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مقدمه

نياز به مواد غذایی را افزایش ميدهد. در بين مواد غذایی جمعيت در اكثر كشورهاي جهان روزافزون رشد     

ید جهان و تغذیه جمعيت  رو به تزاتامين و بایستی جهت  پروتئين دامی از اهميت ویژه اي برخوردار است. كه

ميليارد نفر می باشد و با توجه به  8ان و در حال رشد در حال حاضر هكشورمان به فكر چاره جویی بود . جمعيت ج

ميليارد نفر تجاوز نماید . این جمعيت متاسفانه  8نرخ رشد جمعيت پيش بينی ميگردد این جمعيت در قرن جاري از 

یك سوم این جمعيت در كشور هاي پيشرفته مستقر ميباشند و از طرفی از پراكنش نا متعادلی برخوردار بوده و فقط  

كشور هاي پيشرفته توليد هشتاد درصد پروتئين دامی جهان را دارا ميباشند . از این نسبت ها در مييابيم بایستی فكري 

نده ما جدي در این خصوص بر داشته شود تا این نسبت معكوس غذا و جمعيت به یك تعادل نسبی برسد .در آی

جنگهاي نظامی را شاهد نخواهيم بود . بلكه جنگهاي آینده در خصوص غذا و تأمين مایحتاج مورد نياز هر  كمتر

جامعه خواهد بود و در این ميان كشورهایی ميتوانند روي پاي خود بایستند كه از توليدات باالي محصوالت 

غذاي مورد نياز كشور خود  ، زمينه صادرات این مواد و  كشاورزي و دامی برخوردار باشند و بتوانند عالوه بر توليد

فراورده ها را فراهم آورند .  یكی از راهكارهاي عملی جهت رفع این نتيجه توجه جدي به امر دامپروري و از جمله 

 تأ مين گوشت در جامعه می باشد .

مطرح می گردد و این موضوع  كه از اهميت ویژه اي برخوردار است . زمانی كه در كشور بحران كمبود گوشت 

نمایان تر و روشن تر جلوه گر خواهد شد .  بطور كلی در گذشته و حال مواد غذایی پروتئينی حيوانی نقش بسيار 

باالي خود را در معرض عموم قرار داده و در جوامعی كه از مقدار متنابهی مواد پروتئينی حيوانی استفاده نموده اند 

 آن به وضوح از اختالف باالتري برخوردار بوده است . هوش ، استعداد ، و بروز

كيلو گرم بایستی باشد و در كشور ما این  5353بر اساس استاندارد هاي جهانی مصرف ساليانه گوشت قرمز سرانه  

كيلو گرم در سال است و كاهش جدي را از توصيه هاي كارشناسان تغذیه اي جهان نشان می دهد .  02رغم حدود 

جه به این كاهش ها جا دارد در این خصوص سرمایه گذاري انجام پذیرد تا انشااهلل در آینده نه چندان دور پس با تو

 شاهد قطع وابستگی و حتی صادرات در این زمينه باشيم   . 
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 هميت اقتصادي :     ا

و در این پرواربندي یكی از روشهاي اساسی براي جلو گيري از كاهش توليدات گوشت قرمز محسوب ميشود 

حرفه عالوه بر جلو گيري از ضایعات پنهانی و صرف علوفه نا متعادل ، با زمانی كوتاه دام بنا به استعداد به وزن 

مطلوب و قابل قبول رسيده و ضمن جلو گيري از كشتار زود هنگام دام ما مقادیر قابل توجهی گوشت قرمز 

حصوالت جانبی نيز بدست خواهد آمد كه هر كدام داراي استحصال خواهيم نمود و عالوه بر گوشت قرمز ، سایر م

ارزش قابل توجهی خواهند بود و همچنين از استخوانهاي این دامها عالوه بر تهيه پودر استخوان جهت خوراك دام 

 مواد مغذي و معدنی جهت خاك و باال بردن باروري آن بازیافت خواهد گردید .

