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توجیه اقتصادی
سید ابراهیم رفیعی طباطبایی
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1393-1398

بازار هدف و مشتریان
با نگاهی به بازار هدف (بازار کاالهای سوپرمارکتی) بازاری با بیش از  30.000نوع کاال در بیش از  100000فروشگاه در ایران
( 20.000در تهران) از بیش از  2000شرکت و هشتاد میلیون خریدار در دسترس است.

الف – بازار هدف
#هایپرنت_شو  10،000نوع از این محصوالت را شناسایی کرده و قادر است هم اکنون آنها را مدیریت کند! یعنی بازار هدف
ما ،یک سوم از کل بازار محصوالت سوپر مارکتی را در بر میگیرد.
#هایپرنت_شو در مرحله اول  20،000فروشگاه از  100.000فروشگاه را هدف قرار داده است .یعنی در فاز نخست بازار هدف
ما به یک پنجم کل فروشگاههای موجود کاهش یافته است.
نتیجه اینکه ما یک پانزدهم کل بازار سوپرمارکتی را هدفگذاری کردهایم.

ب– مشتریان(سهم ما از بازار هدف)
اما برای اینکه بفهمیم ما چه سهمی از این بازار هدف را نیاز داریم تا به درآمد و سود مورد نظر برسیم بایستی داشبورد
حاصل از طرح توجیه اقتصادی را مورد مطالعه قرار دهیم .
ردیف

توضیحات

ریال در سه سال

ریال در ماه

1

هزینه های سرمایه ای  +عملیاتی

539.357.500.000

14.982.152.778

2

هزینه سرمایه گذاری @ %10

53.935.750.000

1.498.215.278

3

جمع یک و دو

593.293.250.000

16.480.368.056

533.963.925.000

14.832.331.250

5

جمع سه و چهار

1.127.257.175.000

31.312.699.306

6

متوسط مالیات شرکت @ %25

281.814.293.750

7.828.174.826

1.409.071.468.750

39.140.874.132

4

سود مورد انتظار @ %30( %90
درسال)

انتظار فروش (درآمد)
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این جدول با محاسبات هزینه های تولید و بهره برداری با انتظار سود  %30در سال و هزینه سرمایه گذاری  %10به صورت
زیر محاسبه شده است .
 -1هزینه های سرمایه ای

ردیف

عنوان هزینه

مبلغ به ریال

1-1

هزینه تولید کسب و کار (ارزش سهام)

200.000.000.000

1-2

هزینه های قبل از بهره برداری

56.600.000.000

جمع

- 1- 1

256.600.000.000

49%ارزش سهام که به عنوان هزینه تولید کسب و کار در نظر گرفته شده است ،قابل واگذاری
مطابق با ارزش اعالم شده در ردیف  -1-1جدول هزینههای سرمایهای میباشد.

- 1- 2
ردیف
1-2-1
1-2-2
1-2-3
1-2-4
1-2-5
1-2-6

هزینه های قبل از بهره برداری

عنوان هزینه
هزینه دستمزد
هزينههاي باال رسی دستمزد
هزینههای اداری
هزینه اجاره بلند مدت
هزینه خرید اثاثه
هزینه های تاسیس

جمع

مبلغ به ریال
13.830.000.000
1.383.000.000
1.650.000.000
18.000.000.000
11.000.000.000
4,800,000,000

56.600.000.000
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 -1-2-6هزینه های تاسیس

ردیف

عنوان هزینه

مبلغ به ریال

1-1-2-6

هزینه استقرار ،تست و پایلوت سامانه

1,200,000,000

2-1-2-6

هزینه تبلیغات و اطالع رسانی

1,200,000,000

3-1-2-6

هزینه تولید داده اولیه و محتوی

1,200,000,000

4-1-2-6

هزینه ساخت برند،ثبت شرکت و عالئم تجاری

1,200,000,000

جمع

4,800,000,000
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 -2بهره در حین ساخت

ردیف
ماه 1
ماه 2
ماه 3
ماه 4
ماه 5
ماه 6

جریان نقدینگی به ریال
256.600.000.000
299.366.666.667
342.133.333.333
384.900.000.000
427.666.666.667
470.433.333.333

