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Chỉ 3% lượng nước trên thế giới là nước ngọt 
và con người chỉ có thể dùng 0,02-0,03% lượng 
nước ngọt đó. Hơn 30 quốc gia trên thế giới 
bị thiếu nước thường xuyên. Và tình trạng này 
đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn đe dọa dẫn 
đến cuộc khủng hoảng nước toàn cầu trong vài 
thập kỷ tới.

Nhu cầu về nước khoáng đóng chai cao cấp 
đang ngày càng tăng cao ở các nước phát triển. 
Và nhu cầu này cũng tăng lên ở các nước đang 
phát triển khi các tiêu chuẩn cải thiện đời sống 
của họ cho phép. 

Phân khúc nước khoáng đóng chai đã trải qua 
giai đoạn tăng trưởng bùng nổ kể từ đầu những 
năm 2000 và vẫn duy trì là phân khúc tăng 
trưởng nhanh nhất của ngành đồ uống.

Nước khoáng cao cấp hiện chỉ được cung cấp 
tại một ít địa điểm trên thế giới. Một trong số ít 
các nguồn hình thành nước khoáng địa lý quý 
hiếm trong toàn khu vực châu Âu nằm ở một 

CÁC HẠNG MỤC CHÚNG TÔI ĐỀ XUẤT BAO GỒM 

• Ba giếng nước khoáng (cả ba giếng được phân loại chính thức là nước khoáng, một trong  

 các giếng có mức axit silic cao đáng kể.)

• Độ nhả nước kết hợp: 1.324.800.000 lít/năm

• Tất cả các giấy phép khai thác hiện hành có hiệu lực vĩnh viễn

• Xung quanh cả ba giếng là diện tích đất khu công nghiệp 1 Ha (2,47 mẫu Anh).

 Ngoài ra có thêm 5 Ha (12,5 mẫu Anh) đất nông nghiệp để phát triển thêm.

khu vực địa lý gọi là Lưu vực Carpathian.

Công ty chúng tôi ELPUMPS LTD (Fehéryarmat, 
Hungary) là chủ đầu tư của dự án này và có vị 
thế đặc biệt để mang đến cơ hội cấp nước hiếm 
có và đặc quyền sau đây:

Dự án giếng nước khoáng cao cấp gồm ba 
giếng, có giấy phép khai thác nước.

Ba giếng nước khoáng này nằm cạnh nhau và 
được xây dựng gần đây theo tiêu chuẩn công 
nghệ cao nhất. Giếng thứ nhất sâu 640 mét 
(2.100 foot), giếng thứ hai sâu 347 mét (1.140 
foot), và giếng thứ ba sâu 208 mét (670 foot).

Nước từ cả ba giếng này được phân loại chính 
thức là nước khoáng.

Hiện chúng tôi đang tìm kiếm đối tác Liên 
doanh để triển khai dự án hay bán dự án theo 
nguyên trạng.
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Elpumps Ltd. được thành lập năm 1994. Công 
ty thuộc sở hữu hoàn toàn của các cá nhân tư 
nhân người Hungary từ khi thành lập đến nay.

Elpumps Ltd. nằm tại Fehéryarmat, Hungary, 
cách khoảng 6 km từ vị trí các Giếng nước 
khoáng.

Elpumps Ltd. sản xuất máy bơm nước thải và 
máy bơm nước một pha sử dụng trong gia 
đình. Dòng sản phẩm này khá đa dạng, gồm 
máy bơm nước tràn, máy bơm chất thải có 
thiết bị cắt; máy bơm nước để tưới vườn;  công 
trình nước cho hộ gia đình.

Elpumps Ltd. đã giới thiệu ra thị trường máy 
bơm có vỏ crôm từ năm 2000.
Elpumps Ltd. bán sản phẩm ở cả thị trường nội 
địa và nước ngoài và tỷ lệ xuất khẩu tăng theo 

năm. Doanh số nội địa có được từ mạng lưới 
bán buôn.

Elpumps Ltd chú trọng nhiều vào việc phát 
triển và mở rộng liên tục cũng như chiếm lĩnh 
thị trường mới. Điều này được thực hiện thành 
công nhờ vào sản phẩm chất lượng với giá cả 
cạnh tranh của họ.

Elpumps Ltd. bắt đầu hoạt động kinh doanh 
trong cơ sở sản xuất sơ sài được xây dựng trong 
khuôn khổ một dự án được xây dựng trên đất 
trống.

Đến nay, công ty có hơn 5.000 m2 diện tích xây 
dựng dành cho Nghiên cứu & Phát triển, lắp 
ráp và kho hàng, ngoài ra còn có các tòa nhà 
khác đang được xây dựng.

CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN 
Elpumps Ltd. (www.elpumps.hu)
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VỊ TRÍ

Giếng nước khoáng nằm gần thị trấn Fehéryarmat, Hungary, cách Budapest khoảng 305 km, 275 km 
trên đường cao tốc, gần với biên giới Ukraina và Rumani.

Vị trí GPS của địa điểm là:

47.953605
22.536677

Địa điểm này nằm trong diện tích đất khu công nghiệp 1 Ha (2,47 mẫu Anh), được phân vùng và cấp 
phép cho nhà máy đóng chai, có hàng rào xung quanh và máy biến áp mới gần đó.