 

 : طرح  اهداف

رحی كه در مقدمه گذشت بسيار فراگير بوده و در ذیل به مواردي از آن اشاره اهداف طرح با توجه به ش

 ميشود :

 تأمين بخشی از نياز جامعه به پروتئين حيوانی در راستاي تحقق نسبی استقالل غذایی دامی  - 1

 افرایش توليدات ظرفيت دامی  - 0

 از منابع موجود جلو گيري از كشتار دامها قبل از وزن مطلوب و استفاده بهينه - 5

 فر آیند نمودن توليدات زراعی و افزایش ارزش افزوده محصوالت زراعی - 4

 ایجاد اشتغال و بوجود آوردن در آمد صحيح براي جامعه  - 3

 

 تشريح طرح :

عمليات طرح شامل تكميل و احداث ساختمانها و تأسيسات مورد نظر و خرید دام و ماشين آالت و تأمين 

و هزینه هاي جاري طرح و تأمين هزینه هاي مقدماتی پروژه ميباشد . مقدار زمين مورد نياز جهت  سرمایه در گردش

، چرا كه باید جهت احداث بنا در زمين بتوان سالنی متر مربع در نظر گرفته شده است 1022ساختمان و تأسيسات 

 مناسب پرورش در آن احداث نمود . 
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 مشخصات فني طرح :

دهستان -بخش مركزي-نيشابور استان خراسان رضوي، شهرستانواقع ن : زمين محل اجراي طرح زمي -الف 

  ميباشد.و منابع طبيعی استان  كشاورزينظام مهندسی سازمان مورد تایيدباشد كه مي روستاي شاداب-مازول

 

بلوكه  نيز با یوارها گردد . دو مالت شن وسيمان وبرروي پی شفته اهكی بنا مي سنگبا  ساختمان :ساختمان  -ب 

سقف نيز با توجه به دماي  و مالت سيمان  برروي شفته اهك  و تماما با استر و رویه سيمان بنا ميگردد. سيمانی

است كه باید زمان  گردد . در هر صورت نكته اساسی در اینميمحيط از ایرانيت نصب شده بر روي خرپا احداث 

ي مد نظر باشد تا امكان بهره برداري از طرح ميسر گردد و سود آوري اكثر رعایت مسائل اقتصادساخت و ساز حد

 مناسب عاید شود .

 

 

 مجوز هاي طرح :

و اینها عبارتند از استعالم از : اداره ثبت اسناد و امالك  هدیجراي طرح الزم است یكسري مجوزها اخذ گردجهت ا

 -اداره برق  -شركت سهامی آب منطقه اي  -ي بخشدار -اداره محيط زیست  -شهرداري  -اداره منابع طبيعی  -

منجر به سازمان نظام مهندسی استان شركت گاز و ...... و مجموع این استعالمها در صورت مثبت بودن بعد از تایيد 

از اتمام  و پسمی نماید اقدام به ساخت س از اخد موافقت دفتر استانداري پصدور پروانه تأسيس خواهد شد و 

. صادر خواهد شد بهره برداريپروانه   سازمان نظام مهندسیبر اساس گزارش مراجع ذیربط و ، ساخت و سازها 

قدام به ساخت و ا مدتسال از زمان صدور بوده و الزم است متقاضی در طول این  مدت اعتبار پروانه تأسيس یك

نپذیرد امكان تمدید مجدد  ساز نماید . قابل ذكر است چنانچه در طول این مدت  اقدامی جهت احداث بنا  صورت

 .مجوزهاي صادره باطل خواهد گردید پروانه نخواهد بود و 
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 أمين هزينه هاي طرح :ت

  : ي متقاضی خواهد بود مين هزینه طرح از محل سرمایه گذارتأ

 

 

 ين آنجدول سـرمايه گذاري كــل طرح و مــنابـع تام

 1جدول شماره: 

  

 ارقام : )هزارريال(

 جمع كــل سرمايه گذاري سرمايه گذاري جديد سرمايه گذاري قبلي شـــــــــــــــرح رديف

 001,111 1 001,111 مترمربع (1011زمین ) 1

 0,300,503 0,300,503 1 ساختمانها و تاسیسات 0

 055,381 055,381 1 ماشین آالت و تجهییزات 0

 0,515,018 0,515,018 1 سرمايه در گردش 8

 1 1 1 سود دوران مشاركت مدني 3

 31,,100 31,,,5 03,111 هزينه هاي مقدماتي 0

 11,030,335 335,,11,50 053,111 جمع

 

 

 

