خالصه اطالعات سرمایه گذاری

طرح تولید شیره انگور به روش صنعتی

مهندسین مشاور

درسا صنعت تهران
پاییز 39

معرفی کلی طرح
شیره انگور در مقایسه با انگور کالری فوق العاده باالیی دارد و مصرف مقدار اندک آن انرژی از دست رفته را جبران می کند ،این شهد لذیذ حاوی
ویتامین های  C ،B ،Aو امالحی چون آهن ،منیزیم ،فسفر و مقداری کلسیم است .این ماده هم به صورت خانگی و هم به صورت صنعتی در
کارخانجات نبات سازی ،شربت سازی ،قنادی ها و  ...کاربرد فراوان دارد.
نحوه و موارد استفاده از شیره انگور:
 -1به عنوان روکش دقیقاً همانند مربا مارماالد جهت صبحانه
 -2به عنوان روکش برای دسرها و بستنی
-3به عنوان شیرین کردن همراه با شیره تازه انواع گوناگونی از خامه ها و روغن کنجد
 -4جهت تولید سرکه و الکل با کیفیت باال
-5جهت تولید نوشیدنی های سالم و بهداشتی
-6به عنوان رنگ دهنده جهت غذا و دارو
-7به عنوان ماده ای در صنعت نانوائی شکالت و شیرینی پزی

خالصه اطالعات سرمایه گذاری طرح
ظرفیت تولید سالیانه طرح
نام محصول

ظرفیت اسمی

ظرفیت عملی

واحد

شیره انگور به روش صنعتی

1011

1441

تن

میزان سرمایه گذاری مورد نیاز
سرمایه ثابت (میلیون ریال)

سرمایه در گردش (میلیون ریال)

کل سرمایه گذاری (میلیون ریال)

47،664

27،551

75،215

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

ارزش ماشین آالت خارجی (یورو)

کل ارزش ماشین آالت (میلیون ریال)

110111

1

110011

مساحت زمین و ساختمانهای طرح (متر مربع)
مساحت زمین

کل سطح زیر بنا

سالن تولید

انبارها

ساختمان تاسیساتی

اداری -نگهبانی

5.111

30151

20211

511

111

211

هزینه های سالیانه طرح (میلیون ریال)
هزینه های ثابت

هزینه های متغیر

کل هزینه های سالیانه

11،101

115،022

115،013
مفروضات نوبت کاری

برآورد نیروی انسانی (نفر)
تولیدی

غیر تولیدی

مجموع

تعداد روز کاری

تعداد شیفت

زمان هر شیفت

20

11

30

311

1

 0ساعت

هزینه سالیانه مصرف انرژی (میلیون ریال)

هزینه سالیانه مواد اولیه مصرفی (میلیون ریال)

برق

گاز

آب

کل هزینه مواد

2،740

465

135

033،551

شاخص های مالی طرح
میزان درآمد سالیانه طرح در  %111ظرفیت عملی (میلیون ریال)

144،111

نرخ بازده داخلی طرح

%33

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

10211

درصد تولید در نقطه سر به سر سال اول بهره برداری

% 37
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