خالصه اطالعات سرمایه گذاری

طرح تولید خوراک آبزیان

مهندسین مشاور

درسا صنعت تهران
پاییز 39

معرفی کلی طرح
محصول تولیدی خوراک آبزیان می باشد که از مخلوط کردن مواد مورد نیاز ضروری جهت تغذیه آبزیان شامل مواد تامین کننده پروتئین (حیوانی و
گیاهی ) ،مواد انرژی زا ،امالح ،ویتامین ها ...،به نسبت های مختلف بسته به نوع و سن آبزیان تهیه می شود.
غذای آبزیان پرورشی باید دارای رنگ یک دست و مناسب جهت جلب توجه آبزی باشد .همچنین خوراک باید یکنواخت و بدون شکستگی و دارای
بافت و قوام مناسبی بوده (سختی ،زبری  ،نرمی ،خشکی ،صافی و تردی) و ابعاد آن با توجه به مقطع سنی و اندازه دهان آبزیان باشد .بوی تازگی
همراه با بوی مناسب جهت جذب آبزی از جمله ویژگی های مهم خوراک آبزیان می باشد.
خصوصیت اصلی خوراک های آبزیان ارزان بودن قیمت مواد اولیه و فراوانی و دردسترس بودن این مواد در داخل کشور (داخلی و یا وارداتی) می
باشد .این نوع خوراک ها حاوی کربوهیدرات ها(مواد قندی انرژی زا) ،پروتئین ها ،چربی ها ،مواد معدنی و ویتامین ها می باشند که همگی این مواد
نقش بسیار مهمی در تغذیه ،تامین انرژی و شکل گیری عضالت آبزیان دارند.

خالصه اطالعات سرمایه گذاری طرح
ظرفیت تولید سالیانه طرح
نام محصول

ظرفیت اسمی

ظرفیت عملی

واحد

خوراک آبزیان

0،،،11

00،،11

تن

میزان سرمایه گذاری مورد نیاز
سرمایه ثابت (میلیون ریال)

سرمایه در گردش (میلیون ریال)

کل سرمایه گذاری (میلیون ریال)

41،10،

31،،03

017،414

ماشین آالت و تجهیزات
ارزش ماشین آالت داخلی (میلیون ریال)

ارزش ماشین آالت خارجی (یورو)

کل ارزش ماشین آالت (میلیون ریال)

07،1،4

3،4،111

31،334

مساحت زمین و ساختمانهای طرح (متر مربع)
مساحت زمین

کل سطح زیر بنا

سالن تولید

انبارها

ساختمان تاسیساتی

اداری -نگهبانی

10،11

301،1

0.،11

00411

1،1

111

هزینه های سالیانه طرح (میلیون ریال)
هزینه های ثابت

هزینه های متغیر

کل هزینه های سالیانه

03،311

113،373

171،413
مفروضات نوبت کاری

برآورد نیروی انسانی (نفر)
تولیدی

غیر تولیدی

مجموع

تعداد روز کاری

تعداد شیفت

زمان هر شیفت

13

7

34

311

3

 7ساعت

هزینه سالیانه مصرف انرژی (میلیون ریال)

هزینه سالیانه مواد اولیه مصرفی (میلیون ریال)

برق

گاز

آب

کل هزینه مواد

،0،14

313

000

1،،،304

شاخص های مالی طرح
میزان درآمد سالیانه طرح در  %011ظرفیت عملی (میلیون ریال)

330،441

نرخ بازده داخلی طرح

%31010

خالص ارزش فعلی طرح با نرخ تنزیل( %31میلیون ریال)

04،114

درصد تولید در نقطه سر به سر سال اول بهره برداری

% 31
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