 زمين وعمليات محوطه سازي

 0جدول شماره:      

    

 ارزش كل به هزار ريال

 عنوان / شرح فعاليت 
حجم كار)متر 

 مربع(
 قيمت واحد)ریال(

سرمايه گذاري 

 قبلي

سرمايه 

گذاري 

 جديد

 قيمت كل 

 001,111 1 001,111 011,111 1,011 ارزش زمین

 001,111 1 001,111 جمع كل
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 خرید دام

 ارقام : هزار ريال                                                                                                                             0جدول شماره 

ردي

 كیلو-وزن اولیه تعدادگوساله در ابتداي دوره ف
 تعداد دوره درسال

 ارزش كل ارزش واحد)ريال(

1 05 005 0 005555 5311111 

 5311111   1 جمع كل

 

 

 

 راس گوساله پرواري در يکدوره و يکسال 05تركيب گله و تعداد و تغييرات 

 8جدول شماره: 
     

 مدت دوره پروار میانگین تعداد در دوره تعداد درپايان دوره تلفات در دوره درصد تلفات د اولیهتعدا رديف

1 55 2% 1 44 55 175 

 مجموع وزن پایان سال میانگین تعداد در آخرسال تعداد در آخر سال تعداد دوره درسال وزن نهایی وزن اولیه 2

3 255 485 2 48 155 47545 

 

 

 

 

 ای مقدماتی وقبل از بهره برداریبرآورد هزینه ه

 3 جدول شماره:
  

 مبالغ به هزار ريال

 عنوان/شرح
سرمايه گذاري 

 قبلي

سرمايه گذاري 

 جديد

جمع كل سرمايه 

 گذاري

هزينه هاي تهیه طرح, مشاور, اخذ مجوز, حق ثبت ها, قراردادهاي بانکي 

 و...
03,111 81,111 03,111 

 13,111 13,111 1 ق و دستمزد سالیانه(درصد حقو 0هزينه آموزش پرسنل )

روز هزينه هاي آب و برق, سوخت  13هزينه راه اندازي تولید آزمايشي )

 و مواد اولیه(
1 81,111 81,111 

   31,,0   %3پیش بیني نشده 

 31,,100 31,,,5 03,111 جمع كل
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 ساختمان و تاسيسات موجود

 لارقام :هزار ريا           0جدول شماره: 

 عنوان رديف

مساحت ، 

 مقدار

 تعداد

 مشخصات فني واحد
 ارزش واحد 

 )ريال(
 ارزش كل

 عمر 

 )سال(
 استهالک

 01،055 50 755،555 5،555،555 دیوار آجر و سیمان ،سقف خرپا فلزی با پوشش ایرانیت ، کف سازی ، برق کشی ، لوله کشی آب   متر مربع 105 اصطبل مسقف گوساله پرواری 1

 55،005 50 675،555 3،555،555 شامل کف سازی ، جدا سازی آغل ها با لوله فلزی ، احداث آخور و ابشخور و برق کشی متر مربع 550 بند )غیر مسقف(گوساله پرواریبهار 5

 5 50 5 5،555،555 ه کشی آب  دیوار آجر و سیمان ،سقف خرپا فلزی با پوشش ایرانیت ، کف سازی ، برق کشی ، لول متر مربع 5 درمانگاه و اموربهداشتی 0

 0،555 05 255،555 5،555،555 دیوار آجر و سیمان ، سقف خرپا فلزی با پوشش ایرانیت ، بتن کف ، نصب درب و پنجره و برق کشی متر مربع 45 انبار کنسانتره 4

 5،650 05 75،555 5،555،555 کف ، نصب درب و پنجره و برق کشیدیوار آجر و سیمان ، سقف خرپا فلزی با پوشش ایرانیت ، بتن  متر مربع 10 انبار علوفه  0

 05 سیلوی زمینی ذرت علوفه ای 6
متر 

 مکعب
 6،055 05 185،555 2،555،555 شامل خاکبرداری ـ دیوار آجریا سنگ وسیمان با روکش سیمانی ـ بتن کف و چاهک فاضالب

 متر مربع 55 مدیریت و کارگری 0
ضربی آجر و آهن ، سفیدکاری ، لوله کشی آب و فاضالب ، برق کشی ، نصب درب و  دیوار آجر و سیمان ، سقف

