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 طرح  خالصه

ح هبرگ  خالصه مشخصات طر
ح   موم زنبورعسل نام طر

 کشاورزیی صنایع تبدیلی دستنییپا زمینه فعالیت 
ح   خراسان شمالی  استان محل اجرای طر

ح   شهرک صنعتی شیروان شهرستان محل اجرای طر
 موم زنبورعسل نام محصول/محصوالت

 20 تن  ظرفیت تولید
 محصول و غالف  برچسب، زنبورعسلموم  از یمواد اولیه موردن 

 نفر 7 یی زااشتغال
 مترمربع 3,360 ازیزمین موردن

 مترمربع 280 ربنایز

 ازیانرژی و آب موردن
 مترمکعب در سال 10,000 میزان مصرف آب 

 لووات یک 100 توان برق  
 مترمکعب در سال 300,000 گاز 

 میلیون ریال 29,139 سرمایه ثابت 
گردش  میلیون ریال 4,085 )سال اول( سرمایه در 

گشت سرمایه  سال 4.69 درصد( %0)در  دوره باز
 میلیون ریال 14,570 ( NPVخالص ارزش فعلی )

خ بازده داخلی   درصد 30% % 20در ( IRR)نر
خ بازده تعد  درصد %23 (MIRR) شدهلی نر

 درصد ظرفیت تولید 51% سر نقطه سربه
خ تسعیر ارز )دالر(  ریال 240,000 نر



 

 

 مطالعه بازار : 1فصل
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 چکیده
  زان یم  لیتحل  خصووووو به  آنجوانب    یتمام یو بررسووووموم زنبورعسوووول  طرح هدف مطالعه بازار محصووووول  نیدر ا

 .است  یو خارج  یمحصول در بازار داخل نیا یعرضه و تقاضا
 محصوالت   یا محصول عرفیم 1-1

که توسوووط زنبورعسووول از شوووانه  یع یموم طب  ، موم زنبور ایموم زنبورعسووول   موم   نی. اشوووودمی  سووواخته  عسووول اسوووت 
کندو تخل  تولیدشوووودهکارگر    یزنبورها  یشووووکم هایقسوووومتموم در    دیغده تول 8توسووووط  . شووووودیم  هیکه به درون 
کندو با   یزنبورها عسوول و حفاظت از الرو و نوزادان در    رهیذخ  یقفسووه مانند را برا هایسوولولآن   کردنجمع کارگر 

کندو ا  الا دارد )مث  هادهندهطعمو    ییغذا ع یدر صونا  یفراوان  یکاربرد  یها. موم زنبور اسوتفادهکنندیم  جادیداخل 
موم زنبور    ، یاهیوگ  یهواموم  یبودن جزئ  یتوجوه بوه سووووومگرموا(. بوا  /ییمنبع روشووووونوا  ایو  کننودهبراقعنوان عوامول  بوه

کشووووورها و اتحاد  خوردنقابل کشر   دییمورد تأ  ییغذا ع یاسووووتفاده در صوووونا یبرا  E901اروپا تحت نام    هیاسووووت و در ا
  ه یتجز  پسوتانداران ریدر روده انسوان و سوا  یکم  زانیموم زنبور به م  یمونواسوترها  نکهی. با توجه به اقرارگرفته اسوت

که ارزش تغذ  توانیم ودشیم  .ندارند  یچندان  یاهیگفت 
  شوده تصوفیهمنظور اسوتفاده از موم  اسوت. به  یورق موم آج شوده، زنبوردار ایمورد مصورف ورق موم آجدار   نیترمهم

کنودو و اتصووووووال آن بوه قواب . منظور از آج در  کننودیمختلف و بوا دسوووووتگواه آج موم، آج م  یهواهوا موم را بوه روشدر 
حجرات    وارهید  زیربنوایکوه    اسووووووت  یدر دو طرف ورق موم  شوووووودهحو   هوایضووووولعیشوووووش  ، یاصوووووطالو زنبوردار

و در داخل    شووووندیچسوووبانده م  یاتخته  هایقاببه   یموم آجدار با اسوووتفاده از ابزار خاصووو  یهاورق  .باشوووندیم
 ایوموم    دیوتول  یبرا  یکمتر  یرژ توا زنبورهوا ان  شوووووودیکوار سوووووبوب م  نی. اشوووووونودیزنبورهوا قرار داده م  اریوکنودو در اخت

که سوبب افزا یموم باف  اصوطالوبه کنند  ورق موم آج شوده از دسوتگاه   هیته  یبرا  .شوودیعسول م  دیتول  شیمصورف 
موم    ورق  .اسوتموجود    یو دسوتگاه آج موم اتومات  یکه در دو نوع دسوتگاه آج موم دسوت  شوودیآج موم اسوتفاده م

ی طبیعی از  هامومدر این طرح    شووند.  بیترغ یان نسوبت به موم بافدارو خالص باشود تا زنبور  یع یطب دیآجدار، با
کردن و جداسووازی  شووودیمزنبورداران خریداری   توسووط   شوودهصووافی آن، موم تمیز و هایناخالصوو. پس از صوواف 

کد آیسی  این محصوالت  کد   1514512402طرح دستگاه موم زنبورعسل از   .است 15219010محصول طرح   HSو 
  ی س یآ یبندطبق طبقهموم زنبورعسل مشخصات : 1جدول 

گمرکی  کد آیسیک  نام انگلیسی محصول نام محصول   محیطیرده زیست  تعرفه 
 Honey beewax 1514512402 15219010 1 موم زنبورعسل

 1 * 7495412438 * بسته بندی موم زنبور عسل
 پروژه معرفی 1-2

کارخانه تولید موم زنبورعسول صوورت  این طرح برای راه کارآفرین پس از بررسوی بازار  ردیپذیماندازی  . در این طرح 
سورمایه  نیتأمکارخانه اقدام به اخذ مجوزهای قانونی و سوسس    ریزیطرح مربوط انجام و پس از    هاینیازسونجیو 

https://product.behinyab.ir/index.php/product_manager/frontend/product/product_code_correspond/hs2007/*
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کرده، پس از   سوویسووات و خرید و نصووب تجهیزات اقدام به تولید موم  ، تأهاسوواختمانسوووله و   سووازیآمادهموردنیاز 
کرد  عسل خواهد 

 مالحظات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی پروژه 1-2-1
اسووووووت. جنبووه اول وفور منووابع اولیووه در محوول طرح، موم    بررسووووویقووابوولضووووورورت اجرای این طرح از چنوود جنبووه  

سوط زنبورهای عسول در سوطط مطلوبی قرار  زنبورعسول ماده اولیه اصولی اسوت و در اسوتان خراسوان شومالی موم تو
ی بیکاری در اسوتان خراسوان شومالی نامطلوب  هاشواخصدارد. جنبه دوم مربوط به نیروی انسوانی اسوت. هرچند  

کارگر فراوان   کارخانه تولید  فرصووت بسوویار ارزشوومندی برای راه  تواندیمنیسووت اما وجود نیروی متخصووص و  اندازی 
کار اسووتان در این زمان ضوورورت بسوویار  موم عسوول باشوود. اسووتفاده از ای ن فرصووت برای جلوگیری از مهاجرت نیروی 

کاهش  که با توجه به داشووتن مرز مشووترک با ترکمنسووتان باع   زیادی دارد. جنبه سوووم مربوط به صووادرات اسووت 
 .خواهد شد  ونقلحمل  یهانهیهز
کسوووب  ریأثت  مانه و سوووملقاناندازی این طرح در خراسوووان شووومالی و در شوووهرسوووتان  راه وکار  فراوانی بر بهبود فضوووای 