جمع بهره در حین ساخت

-3

بهره  %18به ریال
3.849.000.000
4.490.500.000
5.132.000.000
5.773.500.000
6.415.000.000
7.056.500.000

32.716.500.000

اقساط برابر ماهیانه

2

دوره برگشت

 36ماه

3

جمع بهره در حین ساخت

32.716.500.000

4

جمع هزینه های سرمایه ای(از جدول )1

256.600.000.000

5

سرمایه اصلی

289.316.457.779

6

EMI

10.459.575.000

5

1

نرخ بهره ساالنه

%18

Page

ردیف

عنوان

شرح

اقساط برابر ماهیانه

ماه

مبلغ اصلی

مبلغ تعدیل شده

بهره

EMI

1

6119736150
6211532192

2.83197E+11

4339755000

10459575000

2.76985E+11

4248090000

10459575000

3

2

6304705175

2.7068E+11

4154850000

10459575000

4

6399275753

2.64281E+11

4060350000

10459575000

5

6495264889

2.57786E+11

3964275000

10459575000

6

6592693862

2.51193E+11

3866940000

10459575000

7

6691584270

2.44502E+11

3768030000

10459575000

8

6791958034

2.3771E+11

3667545000

10459575000

9

6893837405

2.30816E+11

3565800000

10459575000

10

6997244966

2.23819E+11

3462165000

10459575000

11

7102203640

2.16717E+11

3357270000

10459575000

12

7208736695

2.09508E+11

3250800000

10459575000

13

7316867745

2.02191E+11

3142755000

10459575000

14

7426620762

1.94764E+11

3032820000

10459575000

15

7538020073

1.87226E+11

2921310000

10459575000

16

7651090374

17957520000

2808540000

10459575000

17

7765856730

1.71809E+11

2693565000

10459575000

18

7882344581

1.63927E+11

2577015000

10459575000

19

8000579749

1.55926E+11

2458890000

10459575000

20

8120588446

1.47806E+11

2338875000

10459575000

21

8242397272

1.39563E+11

2216970000

10459575000

22

8366033231

1.31197E+11

2093490000

10459575000

23

8491523730

1.22706E+11

1967805000

10459575000

24

8618896586

1.14087E+11

1840545000

10459575000

25

8748180035

1.05339E+11

1711395000

10459575000

26

8879402735

9645930000

1580040000

10459575000

27

9012593776

87446835000

1446795000

10459575000

28

9147782683

78298920000

1311660000

10459575000

29

9284999423

69013980000

1174635000

10459575000

30

9424274414

59589810000

1035090000

10459575000

31

9565638531

50023890000

893970000

10459575000

32

9709123109

40314960000

750330000

10459575000

33

9854759955

30460185000

604800000

10459575000

34

10002581355

20457675000

456750000

10459575000

35

10152620075

10304910000

306810000

10459575000

36

10304909376

0

154665000

10459575000
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-4

بازیابی هزینه های سرمایهای

دوره کارکرد نرمافزار (بعد از تاسیس)  36ماه
عنوان

مبلغ به ریال در ماه

بازیابی هزینه های سرمایهای

8.036.569.444
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-5

هزینه نیروی انسانی

عنوان

مبلغ به ریال
هزینه نیروی انسانی ماهیانه

2.948.000.000

جمع کل  42ماه ( 6ماه تاسیس و  36ماه دوره عملکرد نرم افزار)

12,000,000,000.0

10,000,000,000.0

8,000,000,000.0

6,000,000,000.0

4,000,000,000.0

2,000,000,000.0

-

مدیر پروژه
مشاوران عالی
قائم مقام
مدیر فنی و کنترل پروژه
کارمندان کنترل پروژه
مدیر بازرگانی
کارمندان بازرگانی
مدیر برنامه نویسی
برنامه نویسان
مدیر شبکه
کارمندان شبکه
مدیر مرکز داده
کارمندان مرکز داده
مدیر اطالعات
کارمندان اطالعات
مدیر مالی
حسابداران
بازرس مالی
مدیر فروش
مدیر تبلیغات
مدیر بازاریابی
بازرسان بازاریابی
کارمندان فروش و بازاریابی
مدیر پرتال
اپراتورهای فنی مانیتورینگ
اپراتورهای نگهداری پرتال
مدیر منابع انسانی
مدیر داخلی
کارمندان عمومی
کارگزاران
خدمتکاران
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هزینه حقوق و دستمزد
ردیف

