








مطالعات فنی طرح کسب و کار: بخش اول 







واحد ظرفیت شرح

اسمیظرفیت

ظرفیت عملی

راندمان



12345678910سال
تقاضای بازار

(واحد)برنامه تولید 
)%(سهم از بازار 

12345678910سال
(واحد)برنامه تولید 
)%(ضایعات 

(واحد)تولید قابل فروش 
(میلیون ریال)قیمت مبنا 

(ریالمیلیون)درآمد 



مطالعات مالی و اقتصادی: بخش دوم





شرحردیف
هاجمع هزینهمورد نیاز

(میلیون یال) ریالیمعادل ریالی(واحد)ارزی

زمین1

محوطه سازی2

ساختمان3

تاسیسات4

االت و تجهیزات تولیدماشین5

تجهیزات ازمایشگاه6

تجهیزات اداری7

وسایط نقلیه8

دانش فنی و مدیریت پروژه9

بینی نشدهمتفرقه و پیش10

ثابتهای داراییجمع 



جمع هزینه هامورد نیازشرحردیف

تأسیس شركت، ثبت و افزایش سرمایه و تسهیالت1

هزینه های دفترخانه و قبوض، كارمزد و بیمه تسهیالت2

هزینه مطالعه و تحقیق3

هزینه های كارشناسی4

هزینه مشاور تهیه كننده گزارش توجیهی5

سود دوران مشاركت تسهیالت ارزی6

هزینه مشاوره و نظارت بر اجرای طرح7

دستمزد و حقوق كاركنان8

مسافرت و بازدید9

كارورزی و آموزش10

تولید آزمایشی11

سایر12

جمع









ازهزینه مورد نیدر ظرفیت اسمیبرداریدر آغاز بهره(روز)دورهشرح
مواد  اولیه 

حقوق و دستمزد
و زیرساختانرژی

و فروشبازاریابی
بیمه

تعمیرات و نگهداری
بیمه و اجاره

حساب های دریافتنی
كاالی ساخته شده 

جمع



شرحردیف
هاجمع هزینهمورد نیاز

(میلیون یال) ریالیمعادل ریالی(واحد)ارزی
زمین1
محوطه سازی2
ساختمان3
تاسیسات4
یداالت و تجهیزات تولماشین5
تجهیزات ازمایشگاه6
تجهیزات اداری7
وسایط نقلیه8
دانش فنی و مدیریت پروژه9

دهبینی نشمتفرقه و پیش10
جمع داراییهای ثابت

برداریهای قبل از بهرههزینه
گذاری ثابتهای سرمایهجمع هزینه

سرمایه در گردش
گذاری طرحهای سرمایهجمع كل هزینه



شرح فعالیتفاز
هزینه فعالیت(ماه)دوره زمانی 

(لمیلیون ریا) 12345678910

1

2

3

4

هزینه برای هر بازه ی زمانی
(میلیون ریال)







10سال 9سال 8سال 7سال 6سال 5سال 4سال 3سال 2سال 1سال شرح

تسهیالت

درآمد طرح

کل جریان های نقدی ورودی

افزایش در دارائیهای ثابت

تسهیالتبازپرداخت 

هزینه های عملیاتي
هزینه های توزیع و بازار یابي و 

فروش
مالیات بردرآمد

کل جریانهای نقدی خروجي

خالص جریان نقدی

خالص جریان نقدی تجمعي

%(15)خالص ارزش تنزیل شده 

خالص ارزش تنزیل شده تجمعي











درصدجمعمورد نیازانجام شدهشرح

آورده سهامداران

تسهیالت

سایر منابع 

جمع