کارخانه تولید موم آج شانیکندوهامواد اولیه   نیتأمبرای  ها  زنبورستان شده در خراسان    دارخواهد داشت. وجود 
کاهش   .شودیمی تولید زنبورداران  هانهیهزشمالی موجب 

کشووووور در صوووونایع غذاییی سوووورمایههاتیاولودر لیسووووت   که این خانواده محصووووول مطرح  9  ، گذاری  شووووده اسووووت 
کدام از  کدام از آن خانواده محصوووالت قرار ندارد. اما از سووویی دیگر اجرای این طرح بر روی هی محصووول در هی 

کشووور واردات    ریتأث  هاتیاولوآن   که به  نامطلوب و نامناسووب نخواهد داشووت. حجم محصوووالت مشووابه این طرح 
صفر و ناچیز   باا یتقرشده ما، واردات غیررسمی نیز ی انجامهایبررسچیز است و با توجه به بسیار پایین و نا  شودیم

کشورهای  که حجم صادرات این محصول به  کرد  است. اما در بح  صادرات این محصول باید این نکته را مطرح 
کالن اقتصووادی ههااسووتیسووی بزرگ مناسووب اسووت. این طرح با مجموع  هاشوورکتهمسووایه توسووط  راسووتا و  می 

از طریق ها  ی اسووتفاده در زنبورسووتانهاموم، فراوری  شووودیمزایی  همسووو اسووت. اجرای این طرح موجب اشووتغال
کاهش ی حملهانهیهز.  کندیمافزوده موم را ایجاد  این طرح انجام و ارزش  .دهدیمونقل را 

 پروژه  یابیمکان  1-3
( اجرا خواهد  489119 ,4160378با مختصووات )  61در قطعه شووماره    مانه و سووملقاناین پروژه در شووهرک صوونعتی  

که محل پروژه در شووکل زیر ارایه شووده اسووت. GISشوود و نقشووه  این طرح به   زاولیه مورد نیا ماده  موم زنبور عسوول 
  شووهرسووتان مانه و سووملقان وفور در اسووتان خراسووان شوومالی وجود دارد. مکان یابی این طرح در این اسووتان و در  

کوارگواه هوای غیر  کوه    زنبوردارانی اسوووووتورد، از یو  سوووووو موجوب افزایش رضوووووایتمنودی  بجن برای تهیوه موم آج دار از 
کنند ، باید به این مسوواله اشوواره دسووترسووح طرح به بازار مصوورف. از نظر  بهداشووتی و یا اسووتان های دیگر تامین می 

که   کندو نیاز بسوویارکرد  کارخانه تولید موم زنبور عسوول   خراسووان شوومالی با توجه به حجم بسوویار باالی  شوودیدی به 
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کارگر   دسوترسوح طرح به منابع نیروا انسوانحاز نظر    دارد. کار متخصوص و  گفت اسوتان خراسوان شومالی نیروی  باید 
کارخانه و خط تولید خواهد داشت  .فراوان تاثیر بسیار زیادی بر روی راه اندازی بهتر 

 مانه و سملقان نی قطعه پیشنهادی نسبت به شهرک صنعتی : موقعیت مکا1نقشه 

 
 های موردنیاز طبق جدول زیر است:اطالعات و امکانات موجود محل پروژه بر اساس زیرساخت

 : فاصله زیرساخت موردنیاز تا محل پیشنهادی طرح 2جدول 
 توضیحات )کیلومتر( فاصله تا محل پروژه  زیرساخت موردنیاز ردیف
 موجود است  0 آب  1
 موجود است  0 برق 2
 موجود است  0 گاز  3
 موجود است  0 تلفن  4
  1کمتر از  راه اصلی  5
  0 راه فرعی  6
  51 فرودگاه بجنورد 7
  384 بندر امیرآباد بهشهر 8
  1,536 بندرعباس  9
  210 آهن جوینایستگاه راه 10
  122 آهن جاجرمراهایستگاه  11
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ح  1-4  قیمت مواد اولیه و فروش محصوالت طر
کارخانه  میزان مصرف موم زنبورعسل: 3جدول   توسط 

کل )میلیون ریال( هزینه هر تن )میلیون ریال( مصرف ساالنه )تن( نیتأممحل  نام مواد اولیه ردیف  هزینه 
 18,180 900 20.2 شمالی استان خراسان   موم زنبورعسل 1
 500 500 1 استان خراسان شمالی  محصول برچسب 2
 150 300 0.5 کارخانه پالستی  مشهد غالف 3

کل  18,830 جمع 
کننده صوورت عرضوه صوورت اینترنتی و، بههایندگینمافروش محصووالت: محصووالت این طرح از طریق فروش به 

 .ردیگیم
 )میلیون ریال(  میزان فروش ساالنه محصول: 4جدول 

کل قیمت هر تن تولید ساالنه )تن( نام محصول  ردیف  درآمد 
 33,200 1,660 20 صورت آجدار موم زنبورعسل به 1

 بازار داخلی و خارجی( ) هاآن آتی  بینیپیش بررسی روند عرضه و تقاضای فعلی و  1-5
برداری مطوابق اطالعوات وزارت هوای بهرهمیزان عرضووووووه داخلی یوا تولیود موم زنبورعسوووووول بر اسوووووواس مجوز پروانوه

 .استصورت جدول زیر به 1399تا  1394صنعت، معدن و تجارت از سال 
 موم زنبورعسلمیزان عرضه داخلی  :5جدول 

 ظرفیت اسمی )تن( سال
1394 0 
1395 150 
1396 150 
1397 150 
1398 1,361 
1399 1,361 

از وزارت صووووونعت، معدن و    اخذشووووودهبا توجه به اطالعات  1399فعال در سوووووال   یاطالعات واحدها  ریدر جدول ز
 .شودیم  ارائهتجارت  

 1399اطالعات واحدهای فعال در سال  :6جدول 
 ظرفیت اسمی )تن( مجوزسال  شهرستان  نام واحد   ردیف
 150 1395 طوالش  وحید فتحی  1
 210 1398 آذرشهر محمدتقی طالبیان  2
 500 1398 اشتهارد آرمان پرداز یکتا  3
 1 1398 کرج  آجیل و خشکبار تواضع اصل 4
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که اطالعات ظرفیت تولید واقعی فقط در سووووال  های دیگر اطالعاتی وجود ندارد  و در سووووالدارد  وجود  1399ازآنجا
کوه پروانوه   کواهش ظرفیوت اسووووومی واحودهوایی  را نسوووووبوت بوه ظرفیوت    انودگرفتوهلوذا برای رفع این مشوووووکول درصووووود 

نیز در این درصوووود ضوووورب    های دیگر رابه دسووووت آورده سووووسس سووووال )جدول فوق( 1399واحدهای فعال در سووووال 
، لذا با توجه به اسووت 1398تا  1394های  که نتیجه آن مشووخص شوودن ظرفیت تولیدی تقریبی در سووال  میکنیم

که پروانه برای    کهاین و ظرفیت واقعی این سوال   تن 1,361  برابر 1399صوادرشوده در سوال   هاآنظرفیت واحدهایی 
برای به دست آوردن ظرفیت   توانیمکه  دیآیمبه دست  0.632623، از تقسیم این دو عدد ضریب استتن   861

