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 استفاده مواد اولیه مقدار جدول هزینه و

 خاک زغال   -3پوست گردو   -2خاک اره   -1 : موارد مصرفی

 مصرف مواد اولیه ن  ت2ُ روزانه   : میزان مصرف

  %5خاک زغال   -   %15پوست گردو    -   %80 خاک اره : درصد مصرف

 جمع وزن  قیمت)تومان(  نوع مواد 

 K1600 2.400.000 1.500 خاک اره

 K300 480.000 1.600 پوست گردو

 K100 170.000 1.700 خاک زغال 

 3.050.000جمع مبلغ موارد استفاده در روز 

 هزینه مواد مصرفی79.300.000 روز کاری در ماه مبلغ 26 با توجه به میانگین  •

 کیلو زغال تحویل میدهد. 1کیلو مواد مصرفی بعد از پخت  3,5نکته : هر  •

ه توجه بمواد در ماه با   kg52،000  : باشد تن2 روز کاری و مصرف روزانه 26اگر فرض کنیم  •

                : کیلو زغال تحویل میدهد پس 3,5نکته باال هر 

Kg                  52.000 = 14.857 میزان خالص زغال تولیدی  

 1857کیلویی به فروش میرسد پس تعداد  8نکته: با توجه به اینکه زغال ها در بسته بندی }

 {کارتن در ماه تولید داریم.
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 هزینه های ماهانه کارگاه

 مبلغ )تومان(          هزینه های کارگاه  ردیف

        6.500.000  کارگاه هزینه اجاره   1

       15.000.000 کارگر سه نفر  2

       3.000.000 مصرف انرژی  3

       8.727.000 بسته بندی  4

       5.000.000 استهالک دستگاه  5

       79.300.000 هزینه ی مواد اولیه مصرفی یک ماه  6

       117.527.000 جمع کل  7

     

 117.527.000  هزینه های ماهانه کارگاه = جمع هزینه مواد اولیه +      

 {.تمبالغ به تومان نوشته شده اس  نکته :} •

یلو زغال فشرده در یک ماه و فروش بدون اعمال سیاست فروش و معامله ک  14،857 با توجه به توان  

            12.000مستقیم با واسطه  به قیمت : 

14.857*12.000 = 178.284.000 

   60.757.000 = 117.527.000 - 178.284.000سودخالص:
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