 پنجره ، سرویس بهداشتی و موزائیک کف
15،555،555 355،555 05 15،055 

 404 50 15،855 655،555 %25متر در بلندترین نقطه با شیب 1.5مترارتفاع3متر وعرض6با سنگ وآجر و سیمان به طول متر مربع 15 سکوی بارگیری و تخلیه دام 5

 40 مخزن آب زمینی 0
متر 

 مکعب

 پی کنی،شفته ریزی،دیوار سنگ وآجر،باآسترسیمان وایزوگام
2،555،555 112،555 50 4،050 

 11،005 55 225،555 1،555،555 جدول بندی ونصب روشنایی واحداث فضای سبز مترمربع 555 ایجاد فضای سبز وروشنایی 15

 5 55 5 455،555 تسطیح وخاکبرداری با لودر وتراکتور مترمربع 5 سیحخاکبرداری وتسط 11

 10،005 55 355،555 2،555،555 متر 2دیوار کشی با بلوکه سیمانی به ارتفاع  متر 105 دیوارکشی 15

 1،505 55 25،555 25،555،555 لیتربا ورق سیاه1555به ظرفیت دستگاه 1 تانکر سوخت 10

 5 5 455،555 455،555،555 متر75آمپر و شبکه برق داخل گاوداری به همراه ترانس و انتقال برق به فاصله  25فاز  3 هرشت 1 حق انشعاب برق 14

 5 55 5 155،555،555 متر با نصب ترانس 355طول خط    5 انتقال برق از شبکه سراسری 10

 0،500 55 155،555 155،555،555 ترم 355امتیاز آب روستا به همراه لوله کشی به طول  مورد 1 آب روستایی 16

     %5پیش بینی نشده  10
  

  164،665 5 5 

 جمع
    

0،065،060 
  

150،600 
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 ماشين آالت و تجهيزات موردنياز

 ارقام :هزار ريال       ,جدول شماره: 

 ارزش واحد )ریال( یمشـخصــات فن تعداد مقدار ـرحش ردیف
ارزش کــــل 

 )هزارریال(
 سال(عمـــر)

استهالك   

 )هزارریال(

 5،405 10 00،555 00،555،555 تن درساعت1.5چرخدار متحرك به ظرفیت  دستگاه 1 علوفه خرد کن 1

 055 10 15،555 15،555،555 جهت انتقال آب از مخزن زمینی به منبع هوایی دستگاه 1 پمپ کف کش آب 5

 1،455 10 55،555 55،555،555 کیلویی255ایرانی به ظرفیت  دستگاه 1 باسکول متحرك 0

 1،050 15 10،555 10،555،555 فوت ایرانی امرسان 14 دستگاه 1 یخچال 4

 5،455 15 55،555 55،555،555 آسیاب میکسر یک تنی دستگاه 1 آسیاب میکسر و باالبر 0

 1،565 15 15،555 6،555،555 نفت یا گازسوز دستگاه 2 بخاری 6

 1،000 15 10،555 10،555،555 گالن 155فیت به ظر دستگاه 1 آبگرم کن 0

 1،000 15 10،555 10،555،555 لیتری و موتور بنزینی155فرقونی به ظرفیت  دستگاه 1 سمپاش 5

 050 15 0،555 0،555،555 به منظورضد عفونی آغل به همراه کپسول گاز دستگاه 1 شعله افکن 0

 4555BTU 10،555،555 04،555 15 0،005با ظرفیت سرمایش  دستگاه 2 کولر آبی 15

 014 15 6،555 1،055،555 کیلویی6به ظرفیت هرکدام  سیلندر 4 کپسول اطفاء حریق 11

 0،505 0 50،555 0،555،555 شامل ،،فرقون،بیل،چهارشاخ و... سری 5 لوازم و ادوات کار 15

 5 5 10،045         %5پیش بینی نشده  10

 50،554  555،045  جمع
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 هزينه هاي خوراک مصرفي ساليانه

 5جدول شماره: 
     