لذا با اعمال این   برداری اسوووتفاده نمود.ی بهرههاپروانهظرفیت بر اسووواس   واقعی هرسوووال از ضووورب این ضوووریب در
 ..شودیمضریب جدول زیر حاصل  
 1398تا  1394 هایسالظرفیت تولیدی واقعی واحدهای فعال در  : 7جدول 

 ظرفیت اسمی تقریبی )تن(  سال
1394 0 
1395 95 
1396 95 
1397 95 
1398 861 
1399 861 

نشوووووان    یخط  ونیبر اسووووواس رگرسووووو 1404را مطابق جدول فوق تا سوووووال   دیتول  یبیتقر  زانیم  بینیپیش  رینمودار ز
 .دهدیم

 میزان تقریبی تولید  بینیپیش :1نمودار  
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 است.  شدهارائه ریدر جدول ز 1404تا  1400از سال   یداخل  دیتول  شدهبینیپیشمقدار  
 1404تا  1400تولید داخلی از سال   شدهبینیپیشمقدار   :8جدول 

 میزان تولید  بینیپیش سال
1400 994.8 
1401 1,183.5 
1402 1,372.1 
1403 1,560.8 
1404 1,749.4 

کشووووور از سووووال  دهندیمنمودار و جدول فوق نشووووان   چنانکه  هم صووووعودی اسووووت، لذا   1404تا   1400، میزان تولید 
 جدید وجود دارد.  یهاکارخانهظرفیت برای احداث  

بووا آدرس   کشووووووواورزی تهران  بووازرگووانی، صووووونووایع، معووادن و  اتوواق  اسووووووواس اطالعووات  بر  کشوووووور  بووه  میزان واردات 
http://www.tccim.ir  یر است.مطابق جدول ز 

کشور طی  :9جدول   1397تا  1394 هایسالمیزان واردات به 
گمرکی  سال  واردکنندهکشورهای  میزان واردات )تن( تعرفه 
 هلند، ترکیه، انگلستان، آلمان، چین 56 15219010 1394
 فرانسه ، ترکیه، هند، برزیل، ایتالیا، آلمان، چین 107 15219010 1395
 ، ترکیه، انگلستان هند، بلژی ، چین، آلمان 64 15219010 1396
 ، هند، ترکیه، بریتانیاامارات متحده عربی، آلمان، چین 37 15219010 1397

 .دهدیمبر اساس رگرسیون خطی نشان  1404بینی میزان واردات را مطابق جدول فوق تا سال نمودار زیر پیش
 میزان تقریبی واردات بینیپیش :2نمودار  
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 1404تا  1400واردات از سال  شدهبینیپیشمقدار   :10جدول 
 میزان واردات  بینیپیش سال
1398 41 
1399 31 
1400 21 
1401 11 
1402 1 
 حدود صفر  1403
 حدود صفر  1404

کاهشی بوده و پیش  .به صفر نزدی  شود 1403از سال  شودیمبینی  میزان واردات موم زنبورعسل 
بووا آدرس   کشوووووواورزی تهران  بووازرگووانی، صووووونووایع، معووادن و  کشوووووور بر اسوووووواس اطالعووات اتوواق  میزان صووووووادرات از 

http://www.tccim.ir  .مطابق جدول زیر است 
 1397تا  1394 هایسالصادرات طی    بینیپیش زانیم :11جدول 

گمرکی  سال  کشورهای صدور محصوالت میزان صادرات )تن(  تعرفه 
 چین و ژاپن  7 15219010 1394
 آذربایجان چین،  9 15219010 1395
1396 15219010 0 - 
 افغانستان ،عراق، ترکیه 27 15219010 1397

 .دهدیمبر اساس رگرسیون خطی نشان  1404بینی میزان صادرات را مطابق جدول فوق تا سال نمودار زیر پیش
 1404میزان صادرات تا سال  بینیپیش :3نمودار  
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 1404تا  1400 هایسالصادرات طی    بینیپیشمقدار   :12جدول 
 میزان صادرات بینیپیش سال
1398 5.23 
1399 6.28 
1400 69.33 
1401 8.38 
1402 43.9 
1403 49 
1404 54.1 

  یی هاکارخانهلذا    استصعودی    1404تا    1400صادرات محصول از    دهدیمنمودار و جدول فوق نشان    کهچنان  هم
 نمایند.  گذاریسرمایهروی بازار خارجی یا همان صادرات    توانندیم  رسندیم  برداریبهرهکه در این بازه زمانی به 

 .میزان تقاضای داخلی برابر میزان تولید داخلی بعالوه میزان واردات منهای میزان صادرات است
 1397تا  1394 هایسالمیزان تقاضای داخلی طی  :13جدول 

 میزان تقاضا )تن( سال
1394 49 
1395 158 
1396 124 
1397 70 

 1404میزان تقاضای داخلی تا سال  :4نمودار  

 
 است.  شدهارائهدر جدول زیر   1404تا  1400از سال   تقاضای داخلی  بینیپیشمقدار  
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 1404تا  400 هایسالتقاضای داخلی طی   بینیپیشمقدار   :14جدول 
 میزان تقاضا بینیپیش سال
1398 107.5 
1399 110.4 
1400 113.3 
1401 116.2 
1402 119 
1403 122 
1404 124.9 

که نمودار و جدول فوق نشان   میزان تقاضا موم زنبورعسل افزایشی با شیب مالیم است.  دهندیمهمچنان 
که مجوز اخذ   بر اساس میزان پیشرفت طبق اطالعات وزارت صنعت،    اندنمودهدر جدول زیر اطالعات واحدهایی 

 .شودیم  ارائهمعدن و تجارت  
گرفته  :15جدول   میزان پیشرفت واحدهای مجوز 

 ظرفیت تن درصد پیشرفت
0%-25% 3,895 

25%-50% 0 
50%-75% 0 
75%-100% 0 

 پیشرفت صفر دارند و خراسان شمالی مجوزی اخذ ننموده است.  درصد 3,895تمامی  
که نمودار و جدول میزان تقاضووای محصووول موردنظر نشووان  صووورت  به 1404، تقاضوواها تا سووال دهدیمهمچنان 

کشوور    تواندیمتن   10حدود  1402به سوال   1399که از سوال  طوریبه  باشوندیمصوعودی با شویب مالیم  به تقاضوای 
کنیم   گر فری  درصوود به تولید برسووند )در این طرح  75ی با درصوود پیشوورفت باالی هاکارخانهاضووافه شووود. حال ا

کشووور همان    صووفر اسووت(،  کارخانه موردنظر   10کمبود تقاضووای  که ظرفیت  ت لذا از  تن اسوو 20تن خواهد بود. ازآنجا
کارخانه تولید موم زنبورعسووول در اسوووتان   که هی   کشوووور مشوووکل فروش خواهیم داشوووت، اما ازآنجا نگاه تقاضوووای 

کشوووواورزی اسووووتان( لذا از   تن 2,000وجود ندارد و حدود   تولید عسوووول در اسووووتان داریم )بر اسوووواس اطالعات جهاد و 
 .دیدگاه استان مشکلی برای فروش وجود ندارد

 شرکت و تعیین بازار هدف برنامه فروش  1-6
کشووور،    ازنظر تن،  20کارخانه موم زنبورعسوول دام با ظرفیت    5-1با توجه به تحلیل بخش  نیاز اسووتان و تا حدودی 