رتبه

سمت

تعداد

فعالیت

حقوق و هزینه جاری

هزینه * تعداد

1

0

مدیر پروژه

1

مدیریت پروژه

160,000,000.0

160,000,000.0

2

1

مشاوران عالی

2

جلسات منظم مشاوره و تحقیق

50,000,000.0

100,000,000.0

3

1

قائم مقام

1

اجرای پروژه

100,000,000.0

100,000,000.0

4

2

مدیر فنی و کنترل پروژه

1

تولید اسناد و مدیریت فنی

60,000,000.0

60,000,000.0

5

4

کارمندان کنترل پروژه

3

کنترل پروژه

50,000,000.0

150,000,000.0

6

2

مدیر بازرگانی

1

تولید اسناد و مدیریت خرید کاال

60,000,000.0

60,000,000.0

7

4

کارمندان بازرگانی

1

امور بازرگانی

50,000,000.0

50,000,000.0

8

2

مدیر برنامه نویسی

1

تولید اسناد و مدیریت نرمافزاری

100,000,000.0

100,000,000.0

9

4

برنامه نویسان

5

تولید نمونه و نظارت بر اجرای اسناد نرمافزاری

50,000,000.0

250,000,000.0

10

3

مدیر شبکه

1

تولید اسناد و هماهنگی با اپراتور خارجی شبکه

50,000,000.0

50,000,000.0

11

4

کارمندان شبکه

1

کنترل و نظارت بر رفتار شبکه

40,000,000.0

40,000,000.0

12

3

مدیر مرکز داده

1

حفاظت فیزیکی و امنیتی

50,000,000.0

50,000,000.0

13

4

کارمندان مرکز داده

1

امور جاری

40,000,000.0

40,000,000.0

14

3

مدیر اطالعات

1

تنظیم اسناد مربوط به تهیه و آرشیو اطالعات

50,000,000.0

50,000,000.0

15

4

کارمندان اطالعات

2

دریافت و آرشیو اطالعات

40,000,000.0

80,000,000.0

16

2

مدیر مالی

1

امور مالی و فاینانس

50,000,000.0

50,000,000.0

17

4

حسابداران

2

حسابداری

40,000,000.0

80,000,000.0

18

3

بازرس مالی

1

کنترل مالی پروژه

40,000,000.0

40,000,000.0

19

2

مدیر فروش

1

مدیریت و نظارت بر فروش  ،تبلیغات و بازاریابی

80,000,000.0

80,000,000.0

20

2

مدیر تبلیغات

1

مدیریت تبلیغات

50,000,000.0

50,000,000.0

21

3

مدیر بازاریابی

1

هماهنگی با شرکت بازاریابی و فروش

50,000,000.0

50,000,000.0

22

3

بازرسان بازاریابی

2

نظارت مستقیم و کنترل بازاریابان

40,000,000.0

80,000,000.0

23

4

کارمندان فروش و بازاریابی

5

فروش و بازاریابی

40,000,000.0

200,000,000.0

24

3

مدیر پرتال

1

مدیریت پرتال

50,000,000.0

50,000,000.0

25

4

اپراتورهای فنی مانیتورینگ

2

مانیتورینگ شبکه از طریق پرتال

40,000,000.0

80,000,000.0

26

4

اپراتورهای نگهداری پرتال

2

مراقبت و بهروز رسانی پرتال

40,000,000.0

80,000,000.0

27

2

مدیر منابع انسانی

1

50,000,000.0

50,000,000.0

28

3

مدیر داخلی

2

تنظیم تمام روابط داخلی

50,000,000.0

100,000,000.0

29

5

کارمندان عمومی

5

امور جاری

40,000,000.0

200,000,000.0

30

5

کارگزاران

3

امور لجستیک و کارگزاری

30,000,000.0

90,000,000.0

31

6

خدمتکاران

2

نظافت و خدمات

30,000,000.0

60,000,000.0

جمع

55

هزینه نیروی انسانی ماهیانه به ریال

2,680,000,000.