 ارزش كل )هزار ريال(

 عنوان/شرح  رديف
مصرف هر 

 راس در روز 
 واحد

قیمت واحد 

 )ريال( 

مصرف کل 

 گله در روز

 مصرف کل

 گله دردوره 

مصرف کل گله 

 در سال 
 قیمت کل

 1000255 050055 150055 05 00555 کیلوگرم 1.0 کاه 1

 0000055 150055 00155 05 000555 کیلوگرم 5.0 يونجه 0

 0050555 020555 000555 055 00555 کیلوگرم 0 سیلوی ذرت علوفه ای 0

0 
کنسانتره )پلت وفرموله 

 شده(
 005050555 1000055 000005 000 000555 کیلوگرم 0.0

 000000055 0000155 1100505 000   کیلوگرم 10.05 جمع کل

 

 ساختمان و ماشین آالت بیمه

 ارقام هزار ريال                                                                                                                                         5جدول شماره 

 میزان حق بیمه درصد مبلغ سرمايه گذاری شرح رديف

 150125 5.550 000,00055 ختمان و تاسیساتسا 1

 ,1000 5.550 0000255 ماشین آالت 0

 ,11020 جمع کل

    
 

 بيمه دام

                         ارقام كل هزار ريال                                                                                                          11جدول شماره 

 هزينه بیمه   بهاي واحد به ريال گوساله نر سال/شرح

 3,111   3,1111 111 اول

 3,111   3,1111 111 دوم

 3,111   3,1111 111 سوم 

 3,111   3,1111 111 چهارم به بعد

          

     
          

 تعمیرات و نگهداری

                                         ارقام هزار ريال                                                                                             11جدول شماره 

 مبلغ كل درصد مبلغ سرمايه گذاري شرح رديف

 55,1,8 12103 0,300,503 ساختمان و تاسیسات 1

 81,,10 1213 0,8,511 ماشین آالت 0

 110,518 جمع كل
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 کارکنان طرح

 ارقام  كل هزار ريال                                                                                                                                    10جدول شماره 

 حقوق ساالنه  حقوق ماهانه به ريال تعداد/نفر شرح  رديف

 150,111 10,111,111 1 كارگر 1

 008,111 00,111,111 1 مدير 0

 830,111   0   جمع

 0,111,   ماه حقوق كاركنان 0پاداش پايان سال معادل 

 %00تامین اجتماعي سهم كارفرما
  

118,551 

 000,551 جمع كل

 اضافه مي شود :

 10,511 1,811ماه*10جلسه*1 ويزيت دامپزشک

ويزيت كارشناس 

 دامپروري
 08,111 1111ه*ما 10جلسه *0

 81,511 جمع 

   

 051,,,0 جمع كل

 

 هـزينـه هـاي جـاري سـاالنـه طـرح

 10جدول شماره: 
   

ارقام:هزارريا

 ل

 چهارم و ببعد سوم دوم اول شــــــــــــرح / ســـال رديف

 051,,,0 051,,,0 051,,,0 051,,,0 كاركنان دائم طرح 1

 5,311,111 5,311,111 5,311,111 5,311,111 خريد گوساله پرواري 0

 811,,,,,0 811,,,,,0 811,,,,,0 811,,,,,0 خوراک دام مصرفي ساالنه 0

 111,,0 111,,0 111,,0 111,,0 بهداشت و دارو 8

 8,583 8,583 8,583 8,583 سمپاشي ساختمانها 3

 10,133 10,133 10,133 10,133 سوخت برق و آب مصرفي 0

 11,505 11,505 11,505 11,505 اسیسات و ماشین آالتبیمه ساختمانها , ت ,

 111,,3 111,,3 111,,3 111,,3 بیمه دام 5

 110,518 110,518 110,518 110,518 تعمیر و  نگهداري  ساختمانها 5

 0,111 0,111 0,111 0,111 لباس كار , چکمه و لوازم مصرفي  11

 035,550 035,550 035,550 035,550 % 3پیش بیني نشده  11

 10,500,015 10,500,015 10,500,015 10,500,015 جمع
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 تـولــیــدات ســاالنه طــــرح و ارزش فـروش آنـها

 18  جدول شماره:

        