کشوور و   نیاز به احداث دارد. بنابراین جهت بازاریابی مشوکلی وجود ندارد و این ظرفیت با نیاز اسوتان و تا حدودی 
 رسید.خصو  صادرات به فروش خواهد  به
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 بندی مطالعات بازار تحلیل نهایی و جمع  1-7
افزایشوووی    1404تا  1400ی  هاسوووالشوووده در میزان تولید موم زنبورعسووول، میزان تولید از  با توجه به مطالعات انجام

که موجب اطمینان خاطر سووورمایهبینیپیش که میزان تولید تقاضوووا از  طوریگذاران جدید اسوووت. بهشوووده اسوووت 
کردن ظر  ابودیویمتن افزایش    500حودود    1402توا    1399سوووووال   کم  کواری  هواکوارخوانوهفیوت  کوه بوا   75یی بوا پیشووووورفوت 

کشوور به تولید تا که  اسوتتن   500  همان 1402 درصود به باال )در این طرح صوفر تن اسوت(، نیاز  گفتن اسوت  . شوایان 
کارخانه  کارخانه وجود ندارد.  استتن    20ظرفیت این  کشور جای هی  نگرانی برای احداث این  ، لذا از دیدگاه نیاز 
کشوووووور تووا   لووذا تولیوود بوواال درسووووووت   اسووووووتامووا چون صووووووادرات رو بووه افزایش    اسووووووتتن    10حوودود    1402البتووه نیوواز 

کارخانه تولید موم زنبورعسول دشوده اسوت. از دیدگاه اسوتانی نیز با توجه به اینبینیپیش ر حال حاضور در  که هی  
که نیاز به موم دارند )طبق اطالعات جهاد و   تن 2,000اسوووووتان نداریم و حدود   تولید عسووووول در اسوووووتان وجود دارد 

کارخانه جزو   .ی استان استهاضرورتکشاورزی استان( لذا احداث این 



 

 

 فنی مطالعات : 2فصل
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 چکیده
کل ینا  در  گیرد.یقرار م  یموردبررس  آجدار  صورتبهموم زنبورعسل  کارخانه    یاطالعات فن  یهبخش 
ح  2-1  هدف از اجرای طر

کارخانه تولید موم زنبورعسوووول اسووووت.   ح هدف از اجرای این طر کارخانه، تصووووفیه و    نیتریاصوووولایجاد  فعالیت این 
تن موم   15صوووورت سووواالنه  بهاسوووت. در طرح ها  شوووده در زنبورسوووتانی عسووول اسوووتفادههامومدهی مجدد شوووکل

 .زنبورعسل تولید خواهد شد
 نوع محصول تولیدی و ظرفیت تولید 2-2

 نوع محصول تولیدی و ظرفیت تولید : 16جدول 
 تولید ساالنه )تن( نام محصول  ردیف
 20 موم زنبورعسل 1

 بندی بسته   و اولیه مواد 2-3
 مواد اولیه موردنیاز  زانیم  :17جدول 

 واحد تن موم عسل 15مصرف برای تولید  نیتأممحل  نام مواد اولیه و مشخصات فنی  ردیف
 تن 20.2 استان خراسان شمالی  موم زنبورعسل 1
 تن 1 استان خراسان شمالی  محصول برچسب 2
 کیلوگرم  500 کارخانه پالستی  مشهد غالف 3

 تولید  روش 2-4
 سازی آن در مخزن دوجدارهی عسل دارای ضایعات و سایر مواد خش  و ذخیرههامومدریافت    مرحله اول:
 افزایش دمای مخزن دوجداره برای تغییر فاز از جامد به مایع برای جداسازی بهتر ضایعات است مرحله دوم:
 تصفیه موم مایع  مرحله سوم:

کن  مرحله چهارم:   انتقال موم مایع به دستگاه موم ورقه 
 ی ورقه شدههامومبندی  بسته  مرحله پنجم:
 نصب برچسب و انتقال به انبار مرحله ششم:

کیفیت  2-5  کنترل 
کیفیتی زیر را داشته باشد کشور محصول باید استانداردهای   .مطابق قوانین غذا و دارو 

 کیفیتی یاستانداردها :18جدول 
گی   قبولحدود قابل نام ویژ

کننده قبل از هیدرولیز )گرم درصد(  قندهای  65حداقل  احیا
کارز کشر  )گرم در صد( سا  5حدا

کشر  )در صد( رطوبت  20حدا
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گی   قبولحدود قابل نام ویژ
pH  3.5حداقل 

کیلوگرم( اسیدیته کی واالن در  کشر  آزاد )میلی ا  40حدا
 8حداقل  دیا ستازی برحسب واحد دیاستاز فعالیت

گلوکز نسبت  0.9حداقل  فروکتوز به 
کستر کشر  گرم درصد خا  0.6حدا

کشر  الکتریکی برحسب میلی زیمنس بر سانتیمتر هدایت  0.8حدا
کیلوگرم(متیل فورفورال )میلی هیدروکسی کشر  گرم در   40حدا

کشر  جامد غیر محلول در عسل )غیر از عسل پرس شده( مواد  0.1حدا
کشر  جامد غیر محلول در عسل )عسل پرس شده( مواد  0.5حدا

کیلوگرم میلی پرولین  180حداقل  گرم در 
ح تأثیرات 2-6  زیست محیط  بر طر

کمی دارد.  این طرح ضایعات غیرقابل بازیافت یا فروش، بسیار 
ح گذاری سرمایه  هایهزینه کل برآورد 2-7  طر
 زمین 2-7-1

 ریال( میلیون ) میزان و هزینه خرید زمین: 19جدول 
ح   کل قیمت  واحد قیمت  مترمربع(مساحت ) شهرستان  استان شر
 2,016 0.6 3,360 شهرک صنعتی مانه و سملقان خراسان شمالی  زمین 

 ساختمان و  سازیمحوطه 2-7-2
 ریال( میلیون ) سازیمیزان و هزینه محوطه: 20جدول 

ح  کار شر  کل هزینه  قیمت واحد واحد مقدار 
ک   900 0.3 مترمکعب 3,000 برداری و تسطیط خا

کشی و درب  1,530 9 متر 170 حصار 
 1,050 7 مترمربع 150 درصد مقدار زمین(  5سازی )آسفالت و محوطه

 240 8 مترمربع 30 درصد مقدار زمین(  1ایجاد فضای سبز روشنایی )
کل  3,720 جمع 

 سازی میزان و هزینه ساختمان: 21جدول 
ح   م.ر( کل )هزینه  م.ر(واحد )قیمت  مساحت  نوع ساختمان  شر

 5,000 25 200 سوله سالن تولید، مواد اولیه و محصول
 2,250 45 50 آجر و تیرچه و پوشش ساختمان اداری 
 1,350 45 30 آجر و تیرچه و پوشش رفاهی و نگهبانی

کل  8,600 جمع 
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 تجهیزات و  آالتماشین 2-7-3
 )میلیون ریال(  آالت و تجهیزاتهزینه ماشین:  22جدول 

 کل هزینه  قیمت واحد تعداد  مشخصات فنی  آالت و تجهیزات نام ماشین ردیف
 120 120 1 کیلویی وزین  100 مخزن دوجداره 1
 100 100 1 کیلویی وزین  100 صافی  2
کن 3  4,700 4,700 1 موم سازان  کیلویی 100 دستگاه موم آج 
 Vn1335 1 85 85 سنسور دار، جت پرینتر  4
 300 300 1 بندی خراسان ابزار بسته عدد در دقیقه، 50 غالف زن 5

