
   جدول خالصه عملکرد پروژه  

                 

احداث باغ گل و گیاه زینتی   عنوان پروژه  :
  مترمربع8000احداث احداث باغ گل و گیاه زینتی در زمینی به مساحت    شرح پروژه  :

باغ بهشتی فام سابق جهت احدث-واقع در کمربندي شرقی   
 باغچه هاي گل و گیاه، رستوران سنتی ، بوفه  ، کافی شاپ ، گیم نت و دوچرخه سواري 

روز کاري در سال365پاییز و زمستان و . در چهارفصل سال شامل بهار تابستان  
   زمان ورود داده ها  :

   پروژه جدید     طبقه بندي پروژه  :

1393/12 - 1392/01   فاز ساخت     :
2   سال     مدت  :

1408/12 - 1394/01   فاز بهره برداري  :
15    سال     مدت  :

)   واحدپولی حسابداري  : میلیون ریال) ر.م
   مطلق     واحد شمارش  :

)   واحد پولی داخلی  : میلیون ریال) ر.م

  هزینه هاي سرمایه گذاري  
 کل 

 فاز ساخت 
 کل 

 فاز تولید 
 کل سرمایه 

  گذاري          
35,207.000.0035,207.00 کل هزینه هاي ثابت سرمایه گذاري 

1,056.000.001,056.00 کل مخارج پیش از تولید 
) خالص از بهره (  مخارج پیش از تولید    1,056.000.001,056.00

0.000.000.00   بهره  
0.006,608.086,608.08   افزایش در سرمایه در گردش خالص  

36,263.006,608.0842,871.08 کل هزینه هاي سرمایه گذاري 

   منابع تأمین مالی  
 کل 

 فاز ساخت 
 کل 

 فاز تولید 
 کل 

 جریانات نقدي ورودي 
36,263.006,608.0842,871.08 کل حقوق صاحبان سهام 

0.000.000.00   خارجی  
36,263.006,608.0842,871.08   داخلی  

0.000.000.00 کل وامهاي بلند مدت 
0.000.000.00   خارجی  
0.000.000.00   داخلی  

0.000.000.00  کل وامهاي کوتاه مدت 
0.000.000.00   خارجی  
0.000.000.00   داخلی  

0.000.000.00   حسابهاي پرداختنی  
36,263.006,608.0842,871.08 کل منابع تامین مالی 



   جدول خالصه عملکرد پروژه  

                 

   درآمد وهزینه هاي عملیاتی  
   سال اول  

1394
   سال مرجع  

1398
   سال آخر  

1408
52,739.5987,899.3587,899.35   درآمد فروش  

) کارخانه (  هزینه هاي تولید    27,896.0039,209.0039,209.00
0.000.000.00   هزینه هاي سربار اداري  

27,896.0039,209.0039,209.00   هزینه هاي عملیاتی  
2,846.452,846.45346.52   استهالك  

0.000.000.00   هزینه هاي تامین مالی  
30,742.4542,055.4539,555.52 کل هزینه هاي تولید 
527.40879.00879.00   هزینه هاي بازاریابی  

31,269.8542,934.4540,434.52   بهاي تمام شده محصوالت  
0.000.000.00   بهره سپرده هاي کوتاه مدت  

21,469.7444,964.9047,464.83   سود ناخالص عملیاتی  
0.000.000.00    درآمد غیر مترقبه  
0.000.000.00   زیان غیر مترقبه  
0.000.000.00   ذخایر استهالك  

21,469.7444,964.9047,464.83   سودناخالص  
0.000.000.00   ذخایر سرمایه گذاري  

21,469.7444,964.9047,464.83   سود مشمول مالیات  
) شرکت( مالیات بر درآمد    2,683.725,620.615,933.10

18,786.0239,344.2841,531.73   سود خالص  

   نسبتها  

49,086.19   در   30.00%   خالص ارزش فعلی کل سرمایه  
64.57%  نرخ بازده داخلی سرمایه گذاري   (   )

34.04%     تعدیل شده سرمایه گذاري  
49,086.19   در   30.00%   خالص ارزش فعلی کل حقوق صاحبان سهام  

64.57%  نرخ بازده داخلی حقوق صاحبان سرمایه   (    )
34.04%     تعدیل شده حقوق صاحبان سرمایه  
1392/12   خالص ارزش فعلی محاسبه میشود براي  