هزینه باالسری دستمزد ماهیانه به ریال

268.000.000
0
2.948.000.000

جمع هزینه نیروی انسانی
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-6

هزینه اجاره بلند مدت

-7

هزینه مدیریت

عنوان

مبلغ به ریال در ماه

هزینه اجاره بلندمدت

3.333.333.333

عنوان

مبلغ به ریال در ماه

هزینه های اداری

320.833.333
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هزینه بازاریابی

ردیف
1-8
2-8

مبلغ به ریال در ماه
166.666.666

هزینه بازاریابی شرکتها ( مشترکین)

هزینه بازاریابی حضوری در محل خردهفروشان (کاربران)

هزینه ماهیانه بازاریابی

-9

166.666.666
333.333.333

بازیابی هزینه های عملیاتی

ردیف

سرفصل هزینه

محاسبات ماهیانه به ریال

1

نیروی انسانی

2.958.083.333

2

اجاره

3.333.333.333

3

اداری

320.833.333

4

بازاریابی

333.333.333

جمع

6.945.583.333
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داشبورد (انتظار فروش بر اساس جمع هزینهها)
ردیف

توضیحات

ریال در سه سال

ریال در ماه

1

هزینه های سرمایه ای  +عملیاتی

539.357.500.000

14.982.152.778

2

هزینه سرمایه گذاری @ %10

53.935.750.000

1.498.215.278

3

جمع یک و دو

593.293.250.000

16.480.368.056

533.963.925.000

14.832.331.250

5

جمع سه و چهار

1.127.257.175.000

31.312.699.306

6

متوسط مالیات شرکت @ %25

281.814.293.750

7.828.174.826

1.409.071.468.750

39.140.874.132

4

سود مورد انتظار @ %30( %90
درسال)

انتظار فروش (درآمد)

درآمدزایی:

سال

بازگشت به ریال در سال

0

-289.316.500.000

1

182.742.295.301

2

182.742.295.301

3

182.742.295.301

IRR

%40.28

نتیجه:

برای اینکه #هایپرنت_شو ،در طول سه یال اجرا به سود  %90برسد( ،سالیانه  )%30بایستی
به طور معمول درآمد ماهیانهای معادل  31.530.148.606ریال داشته باشد .
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چگونه #هایپرنت_شو به درآمد مورد نظراز بازار هدف میرسد؟
الف -درآمدهای مستقیم
پورسانت #هایپرنت_شو ،معادل  %10حاشیه سود هر کاال (تفاوت قیمت عمده فروشی و خرده فروشی) میباشد.
 5%از این پورسانت هنگام خرید فروشگاه از شرکت ،و  %5دیگر هنگام خرید مصرفکننده نهایی از فروشگاه ،از شرکت
صاحب کاال دریافت میشود .تیم بازاریابی رسمی شامل  10نفر بازاریاب داخل شرکت ( 5نفر شرکتها و  5نفر فروشگاهها)
و  10نفر بازاریاب حضوری (  5نفر شرکتها و  5نفر فروشگاهها) میباشند.
 -1هر فروشگاهی که هویتش (به عنوان فروشگاه معتبر) توسط تیم بازاریابی تایید شود ،میتواند با ثبت نام رایگان اطالعات
هویتی و کسب و کار خود را در اپلیکیشن #هایپرنت_شو به اشتراک بگذارد# .هایپرنت_شو از طریق شماره تلفن همراه،
اطالعات را رجیستر میکند .فروشگاه تنها در صورت پرداخت  50.000تومان و ارتقای پروفایل خود به  premiumبه مدت
سه ماه ،میتواند به هایپرنت تبدیل شده و به شرکتها سفارش کاال دهد و قیمت سوپرمارکتی کاالها را ببیند.
 -2هر شرکتی که هویتش (به عنوان شرکت معتبر) توسط تیم بازاریابی تایید شود ،می تواند اطالعات هویتی خود و کاالها
را به صورت رایگان در #هایپرنت_شو ثبت نماید .سپس با پرداخت  10.000تومان به ازای هر کاال آن را قیمت دار و آماده
فروش کند .هر شرکت با پرداخت  200.000تومان ،میتواند یک پنل اختصاصی فروشگاهی برای خود داشته باشد .اطالعات
هایپرنتها را ببیند و از آنها سفارش بگیرد.اطالعات کاالهایی که قابل فروش نباشند ،پس از یک دوره سه ماهه با یک اخطار
از طریق پیامک یا نوتیفیکیشن غیر قابل مشاهده می شوند .همینطور شرکتهایی که پنل اختصاصی ندارند ،از دسترس
خارج میشوند.
 -3هرفرد غیرعضو #هایپرنت_شو به عنوان باپرداخت  20000تومان و عضویت به عنوان بازاریاب غیر رسمی #هایپرنت_شو،
میتواند شرکتها و فروشگاههای زیر مجموعه خودش را ثبت کند و پس از آن در هر تراکنش از سمت فروشگاه به شرکت
درصدی را به خود اختصاص دهد .پورسانت این بازاریابها معادل  %25پورسانت #هایپرنت_شو ،به ازای هر خرید
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فروشگاههای زیرمجموعه بازاریاب از هر شرکت یا خرید هر فروشگاه از شرکتهای زیرمجموعه بازاریاب است.