کل  5,205 جمع 
 تأسیسات 2-7-4

 )میلیون ریال(  تأسیساتهزینه :  23جدول 
ح  عنوان  قیمت  شر

 3,500 کشی، تابلو برق ترانس برق، سیم100KWامتیاز برق سه فاز  رسانیبرق
 300 هالیتبدکشی، شیرآالت و رسانی و لوله ، نصب تجهیزات آب1امتیاز آب سایز  رسانیآب 

گاز با ظرفیت  رسانیسوخت  کنتور  60امتیاز  گازلوله  ،G25Aمترمکعب در ساعت، با   350 کشی 
گرمایش و ایمنی کولر، اطفای حریق، اعالم حریق  وسایل سرمایش،   500 بخاری، 

کل  4,650 جمع 
 کارگاهی و  آزمایشگاهی تجهیزات و لوازم 2-7-5

کارگاهی :  24جدول   هزینه لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و 
ح وسایل ردیف کل )میلیون ریال( قیمت واحد )میلیون ریال( تعداد  مشخصات فنی  شر  جمع 
گرم. ظرفیت  ترازوی دیجیتال  1  7 7 1 گرم  4000دقت دو 
 15 15 1 گرم  3000 برقی، ، ومینیآلوم هات پلیت 2
 145 145 1 لیتری 100اتوکالو  اتوکالو  3
 42 42 1 یتریل 55انکوباتور  کلد انکوباتور  4
 100CM 1 78 78عری  هودشیمیایی 5
 62 62 1 تریل 45 درجه 102آون  6
 26 26 1 یتریل 18آون توستر  درجه 180آون  7
 65 65 1 شاخه 18 وژیسروف سانترفیوژ 8
 8 8 1 متر سانتی 18 دسیکاتور  9
 50 50 1 یتر یل 50انکوباتور  انکوباتور  10

کل  498 جمع 
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 خدماتی و  اداری وسایل و تجهیزات 2-7-6
 )میلیون ریال( هزینه تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی: 25جدول  

ح وسایل ردیف کل  قیمت واحد تعداد  مشخصات فنی  شر  قیمت 
 HP-MFP-M130FN 1 50 50 پرینتر 1
 10 2.5 4 پاناسونی  رومیزی تلفن  2
 240 240  اف دکور-ام دی اف  میز و صندلی  3
 PRIME H310M-C/PS R2.0 LGA 1151 Motherboard 1 90 90 مادربرد ایسوس کامسیوتر 4

 80 80 سایر
کل  480 جمع 

 انرژی  هزینه 2-7-7
 میزان مصرف و هزینه آب و انرژی: 26جدول 

ح  ردیف  ریال( )میلیون کل هزینه )ریال( واحد قیمت سالیانه  مصرف واحد شر
 70 7,000 10,000 مترمکعب آب مصرفی 1
 550 1,100 500,000 کیلووات  برق مصرفی  2
 360 1,200 300,000 مترمکعب گاز مصرفی 3

 290 سایر
کل  1,270 جمع 

 تعمیرات و نگهداریهزینه   2-7-8
 های تعمیرات و نگهداری هزینه:  27جدول 

ح  کل تعمیرات سالیانه )میلیون ریال( درصد ارزش دارایی )میلیون ریال( شر  هزینه 
 74 2 3,720 سازیمحوطه

 172 2 8,600 ساختمان 
 208 4 5,205 آالت و تجهیزاتماشین

 465 10 4,650 تأسیسات 
کارگاهی  50 10 498 لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و 

   20   ونقلوسایل حمل
 48 10 480 تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی

کل  1,017 جمع 
 انسانی نیروی  هایهزینه 2-7-9

 )میلیون ریال( اداری( کارکنان) های نیروی انسانیهزینه:  28جدول 
ح  ردیف  ماه 18جمع حقوق سالیانه بر اساس  متوسط حقوق ماهیانه   تعداد  شر
 1,260 70 1 مدیرعامل 1
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ح  ردیف  ماه 18جمع حقوق سالیانه بر اساس  متوسط حقوق ماهیانه   تعداد  شر
 540 30 1 کارشناس اداری  2
 540 30 1 نگهبانی  3

کل  2,340 جمع 
 )میلیون ریال(  تولید( کارکناننیروی انسانی ) یهانهی هز  :29جدول 

ح  ردیف  ماه 18جمع حقوق سالیانه بر اساس  متوسط حقوق ماهیانه   تعداد  شر
کیفیت )پاره 1 کنترل و   450 25 1 وقت(مدیر 
 1,620 30 3 کارگر 2

کل  2,070 جمع 
  مه یماه ب 3و    ماه سونوات 1  ، یدیماه پاداش، ع 2ماه حقوق و   12)  شوودیمماه محاسوبه   18تبصوره*: حقوق سواالنه 

کارفرما(  سهم 
 نیروی انسانی  یهانهی هز  :30جدول 

ح   حقوق سالیانه* )میلیون ریال( تعداد نفرات  شر
 2,340 3 کارکنان اداری 
 2,070 4 کارکنان تولید 

کل  4,410 جمع 
کار در   کار 300و با   فتیش  ی*:  گرفته    یروز   .شودیمدر سال در نظر 

 هزینه مواد اولیه 2-7-10
 )میلیون ریال(  مواد اولیه: هزینه 31جدول 

کل  هزینه هر تن  مصرف ساالنه )تن( نیتأممحل  نام مواد اولیه و مشخصات فنی  ردیف  هزینه 
 18,180 900 20.2 استان خراسان شمالی  موم زنبورعسل 1
 500 500 1 استان خراسان شمالی  محصول برچسب 2
 150 300 0.5 پالستی  مشهدکارخانه  غالف 3

کل  18,830 جمع 
 بندی پکینگ جار و مشهد پالست استعالم شده است.از شرکت عسل نوری، بسته  هامتیق

ک   هزینه 2-7-11  استهال
 )میلیون ریال( به روش مستقیم هزینه استهالک:  32جدول 

ح  ک ارزش شر کل  درصد اسقاط درصد استهال  ساالنههزینه 
 - 100 0 2,016 زمین 
 234 10 7 3,720 سازیمحوطه

 542 10 7 8,600 ساختمان 
 468 10 10 5,205 آالت و تجهیزاتماشین
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ح  ک ارزش شر کل  درصد اسقاط درصد استهال  ساالنههزینه 
کارگاهی  45 10 10 498 لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و 

 419 10 10 4,650 تأسیسات 
 -  10 20  - ونقلوسایل حمل

 108 10 25 480 خدماتیتجهیزات و وسایل اداری و 
 130 0 10 1,299 برداریقبل بهره یهانهیهز

 240 10 10 2,670 درصد اقالم باال(  10) نشدهبینیی پیشهانهیهز
 2,186 کل جمع

 برآورد سرمایه ثابت 2-7-12
 برداریبهرهقبل از  های  هزینه 2-7-12-1

 برداری : هزینه قبل از بهره33جدول 
ح   هزینه )میلیون ریال( شر

 190 ی تهیه طرح مشاوره و اخذ مجوز حق ثبت قراردادهای بانکیهانهیهز
کارکنان ) کل حقوق ساالنه(  2هزینه آموزش   88 درصد 

 1,021 ی آب، برق، سوخت، مواد اولیه، حقوق و دستمزد(هانهیهزروز  15اندازی و تولید آزمایشی )هزینه راه
کل  1,299 جمع 