 ارقام فروش : هزارريال

 واحد شــــرح

 سال چهارم و ببعد سال سوم سال دوم سال اول ارزش واحد

 (ريال)
 -مقدار

 تعداد
 ارزش

 -مقدار

 تعداد
 ارزش

 -مقدار

 تعداد
 ارزش

 -مقدار

 تعداد
 ارزش

گوساله زنده 

 پروارشده
 13550011 8,181 13550011 8,181 13550011 8,181 13550011 8,181 081111 كیلوگرم

 81055 0,501 81055 0,501 81055 0,501 81055 0,501 011 كیلوگرم كود دامي

 10108055   10108055   10108055   10108055       جمع

 

 

 

 پيش بيني حساب سود و زيان

 ارقام فروش : هزارريال 13جدول شماره: 

 سال ششم سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول شرح/ سال

 10108055 10108055 10108055 10108055 10108055 10108055 درآمد

   كسر میشود:

 10500015 10500015 10500015 10500015 10500015 10500015 هزينه هاي جاري

 015,055 015,055 015,055 015,055 015,055 015,055 مازاد نقدي عملیات

   كسر میشود:

 151800 151800 151800 151800 151800 151800 استهالک

 0110030 0110030 0110030 0110030 0110030 0110030 سود ناويژه

   كسر میشود:

 0110030 0110030 0110030 0110030 0110030 0110030 سود ويژه
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 جدول استهالک ساالنه

 10  جدول شماره: 
 

 هزار ریال شرح

 استهالك ســــــال

1 5 0 4 0 

             الف( جدول شماره    )ساختمانها و تاسیسات موجود(

 5 5 5 5 5 5 ساله بارزش  35( گروه 1

 5 5 5 5 5 5 ساله بارزش  25( گروه 2

 5 5 5 5 5 5 ساله بارزش  25( گروه 3

 5 5 5 5 5 5 ساله بارزش   15( گروه  4

 5 5 5 5 5 5 ساله بارزش  15( گروه 5

 5 5 5 5 5 5 ( گروه بدون استهالك بارزش6

 جمع گروه الف
5 5 5 5 5 5 

             % مربوطه(5ب( جدول شماره    )ساختمانها و تاسیسات مورد نیاز با 

 56،450 56،450 56،450 56،450 56،450 005،005 ساله بارزش  35گروه ( 1

 60،550 60،550 60،550 60،550 60،550 1،650،010 ساله بارزش  25( گروه 2

 06،550 06،550 06،550 06،550 06،550 054،055 ساله بارزش  25( گروه 3

 5 5 5 5 5 5 ساله بارزش  15( گروه 3

 5 5 5 5 5 5 زشساله بار  15( گروه 3

 5 5 5 5 5 455،555 ( گروه بدون استهالك بارزش       3

 150،600 150،600 150،600 150،600 150،600 0،065،060 جمع گروه ب

       ج( جدول شماره    ) ماشین آالت و تجهییزات موجود (

 5 5 5 5 5 5 ساله بارزش  25( گروه   1

 5 5 5 5 5 5 ساله بارزش 15( گروه    2

 5 5 5 5 5 5 ساله بارزش 15( گروه   3

 5 5 5 5 5 5 جمع گروه ج

       % مربوطه (5د( جدول شماره    )ماشین آالت و تجهییزات مورد نیاز با 

 4،005 4،005 4،005 4،005 4،005 65،505 ساله بارزش  15( گروه  1

 10،454 10،454 10،454 10،454 10،454 104،545 ساله بارزش  15( گروه  2

 0،505 0،505 0،505 0،505 0،505 56،505 ساله بارزش  5( گروه  2

 50،554 50،554 50،554 50،554 50،554 555،045 جمع گروه د

 54،005 54،005 54،005 54،005 54،005 155،005 ه( هــــــــزيـــنــه هــاي مــقـــدمــا تي

 كــــل اســـتـــهــالک ســـاالنــه

 150،600 150،600 150،600 150،600 150،600 0،065،060 ساختمانها و تاسیسات (1

 50،554 50،554 50،554 50،554 50،554 555،045 ( ماشین آالت و تجهییزات 2

 54،005 54،005 54،005 54،005 54،005 155،005 ( هزینه های مقدماتی3

 جــــمـــع كــــل
0،004،500 151،400 

151،40

0 151،400 

151،40

0 

151،40

0 
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 پيش بيني تراز نامه در پايان هر سال مالي

 ارقام:هزار ريال ,1جدول شماره: 

 سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول شرح

   دارائيها :

 003,333 003,333 003,333 003,333 003,333 زمين

 4,342,574 0,354,459 0,973,343 ,0,037,03 0,205,4,0 ساختمانها و تاسيسات

 924,543 979,742 ,433,34 403,904 453,000 ماشين آالت و تجهييزات 

 3 3 3 3 3 سود دوران مشاركت 

 3 42,553 23,933 70,053 433,,3 هزينه هاي مقدماتي

 95,095,593 ,59,,90,57 ,29,59,,99 93,932,597 93,,075,, مازاد نقدي انباشته

 724,099,,9 97,9,7,324 95,009,275 92,375,330 004,,94,54 جمع

   بدهيها:

 724,099,,9 97,9,7,324 95,009,275 92,375,330 004,,94,54 ارزش ويژه

مانده تسهيالت فروش 

 اقساطي سهم الشركه
3 3 3 3 3 

 724,099,,9 97,9,7,324 95,009,275 92,375,330 004,,94,54 جمع
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 پیش بینی گردش وجوه نقد

 ارقام فروش : هزارريال 15ماره: جدول ش

 سال ششم سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول شرح / سال

 منابع:
      

 0110030 0110030 0110030 0110030 0110030 0110030 سود ويژه

 برگشت میشود:
      

 151800 151800 151800 151800 151800 151800 استهالک

 015,055 015,055 015,055 015,055 015,055 015,055 نتیجه عملیات نقدي

 11030335 سرمايه گذاري مجري طرح
     

 1 تسهیالت سرمايه اي
     

 1 تسهیالت جاري
     

 015,055 015,055 015,055 015,055 015,055 10831085 جمع وجوه نقدي

 كسر میشود:
      

 8008033 هزينه هاي سرمايه اي
     

ت اصل تسهیالت فروش بازپرداخ

 اقساطي سهم الشركه وخريد دام
1 1 1 1 1 1 

 801055 801055 801055 801055 805550 81158, برداشت سود

 1,0,111 1,0,111 1,0,111 1,0,111 ,1,05,1 50,3511 خالص مازاد نقدي

 1,130301 13013315 103,5315 11581315 ,1111831 50,3511 مازاد نقدي انباشته
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 يش بيني نرخ بازده سرمايه گذاريپ

 هزار ريال : ارقام 15جدول شماره 

 نتیجه نقدي مازاد گذاري سرمايه سال

 بر اساس نرخ بازده

00% 08% 

1 -053,111 1 -053,111 -053,111 -053,111 

1 -11,50,,335 0,15,,055 -5,005,5,1 -,,185,0,3 -0,551,501 

0   0,15,,055 0,15,,055 1,830,000 1,805,055 

0   0,15,,055 0,15,,055 1,151,110 1,130,001 

8   0,15,,055 0,15,,055 501,103 505,308 

3   0,15,,055 0,15,,055 ,51,000 ,85,085 

0 1 0,15,,055 0,15,,055 008,030 018,333 

,   0,15,,055 0,15,,055 313,5,, 85,,383 

5   0,15,,055 0,15,,055 815,858 050,151 

5   0,15,,055 0,15,,055 081,130 01,,150 

11   0,15,,055 0,15,,055 0,,,0,5 033,,11 

11 1 0,15,,055 0,15,,055 003,805 010,015 

10   0,15,,055 0,15,,055 150,0,0 100,013 

10   0,15,,055 0,15,,055 185,113 108,11, 

18   0,15,,055 0,15,,055 101,180 115,135 

13   0,15,,055 0,15,,055 55,855 5,,003 

10 -58,311 0,15,,055 0,110,155 ,0,001 0,,015 

1, 1 0,15,,055 0,15,,055 03,111 30,,05 

15 1 0,15,,055 0,15,,055 30,50, 83,,85 

15 1 0,15,,055 0,15,,055 80,101 00,558 

01 1 0,15,,055 0,15,,055 08,558 05,,30 

 18,050 50,,10  1,138,550     زش مانده در پايان سال بیستمار

 118,505- 150,110 جمع

 

رددرصد پیش بیني میگد 00203 ادلسال عمر طرح مع 01ايه گذاري در طول نرخ بازده سرم
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