پتانسیل بازار هدف برای درآمدهای مستقیم
 -1درآمد حاصل از عضویت شرکتها ) 400میلیون تومان ماهیانه مطابق با نمودار(
ردیف

از زمان تا زمان

متوسط اشتراک  6ماه

تعداد شرکتهای عضو

جمع درآمد  6ماه

متوسط درآمد ماهیانه

1

ماه  0تا 6

10،000،000

100

1،000،000،000

166،666،667

2

ماه  6تا 12

20،000،000

500

10،000،000،000

1،666،666،667

3

ماه 12تا18

30،000،000

500

15،000،000،000

2،500،000،000

4

ماه  18تا 24

30،000،000

1،000

30،000،000،000

5،000،000،000

5

ماه  24تا 30

30،000،000

1،000

30،000،000،000

5،000،000،000

6

ماه  30تا 36

30،000،000

2،000

60،000،000،000

10،000،000،000
4،055،555،556

متوسط درآمد ماهیانه (ریال)

درآمد حاصل از عضویت شرکتها
12,000,000,000

10,000,000,000

8,000,000,000

6,000,000,000
4,055,555,556
4,000,000,000

2,000,000,000

0
ماه36

ماه 30

ماه 24

درآمد ماهیانه (لایر)
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متوسط درآمد

ماه 18

ماه12

ماه 6

درآمد تجمعی حاصل از عضویت شرکتها
160,000,000,000
140,000,000,000
120,000,000,000
100,000,000,000
80,000,000,000

60,000,000,000
40,000,000,000
20,000,000,000
0
 30تا 36

 24تا 30

18تا24

 12تا18

 6تا 12

 0تا  6ماه

15
Page

 -2درآمد حاصل از عضویت فروشگاهها ) 328میلیون تومان ماهیانه مطابق با نمودار(
ردیف

از زمان تا زمان

متوسط اشتراک  6ماه

تعداد شرکتهای عضو

جمع درآمد  6ماه

متوسط درآمد ماهیانه

1

ماه  0تا 6

500،000

500

250،000،000

41،666،667

2

ماه  6تا 12

1،000،000

1،000

1،000،000،000

166،666،667

3

ماه 12تا18

2،000،000

2،000

4،000،000،000

666،666،667

4

ماه  18تا 24

2،500،000

5،000

12،500،000،000

2،083،333،333

5

ماه  24تا 30

3،000،000

10،000

30،000،000،000

5،000،000،000

6

ماه  30تا 36

3،000،000

15،000

45،000،000،000

7،500،000،000
2.576.388.889

متوسط درآمد ماهیانه (ریال)

درآمد حاصل از عضویت فروشگاهها

8,000,000,000
7,000,000,000
6,000,000,000
5,000,000,000
4,000,000,000
3,000,000,000

2,576,388,889

2,000,000,000
1,000,000,000

0
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متوسط درآمد

درآمد ماهیانه (لایر)

16

ماه36

ماه 30

ماه 24

ماه 18

ماه12

ماه 6

درآمد تجمعی حاصل از عضویت فروشگاهها
100,000,000,000
90,000,000,000
80,000,000,000
70,000,000,000
60,000,000,000
50,000,000,000
40,000,000,000
30,000,000,000
20,000,000,000
10,000,000,000
0
 30تا 36