 یاهیسرما  یهانهیهز 2-7-12-2
 ای های سرمایه: میزان هزینه34جدول 

ح   مبلغ )میلیون ریال( شر
 2,016 زمین 
 3,720 سازیمحوطه

 8,600 ساختمان 
 5,205 آالت و تجهیزاتماشین

کارگاهی  498 لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و 
 4,650 تأسیسات 
  - ونقلوسایل حمل

 480 تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی
 1,299 برداریقبل بهره یهانهیهز

 2,670 درصد اقالم باال(  10) نشدهبینیی پیشهانهیهز
کل  29,139 جمع 
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 گردش  در  سرمایه 2-7-13
گردش : 35جدول   سرمایه در 

ح  عنوان کل )میلیون ریال( شر  هزینه 
 3,138 بندیماه هزینه مواد اولیه و بسته 2 بندیبستهمواد اولیه و 

 735 ماه حقوق و دستمزد 2 حقوق و دستمزد
 212 ی آب، برق، سوخت و تعمیرات هانهیهزروز  15 گردان تنخواه

کل  4,085 جمع 
 پروژه اجرای  بندیزمان  برنامه 2-7-14

سوووب  کماننووود    ییات اجرایاز عمل  ی وسته، الزم است در مورد هر  یهماهنگ، منظم و پ  طوربهطرح   یجهت اجرا
د و ی، سفارش، خریسازو محوطه  یات ساختمانین، عملیزم یسازد و آمادهیالزم و عقد قراردادها، خر  یمجوزهوا

  تأخیرهای ،  یشویآزما  یبردارنان، بهرهکارک، اسوتخدام و آموزش تأسویسوات،  یاندازآالت، نصوب و راهنیحمل ماشو
گرددیته  یخاص  بندیزمان  برناموهوره،  یو غ  نشدهبینییشپ  .ه 

 بندی اجرای طرح : زمان36جدول 
 ماه

 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 مراحل اجرا 

                         خرید زمین 
                         اجرای ساختمان

                         تأسیساتاجرای 
                         آالتخرید و نصب ماشین

                         سازی محوطه
                         اندازی آزمایشی خرید مواد اولیه و راه



 

 

 مالی مطالعات : 3فصل
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 چکیده
را ارائه   پروژه  شوودهبینیپیش. این برنامه، نتایج مالی  شووودمیارائه    گذاریسوورمایهدر این فصوول برنامه مالی پروژه 

و تحلیل سوایر   سورسوربه، تحلیل دوره بازگشوت سورمایه، تحلیل  شودهبینیپیشمالی    هایصوورتو شوامل   دهدمی
 مالی است.  هاینسبت

 مفروضات اقتصادی  3-1
 است. 1400 ماهفروردینسال شروع ساخت 

  برداری بهرهسوووال اول   5در این قسووومت تنها برای    شووودهارائه  هایگزارش،  وجودباایناسوووت ) 15  برداریبهرهدوره 
 (.شودمیارائه  

کل تولید ساالنه به فروش   .رسدمیظرفیت تولید ساالنه ثابت است و 
 .شودمی  تأمین  گذارانسرمایهکل سرمایه اولیه شرکت توسط 

 درصد است. 100  ازآنپسصفر و   برداریبهرهنرخ تقسیم سود نقدی در پنج سال اول 
گردشسووووبات مربوط به  در محا کردن  سوووورمایه  گردش  کاریمحافظه، با لحاظ  دریافتنی و   هایحسوووواب، ضووووریب 
که پرداخت    شودهگرفتهو صوفر در نظر  12پرداختنی به ترتیب   هایحسواب اسوت. بر این اسواس، فری شوده اسوت 
 .شودمیام  نقدی انج صورتبهتولید مانند خرید مواد اولیه و هزینه دستمزد بالفاصله و   هایهزینه

کامفار : 37جدول   مفروضات اقتصادی محاسبات 
کلی   سایر مفروضات 

کل  خ تنزیل   20% گذاریسرمایهنر
خ تنزیل حقوق صاحبان سهام  525 نر

خ مالیات  صفر  ( برداریبهرهسال اول   5) نر
خ مالیات )پس از   25% ( برداریبهره سال از  5نر

 صفر  ساختتورم دوره 
 10% برداریبهره تورم دوره 

کل   در بازار سوووورمایه    بلندمدت هایوام: حداقل مقدار مناسووووب این نرخ برابر نرخ بهره گذاریسوووورمایهنرخ تنزیل 
کول حقوق صووووواحبوان سوووووهوام: این نرخ برابر نرخ بهره    هوایسوووووسرده +   بلنودمودت  هوایوامبوانکی اسوووووت. نرخ تنزیول 

 ریس  )احتمال از دست دادن تمام یا قسمتی از سود و یا اصل سرمایه( است.
سوووال از مالیات   5در منطقه محروم و منطقه ویژه اقتصوووادی خراسوووان شووومالی حداقل    تأسووویستازه   هایشووورکت

 معاف هستند.
 گذاری سرمایه   هایهزینه 3-2

 به شرح زیر است.  برداریبهرهدر دوره ساخت و پنج سال اول   گذاریسرمایه  هایهزینه
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 )میلیون ریال( گذاریهای سرمایهمجموع هزینه: 38جدول 

 کل دوره تولید کل دوره ساخت یگذارهیسرما یهانهیهز 
 برداریبهره هایسال ساخت هایسال

 پنجم چهارم سوم دوم  اول اول
 0 0 0 0 0 28,073 0 28,073 گذاریی ثابت سرمایه هانهیهزکل 

ج پیش از تولید   0 0 0 0 0 1,299 0 1,299 کل مخار
گردش خالص  312 284 258 234 2,344 0 8,903 0 افزایش در سرمایه در 

 312 284 258 234 2,344 29,372 8,903 29,372 گذاریی سرمایههانهیهزکل 
 تولید  هایهزینه 3-3
کمتر از  ی متغیر و ثابت آن در جدول زیر ارائههانهیهزی تولید و درصود  هانهیهز  10شوده اسوت. هزینه ثابت سوهمی 

 .دهدیمدرصد هزینه تولید را تشکیل  
 )میلیون ریال(  آنهای متغیر و ثابت های تولید و درصد هزینههزینه:  39جدول 

 تولید هایهزینه
 برداریبهره هایسال سال اول هایهزینه درصد
 (%100) پنجم ( %100) چهارم ( %100) سوم ( %90) دوم ( %80ل )او ثابت   متغیر  ثابت  متغیر 

 100 100 100 100 100     ظرفیت تولید )%( کارگیریبهدرصد 
 27,569 25,063 22,784 20,713 18,830 0 18,830 %0 %100 مواد خام 

 1,859 1,690 1,537 1,397 1,270 254 1,016 %20 %80 انرژی و یوتیلیتی
 1,489 1,354 1,231 1,119 1,017 203 814 %20 %80 تعمیرات و نگهداری

 6,457 5,870 5,336 4,851 4,410 3,087 1,323 %70 %30 دستمزد 
ک   2,078 2,186 2,186 2,186 2,186 2,186 0 100% 0% استهال

 39,452 36,163 33,074 30,266 27,713 5,731 21,983     های تولیدکل هزینه
 ریزی برنامه  منظوربه شدهبینی پیش نقدی   هایجریان  3-4

که مشواهده   شودهبینیپیشنقدی    هایجریان ی   کسوری وجه نقد در هی  شوودیمبه شورح زیر اسوت. همچنان 
 .شودینمی مشاهده برداربهرهی ساخت و هاسالاز  

