 

مورد نیازموجودمورد نیازموجود

جمع هزار ریال                                                                                            
جمع کل هزار ریال                                                                                          

در صد  20ماه یکماه مرخصی ، یکماه پاداش و  12( به می گردد ماهانه محاس 4/16حقوق ساالنه : تبصره 
)حق بیمه سهم کارفرما

.جمع نیروي انسانی مورد نیاز                    نفر در     شیفت و با            روز کاري در سال می باشد



:برآورد هزینه ثابت  -16
هزینه هاي سرمایه اي  -16-1

)هزار ریال ( مبلغ شرح
مورد نیازموجود

زمین 
محوطه سازي

ساختمان سازي
ماشین آالت و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی

تاسیسات
وسایل حمل و نقل

)در صد هزینه ساختمان اداري  30الی  20( وسایل دفتري 
)در صد اقالم باال  10( پیش بینی نشده 

جمع هزار ریال                                
جمع کل هزار ریال                                                           

هزینه هاي قبل از بهره برداري  -16-2
)هزار ریال ( مبلغ شرح

مورد نیازموجود
ر دادهاي بانکی هزینه هاي تهیه طرح ، مشاوره ، اخذ مجوز حق ثبت قرا

)هزینه هاي سرمایه اي % 4(
)در صد کل حقوق ساالنه  2( هزینه آموزش پرسنل 

هزینه هاي راه اندازي و تولید آزمایش 
روز هزینه هاي آب و برق و سوخت مواد اولیه حقوق و دستمزده 15

زار ریال جمع ه                                                            
جمع کل هزار ریال                                                           



هزینه هاي ثابت   -16-3
شرح)هزار ریال ( موجود )هزار ریال ( مورد نیاز 

هزینه هاي سرمایه اي
هزینه هاي قبل از بهره برداري 

جمع کل هزار ریال

سرمایه درگردش برآورد  -17
)هزار ریال( مبلغ شرحعنوان

مورد نیازموجود
مواد اولیه و بسته بندي

حقوق و دستمزد
تنخواه گردان

جمع هزار ریال                                                             
جمع کل هزار ریال   

نحوه سرمایه گذاري مورد نیاز -18
)مبالغ به هزار ریال ( 

جمعتسهیالت بانکیسهم متقاضیحشر
درصدمبلغدرصدمبلغ

سرمایه ثابت مورد نیاز
سرمایه در گردش مورد نیاز

جمع کل سرمایه گذاري مورد نیاز



برآورد هزینه استهالك پس از اجراي توسعه  -19

ارزش داراییشرح
)هزارریال( 

)هزار ریال( نه هزینه هاي استهالك سالیادرصد

مورد نیازموجودمورد نیازموجود

5محوطه سازي
5ساختمان

10ماشین آالت و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی
10تاسیسات

10وسایل و حمل و نقل
20وسایل دفتري

10پیش بینی نشده
جمع هزار ریال                     
جمع کل هزار ریال                                                           



: هزینه هالی تولید سالیانه  -20
)هزار ریال ( مبلغ شرح

مورد نیازموجود
هزینه مواد اولیه و بسته بندي

هزینه حقوق و دستمزد
)آب ، برق ، سوخت ( هزینه انرژي 

هزینه تعمیرات و نگهداري
)در صد اقالم باال 5( هزینه پیش بینی نشده تولید 

)یک در صد اقالم باال( هزینه اداري و فروش 
)در صد مقدار وام سرمایه ثابت مورد نیاز 5( هزینه تسهیالت مالی 

)سرمایه ثابت دو هزار ( هزینه بیمه کارخانه 
هزینه استهالك

)در صد هزینه هاي قبل از بهره برداري  20(هزینه استهالك قبل از بهره برداري 
جمع هزار ریال                                                                                  
جمع کل هزار ریال                               

: قیمت تمام شده محصول  -21

جمع هزینه هاي تولید سالیانه                               
قیمت تمام شده واحد= --------------------- -=--------- -= 

میزان تولید سالیانه                                    

 قیمت فروش محصوالت :
 )قیمت فروش محصوالت بر اساس متوسط قیمت کاالي مشابه در بازار در نظر گرفته شود(



): راندمان % 100در ( محاسبه نقطه سربه سر  -22

)هزار ریال( هزینه کل هزینه ثابتهزینه متغیرشرح هزینه ها
درصدمقداردرصدمقدار

-100مواد اولیه و بسته بندي
3565حقوق و دستمزد

8020)آب ، برق ، سوخت ( هزینه انرژي 
8020تعمیرات و نگهداري

8515پیش بینی نشده 
-100اداري و فروش

100-هزینه تسهیالت مالی
100-بیمه کارخانه

100-هزینه استهالك
100-استهالك قبل از بهره برداري

--جمع هزینه هاي تولید

.فروش کل معادل                                                      هزار ریال می باشد -
:درصد فروش در نقطه سربه سر -

هزینه ثابت                      
در صد در نقطه سربه سر= ---------------------- -×100=

)فروش کل  –هزینه متغیر ( 



) سود ( سود و زیان ویژه  -23
سود و زیان ویژه) = فروش کل ( –) جمع هزینه هاي تولید ( 

:ارزش افزوده خالص و ناخالص و نسبت هاي آن -24
ارزش افزوده ناخالص)= فروش کل ( -)مواد اولیه و بسته بندي ) + ( انرژي ) + ( تعمیرات و نگهداري ( 

ارزش افزوده خالص)= ارزش افزوده ناخالص )+ ( استهالك ) + ( استهالك قبل از بهره برداري ( 

ارزش افزوده ناخالص                        
نسبت افزوده ناخالص به فروش= ----------------- -=-------------- -=

فروش کل                         

ارزش افزوده خالص                       
نسبت افزوده خالص به فروش= ----------------- -=-------------- -=

فروش کل                         

ارزش افزوده ناخالص 
نسبت افزوده خالص به سرمایه گذاري کل= ----------------- -=-------------- -=

فروش کل 



: رمایه ثابت سرانه س -25
سرمایه ثابت                                         

سرمایه ثابت سرانه = ------------ -=-------------- -=
تعداد پرسنل                                                               

: کل سرمایه گذاري سرانه  -26
کل سرمایه گذاري                                                                    

کل سرمایه سرانه = -------------- -=-------------- -=
تعداد پرسنل                                                               

: نرخ بازدهی سرمایه  -28
سود و زیان ویژه+ هزینه تسهیالت مالی                

نرخ بازدهی سرمایه = ----------------------------- -=-------------- -=
کل سرمایه گذاري                                                    

: دوره برگشت سرمایه  -29
کل سرمایه گذاري                        

دوره برگشت سرمایه  = ----------------------------------------------------------- -
)سود ) +( هزینه تسهیالت مالی ) + ( استهالك )+(استهالك قبل از بهره برداري ( 