 24تا 30

18تا24

 12تا18

 6تا 12

 0تا  6ماه
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 -3درآمد حاصل از افزودن کاال ) 100میلیون تومان ماهیانه مطابق با نمودار(

ردیف

از زمان تا زمان

تعداد کاال

هزینه افزودن کاال

جمع درآمد  6ماه

متوسط درآمد ماهیانه

1

ماه  0تا 6

5،000

100،000

500،000،000

83،333،333

2

ماه  6تا 12

10،000

300،000

3،000،000،000

500،000،000

3

ماه 12تا18

10،000

300،000

3،000،000،000

500،000،000

4

ماه  18تا 24

20،000

500،000

10،000،000،000

1،666،666،667

5

ماه  24تا 30

20،000

500،000

10،000،000،000

1،666،666،667

6

ماه  30تا 36

20،000

500،000

10،000،000،000

1،666،666،667
1،013،888،889

متوسط درآمد ماهیانه (ریال)

درآمد حاصل از افزودن کاال
1,800,000,000
1,600,000,000
1,400,000,000
1,200,000,000
1,013,888,889
1,000,000,000
800,000,000
600,000,000
400,000,000
200,000,000
0
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متوسط درآمد

درآمد ماهیانه (لایر)
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ماه36

ماه 30

ماه 24

ماه 18

ماه12

ماه 6

درآمد تجمعی حاصل از افزودن کاال
40,000,000,000
35,000,000,000
30,000,000,000
25,000,000,000
20,000,000,000
15,000,000,000
10,000,000,000
5,000,000,000

0
 30تا 36

 24تا 30

18تا24

 12تا18

 6تا 12

 0تا  6ماه
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 -4درآمد حاصل از پورسانت فروش شرکتها به فروشگاهها (6میلیارد و 900میلیون تومان ماهیانه مطابق با نمودار)

تعداد

تعداد

سفارشات

شرکتهای

فروشگاههای

ماهیانه از یک

عضو

زیر مجموعه

فروشگاه

1،000

10،000،000

10،000،000،000

10،000،000

10،000،000،000

5،000،000،000،000

10،000،000،000

5،000،000،000،000

500،000،000،000

10،000،000،000،000

1،000،000،000،000

50،000،000،000

10،000،000،000،000

2،100،000،000،000

105،000،000،000
205،000،000،000

سفارشات به

سفارشات ماهیانه

متوسط مارجین

متوسط پورسانت

یک شرکت

به همه شرکتها

سفارشات

ماهیانه

1،000،000،000،000

100،000،000،000

5،000،000،000

500،000،000،000

25،000،000،000
25،000،000،000

ردیف

از زمان تا زمان

1

ماه  0تا 6

100

2

ماه  6تا 12

500

1،000

3

ماه 12تا18

500

1،000

10،000،000

4

ماه  18تا 24

1،000

1،000

10،000،000

10،000،000،000

5

ماه  24تا 30

1،000

1،000

10،000،000

10،000،000،000

6

ماه  30تا 36

2،000

1،000

10،000،000

4،100،000،000،000 20،000،000،000،000 10،000،000،000

69،166،666،667

متوسط درآمد ماهیانه (ریال)

درآمد حاصل از پورسانت فروش شرکتها به فروشگاهها
250,000,000,000

200,000,000,000

150,000,000,000

100,000,000,000
69,166,666,667
50,000,000,000

ماه36

ماه 30

ماه 24

درآمد ماهیانه (لایر)

Page

متوسط درآمد

ماه 18

ماه12

ماه 6

20

0

درآمد تجمعی حاصل از فروش شرکتها به فروشگاهها
3,000,000,000,000

2,500,000,000,000

2,000,000,000,000

1,500,000,000,000

1,000,000,000,000

500,000,000,000

0
 30تا 36

 24تا 30

18تا24

 12تا18

 6تا 12

 0تا  6ماه
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 -5درآمد حاصل از فروش پورسانت فروشگاهها به مصرف کنندگان )2.2میلیارد تومان ماهیانه مطابق با نمودار(