 ریزی )میلیون ریال( منظور برنامهشده بهبینینقدی پیش هایجریان: 40جدول 

 شدهبینیهای نقدی پیشجریان  
 برداریسال بهره  سال ساخت

 پنجم چهارم سوم دوم  اول اول
 48,579 44,163 40,148 36,498 33,180 33,458 کل جریانات نقدی ورودی 

 0 0 0 0 0 33,458 جریانات ورودی وجوه 
 48,579 44,163 40,148 36,498 33,180 0 ورودی عملیاتیجریانات 

 0 0 0 0 0 0 سایر درآمدها
 37,686 34,260 31,146 28,314 27,871 29,372 کل جریانات نقدی خروجی 

 0 0 0 0 0 29,372 های ثابتافزایش دارایی 
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 شدهبینیهای نقدی پیشجریان  
 برداریسال بهره  سال ساخت

 پنجم چهارم سوم دوم  اول اول
 312 284 258 234 2,344 0 های جاریافزایش دارایی 

 37,374 33,976 30,888 28,080 25,527 0 هزینه عملیاتی
 0 0 0 0 0 0 هزینه بازاریابی

 0 0 0 0 0 0 مالیات )شرکت( 
 0 0 0 0 0 0 مالی  نی تأمی هانهیهز

 0 0 0 0 0 0 بازپرداخت وام 
 0 0 0 0 0 0 سود سهام 

 0 0 0 0 0 0 استرداد مالکان 
 10,893 9,902 9,002 8,184 5,309 4,086 وجوه اضافی )کسری( 

 47,376 36,483 26,581 17,579 9,395 4,086 مانده وجوه نقد تجمعی 
 شدهبینی پیش نقدی   هایجریان  3-5

ارائووه  شووووووودهبینیپیشنقوودی    هووایجریووان بووهپروژه در جوودول زیر  اسوووووووت.  نقوودی   هووایجریووانطورکلی،  شوووووووده 
ی، وجوه نقدی حاصوووول از عملیات برای پشووووتیبانی از  برداربهرهکه در طول دوره   دهدیمنشووووان   شوووودهبینیپیش

کفایت    .کندیمعملیات 
 شده )میلیون ریال(بینینقدی پیش هایجریان:  41جدول 

  شدهینیبشیپ ینقد یهاان یجر 
 برداریدوره بهره  دوره ساخت
 سال پنجم  سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول سال اول

 48,579 44,163 40,148 36,498 33,180 0 های نقدی ورودی جریان کل 
 48,579 44,163 40,148 36,498 33,180 0 نقدی عملیاتی هایجریان 

 0 0 0 0 0 0 سایر درآمدها
 37,686 34,260 31,146 28,314 27,871 29,372 های نقدی خروجی کل جریان 
 0 0 0 0 0 29,372 ثابت هایدارایی افزایش 

گردش   312 284 258 234 2,344 0 افزایش سرمایه در 
 37,374 33,976 30,888 28,080 25,527 0 ی عملیاتیهانهیهز
 0 0 0 0 0 0 ی بازاریابیهانهیهز

 0 0 0 0 0 0 مالیات بر سود شرکت 
 10,893 9,902 9,002 8,184 5,309 ( 29,372) نقدی هایجریان خالص 

 13,918 3,025 ( 6,877) ( 15,879) (24,063) ( 29,372) تجمعی های نقدی خالص جریان 
 3,648 3,980 4,341 4,736 3,687 ( 24,477) خالص ارزش فعلی

 ( 4,085) ( 7,733) ( 11,713) ( 16,054) (20,790) ( 24,477) خالص ارزش فعلی تجمعی 
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گشت سرمایه  3-6 خ بازده داخلی و دوره باز  نر
که در    دهدیمی را نشووان گذارهیسوورما(، نرخ رشوود سوواالنه ی   IRR)  یداخلنرخ بازده  ی  هالیتحلو معیاری اسووت 

برای این   شوودهمحاسووبه. نرخ بازده داخلی  ردیگیمی مورداسووتفاده قرار  گذارهیسوورمامالی برای ارزیابی سووودآوری  
مالی آن اسوت )نرخ   نیتأم  ی بیشوتر از نرخ هزینهگذارهیسورمادرصود اسوت. بر این اسواس، نرخ رشود پروژه  30پروژه 
گرفته 20ی بلندمدت  هاوامبهره  . نرخ بازده شوووودیمی سوووودآور تلقی  گذارهیسووورماشوووده اسوووت( و  درصووود در نظر 

باز  شده نرخ استقرای و نرخ  درصد است. در محاسبات نرخ بازده داخلی تعدیل 23(  MIRRشده )داخلی تعدیل
گرفته    متفاوت از نرخ بازده داخلی در  گذاریسرمایه شده نرخ . در محاسبات نرخ بازده داخلی تعدیلشودیمنظر 

گرفتوه  گوذاریبواز سووووورموایوهموالی و نرخ    نیتوأم شوووووده اسوووووت. نرخ بوازده داخلی  متفواوت از نرخ بوازده داخلی در نظر 
ی با نرخی معادل  گذارهیسووورمانقدی مثبت    هایجریانکه    شوووودیم( با این فری محاسوووبه  MIRRشوووده )تعدیل
نقدی پروژه با   هایجریانسونتی،    IRRکه در محاسوبه  ، درحالیشوودیم  گذاریسورمایه هبازسورمایه شورکت  هزینه  

از سوووودآوری   تریبینانهواقع محاسوووبه   MIRR. بر این اسووواس،  شوووودیم  گذاریباز سووورمایه  IRRنرخی معادل خود  
 .آوردیمفراهم    IRRشرکت در مقایسه با 

سوال اسوت. همچنین دوره بازگشوت سورمایه متحرک،   4.69ی  گذارهیسورمادوره بازگشوت سورمایه عادی این پروژه 
 .سال است  7.61،  کندیمکه ارزش زمانی پول را نیز در محاسبات لحاظ  

 نرخ بازده داخلی و دوره بازگشت سرمایه : 42جدول 
 شاخص مالی 

  ریال  ونیل یم 103.849 20%در  ( NPVخالص ارزش فعلی )
خ بازده داخلی )    IRR ) %30نر

خ بازده داخل      23%  شدهتعدیل  ینر
گشت سرما   1404 سال 4.69 0%در  عادیه یدوره باز
گشت سرما   1407 سال 7.61 20%در  متحرکه یدوره باز

    : سال صفربرای شودمیمحاسبه  یخالص ارزش فعل 
 شدهبینی پیشصورت سود و زیان  3-7

که این جدول نشووان ی در جدول زیر ارائهبرداربهرهبرای دوره   شوودهبینیپیشسووود و زیان   شووده اسووت. همچنان 
کلیه    رودیم، انتظار  دهدیم  .ی سودآور باشدبرداربهرهی مورد  هاسالعملیات شرکت در 

 )میلیون ریال( شدهبینیزیان پیشصورت سود و : 43جدول 

 شده ینیبشیپ انیسود و ز
 برداریدوره بهره 

 سال پنجم  سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول
 48,579  44,163  40,148  36,498  33,180  درآمد فروش 

 ( 32,185)  ( 29,259)  (26,599)  ( 24,181)  ( 21,983)  ی متغیرها نهیهزمنهای 
 ( 7,267)  (6,904)  ( 6,475)  (6,085)  ( 5,731)  ی ثابتها نهیهزمنهای 
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 شده ینیبشیپ انیسود و ز
 برداریدوره بهره 

 سال پنجم  سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول
 9,127  8,000  7,074  6,232  5,467  سود خالص قبل از مالیات

 - - - - - مالیات
 9,127  8,000  7,074  6,232  5,467  سود خالص 

 18.79 18.11 17.62 17.08 16.48 % از درآمد فروش
 سرسربهتحلیل نقطه  3-8

که در آن سوووطط،  نقطه سوووربه ی ثابت سووواالنه پروژه از محل حاشووویه فروش هانهیهزسووور، سوووطحی از فروش اسوووت 
که میزان فروش سور، سوود شورکت صوفر اسوت. درصوورتی. در نقطه سوربهشوودیمعملیاتی سواالنه آن پوشوش داده 

سوور باشوود،  یشووتر از نقطه سووربهکه میزان فروش بو درصووورتی  دهانیزسوور باشوود، عملیات شوورکت کمتر از نقطه سووربه
که جدول زیر نشووان  کل    رودیم، انتظار  دهدیمعملیات سووودآور خواهد بود. همچنان  ی،  برداربهرهی هاسووالدر 

کشر   کل    51با فروش حدا  .ی ثابت ساالنه بازیابی شوندهانهیهزدرصد از ظرفیت تولید ساالنه شرکت، 
 سر تحلیل نقطه سربه: 44جدول 

 عنوان
 برداریدوره بهره 

 سال پنجم  سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول
 48,579  44,163  40,148  36,498  33,180  درآمد فروش 
 32,185  29,259  26,599  24,181  21,983  هزینه متغیر

 16,394  14,904  13,549  12,317  11,197  حاشیه سود 
 34  34  34  34  34  حاشیه سود )%( نسبت 

 7,267  6,904  6,475  6,085  5,731  هزینه ثابت
 - - - - - مالی نیتأمهزینه 

 21,535  20,457  19,186  18,031  16,981  سر ارزش فروش در نقطه سربه
 44  46  48  49  51  سر )%(نسبت سربه 

 2.3  2.2  2.1  2.0  2.0  ی ثابت هانهیهزنسبت پوشش  
 شدهبینی پیشترازنامه  3-9

به   شووودمیمشوواهده   که  همچنانبه شوورح زیر اسووت.    برداریبهرهدر طی دوره سوواخت و    شوودهبینیپیشترازنامه  
 صفر است. هاسالجاری در تمام    هایبدهیتولید،    هایهزینهدلیل فری پرداخت نقدی  

 )میلیون ریال(  شدهبینیپیشترازنامه : 45جدول 

 عنوان
 برداریهای بهرهسال  های ساختسال

 پنجم چهارم سوم دوم  اول دوم  اول
 4,086 50,808 39,604 29,417 20,157 11,739 4,086 جاری هایدارایی  

 29,372 18,549 20,627 22,814 25,000 27,186 29,372 ثابت )خالص( هایدارایی  
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 عنوان
 برداریهای بهرهسال  های ساختسال

 پنجم چهارم سوم دوم  اول دوم  اول
کل   33,458 69,358 60,231 52,231 45,157 38,925 33,458 ها یی داراجمع 

 0 0 0 0 0 0 0 بدهی جاری
 0 0 0 0 0 0 0 بدهی غیر جاری

 33,458 33,458 33,458 33,458 33,458 33,458 33,458 حقوق صاحبان سهام 
 0 26,773 18,773 11,699 5,467 0 0 سود انباشته ابتدای دوره

 0 9,127 8,000 7,074 6,232 5,467 0 ماندهباقی سود 
 33,458 69,358 60,231 52,231 45,157 38,925 33,458 جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام 

 مالی   هاینسبت  3-10
که مشوواهده ی در جدول زیر ارائهبرداربهرهی مالی در طی دوره هانسووبت نسووبت  شووودیمشووده اسووت. همچنان 

کل دوره ROEسوود خالص به حقوق صواحبان سوهام ) درصود اسوت.   16ی دارای رشود بوده و حداقل  برداربهره( در 
که    بازدهیزیرا بیشووووتر از نرخ   شووووودیممطلوب تلقی    گذارانهیسوووورمااین نرخ بازده برای   از طریق   توانندیماسووووت 

کنند.گذارسسرده  ی بانکی دریافت 
بر بدهی جاری( محاسووووبه نشووووده اسووووت.  به دلیل صووووفر بودن بدهی جاری، نسووووبت جاری )دارایی جاری تقسوووویم

 نگرانی از بابت ریس  مالی وجود ندارد.  رودیمهرروی، به دلیل عدم وجود بدهی جاری انتظار  به
کارایی  هانهیهزی به گذارهیماسورکل سورمایه و نسوبت همچنین، نسوبت فروش به که  ی را گذارهیسورمای پرسونلی، 

 .شوندیممطلوب ارزیابی    نسبتاا ،  دهدیمموردسنجش قرار  
 برداری های مالی در مدت بهرهنسبت:  46جدول 

 سال پنجم  سال چهارم سال سوم  سال دوم سال اول   نسبت
 27% 24% 21% 19% 16% صاحبان سهام )درصد(نسبت سود خالص به حقوق 

 13% 13% 14% 14% 14% نسبت سود خالص به ثروت خالص
 19% 18% 18% 17% 16% نسبت سود به فروش

کل سرمایه  1.5% 1.4% 1.2% 1.1% 1.0% نسبت فروش به 
 5.1% 5.5% 6.0% 6.6% 7.2% ی پرسنلی هانهیهزگذاری به نسبت سرمایه 

خ بازده داخلی تحلیل  3-11  حساسیت نر
کتور درآمد فروش،   ثابت و    هایداراییجدول و نمودار زیر حسوواسوویت نرخ بازده داخلی به تغییر انفرادی در سووه فا

تغییر در  ی حواضووووور، بوا فری عودمگوذارهیوسووووورموا. نرخ بوازده داخلی پروژه  دهودیمی عملیواتی را نشووووووان  هوانوهیهز
کتورهای یادشوووده و همچنانکه در   به   IRRدرصووود اسوووت. حسووواسووویت  30ی قبل مشووواهده شووود، برابر  هابخشفا

کمتر از    هایدارایی  .ی عملیاتی استهانهیهزثابت 
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کتور  یانفراد  رییبه تغ  ینرخ بازده داخل  تیحساس: 47جدول   در سه فا
 های عملیاتیهزینه  ثابت هایداراییافزایش در   درآمد فروش   تغییرات )%( 

20.00% - %1 %37 %48 
16.00% - %9 %35 %45 
12.00% - %15 %34 %41 
8.00% - %20 %33 %38 
4.00%- %25 %31 %34 
0.00% %30 %30 %30 
4.00% %35 %29 %27 
8.00% %40 %28 %23 
12.00% %44 %28 %19 
16.00% %49 %27 %14 
20.00% %54 %26 %10 

کتور  یانفراد ریی به تغ  ینرخ بازده داخل  تیحساس لی تحل: 5نمودار    در سه فا

 
 ی ریگ نتیجه  3-12

کارخانه و   سوووال 4.69دوره بازگشوووت سووورمایه    خصوووو بهبا توجه به اطالعات این بخش  از زمان شوووروع سووواخت 
کارخانه مذکور توجیه اقتصوووادی دارد.   30برابر    IRRو    آن  برداریبهرهسوووال بعد از   3.52 کهدرصووود، ایجاد  در    ازآنجا

کارخانه در   شوووودیمبدون مشوووکل بود لذا پیشووونهاد    همآنفصووول اول بازاریابی محصوووول و فروش  که احداث این 
گیرد.  اولویت قرار 
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