تعداد

تعداد

سفارشات

فروشگاههای

مصرفکننده

ماهیانه از هر

عضو

زیر مجموعه

مصرف کننده

1

ماه  0تا 6

2،000

25

5،000،000

125،000،000

2

ماه  6تا 12

10،000

50

5،000،000

250،000،000

2،500،000،000،000

3

ماه 12تا18

10،000

50

5،000،000

250،000،000

2،500،000،000،000

250،000،000،000

4

ماه  18تا 24

15،000

75

5،000،000

375،000،000

5،625،000،000،000

562،500،000،000

28،125،000،000

5

ماه  24تا 30

15،000

75

5،000،000

375،000،000

5،625،000،000،000

562،500،000،000

28،125،000،000

6

ماه  30تا 36

20،000

100

5،000،000

500،000،000

10،000،000،000،000

1،000،000،000،000

50،000،000،000

ردیف

از زمان تا
زمان

سفارشات به

سفارشات ماهیانه

متوسط مارجین

متوسط پورسانت

یک فروشگاه

به همه فروشگاهها

سفارشات

ماهیانه

250،000،000،000

25،000،000،000

1،250،000،000

250،000،000،000

12،500،000،000
12،500،000،000

22،083،333،333

متوسط درآمد ماهیانه (ریال)

درآمد حاصل از فروش پورسانت فروشگاهها به مصرف کنندگان
60,000,000,000

50,000,000,000

40,000,000,000

30,000,000,000

22,083,333,333
20,000,000,000

10,000,000,000

ماه36

ماه 30

ماه 24

درآمد ماهیانه (لایر)
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متوسط درآمد

ماه 18

ماه12

ماه 6

22

0

درآمد تجمعی حاصل فروش پورسانت فروشگاهها به مصرف کنندگان
900,000,000,000
800,000,000,000
700,000,000,000
600,000,000,000

500,000,000,000
400,000,000,000
300,000,000,000
200,000,000,000
100,000,000,000

0
 30تا 36

 24تا 30

18تا24

 12تا18

 6تا 12

 0تا  6ماه
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جمع درآمدهای مستقیم قابل استحصال (9.8میلیارد تومان ماهیانه مطابق با نمودار)
جمع درآمدهای مستقیم
300,000,000,000

250,000,000,000

200,000,000,000

150,000,000,000
98,895,833,333

100,000,000,000

50,000,000,000

0

ماه36

ماه 30

 30تا 36

 24تا 30

ماه 18

ماه 24
متوسط درآمد

ماه12

ماه 6

درآمد ماهیانه (لایر)

نمودار تجمعی درآمدهای مستقیم
4,000,000,000,000
3,500,000,000,000
3,000,000,000,000
2,500,000,000,000
2,000,000,000,000
1,500,000,000,000
1,000,000,000,000

18تا24

 12تا18

 6تا 12

 0تا  6ماه
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500,000,000,000

جمع بندی ریسک سرمایهگذاری:

 -1مطابق با داشبورد طرح توجیه اقتصادی برای اینکه #هایپرنت_شو ،در طول سه یال اجرا به سود
 %90برسد( ،سالیانه  )%30بایستی به طور معمول درآمد ماهیانهای معادل  31.530.148.606ریال
داشته باشد .
 -2مطابق با جمع درآمدهای مستقیم قابل استحصال که 9.8میلیارد تومان ماهیانه برآورد شده
#هایپرنت_شو ،به خوبی می تواند تا بیش از سه برابر عدد مورد نیاز برای رسیدن به سود هدف،
درآمد داشته باشد.
 -3درآمدهای غیر مستقیم برای #هایپرنت_شو ،هستند که به دلیل نامشخص بودن میزان آن ،از
مداخله این رقم در محاسبات مالی خودداری کرده و تراز مالی را بر اساس درآمدهای مستقیم تهیه
نموده ایم ،می توانند حتی بیش از سه برابر حاشیه امن برای این سرمایهگذاری ایجاد نمایند .این
درآمدها عبارتند از
الف -درآمد حاصل از تبلیغات درون شبکه و ارسال پیام متنی و تصو یری برای فروشگاهها و
مشتریان خانگی
ب -درآمد حاصل از عملیات بانکی و سود حاصل از تراکنش و پول مانده در حساب کاربران
ج....
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