Nằm bên cạnh địa điểm là diện tích 5 Ha (12,5 mẫu Anh) mở rộng thêm thuộc về dự án, được dùng 
để phát triển thêm cho dự án và hiện được phân vùng làm đất nông nghiệp nhưng có thể phân vùng 
lại thành đất công nghiệp.
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Vị trí ba giếng 
nước khoáng
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HIỆN TRẠNG ĐỊA ĐIỂM

1 Ha diện tích đất công nghiệp có hàng rào bao quanh, xung quanh là 5 Ha đất nông nghiệp.

Một con đường mới dẫn đến cổng chính đã được xây dựng, cho phép thiết bị khoan tải trọng nặng 
(cho công trình thăm dò khí gas tiến hành tại địa điểm) qua lại.

Máy biến áp cũng đã được lắp đặt bên cạnh cổng vào địa điểm.

Móng tải trọng nặng được xây dựng một phần trên địa điểm cho thiết bị khoan tải trọng nặng.

Địa điểm nhìn từ cổng

3 Giếng nước có tấm che bảo vệ 2 Giếng nước và máy biến áp
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GIẾNG NƯỚC CÓ TẤM CHE BẢO VỆ ĐANG MỞ
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GIẾNG NƯỚC KHOÁNG SỐ 1
(Số đăng ký K-20)

Độ sâu: 640 mét (2.100 foot)
Phân loại nước: nước nhiệt/khoáng
Độ nhả nước tối ưu: 744 lít/phút
Nhiệt độ nước: 41,90°C

Nước có hàm lượng Axit Silic và Florua cao 
đáng kể.

Nước được coi là nước nhiệt/khoáng mềm với mức 
chất khoáng trung bình, có chứa Hydro-Carbonat, 
Natri và Clorua.

Nước có mức hàm lượng Metan cao.

Phân tích nước khoáng cho giếng số 1 (K-20):

Tổng hàm lượng chất khoáng hòa tan: 1.270 mg/l
Hydro-Carbonat: 598 mg/l
Axit silic: 52 SiO2 mg/l
Canxi: 16 mg/l
Florua: 0,97 mg/l
Magie: 4,4 mg/l
Natri: 310 mg/l
Kali: 51 mg/l
Metan: 39,61 l/m3

pH: 8 (gần như tự nhiên, kiềm)
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GIẾNG NƯỚC KHOÁNG SỐ 2
(Số đăng ký K-21)

Độ sâu: 208 mét (670 foot)
Phân loại nước: nước khoáng
Độ nhả nước tối ưu: 880 lít/phút
Nhiệt độ nước: 20,50°C

Nước được coi là nước khoáng hơi cứng với mức 
chất khoáng trung bình, có chứa Hydro-Carbonat, 
Natri và Can-xi.

Phân tích nước khoáng cho giếng số 2 (K-21):

Tổng hàm lượng chất khoáng hòa tan: 564 mg/l
Hydro-Carbonat: 390 mg/l
Axit silic: 29 SiO2 mg/l
Canxi: 41 mg/l
Florua: 0,24 mg/l
Magie: 11,6 mg/l
Natri: 79 mg/l
Kali: 1,5 mg/l
Metan: 4,8 l/m3

pH: 7,8 (gần như tự nhiên, kiềm)
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GIẾNG NƯỚC KHOÁNG SỐ 3
(Số đăng ký K-22)

Độ sâu: 347 mét (1.140 foot)
Phân loại nước: nước khoáng
Độ nhả nước tối ưu: 1.136 lít/phút
Nhiệt độ nước: 260°C

Nước được coi là nước khoáng rất mềm 
với mức chất khoáng trung bình, có chứa 
Hydro-Carbonat, Natri và Can-xi với mức 
Florua cao.

Nước có hàm lượng iot cao đáng kể.

Phân tích nước khoáng cho giếng số 3 (K-22):

Tổng hàm lượng chất khoáng hòa tan: 595 mg/l
Hydro-Carbonat: 336 mg/l
Axit silic: 17,7 SiO2 mg/l
Canxi: 6,1 mg/l
Florua: 0,16 mg/l
Magie: 0,8 mg/l
Natri: 153 mg/l
Kali: 51 mg/l
Metan: 0,89 l/m3

pH: 8,5 (gần như tự nhiên, kiềm)
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THÔNG TIN ĐỀ XUẤT KHÁC CỦA CHÚNG TÔI

• Ba giếng nước khoáng này nằm cạnh nhau và được xây dựng gần đây theo tiêu chuẩn công  

 nghệ cao nhất. Giếng thứ nhất sâu 640 mét (2.100 foot), giếng thứ hai sâu 347 mét (1.140  

 foot), và giếng thứ ba sâu 208 mét (670 foot).

• Đã xin được tất cả các giấy phép khai thác nước khoáng áp dụng để khai thác.

• Bao quanh cả ba giếng nước này là diện tích đất khu công nghiệp 1 Ha (2,47 mẫu Anh).   

 Diện tích đất này có giấy phép hoàn chỉnh để phát triển nhà máy đóng chai, có thể đi vào  

 trực tiếp từ đoạn đường đá lát, cách đường chính chỉ vài km.

• 5 Ha (12,5 mẫu Anh) khác nằm cạnh địa điểm để phát triển thêm.

• Cơ sở tiện ích công cộng (điện, v.v.) nằm cách vài yard từ khu đất. Theo quy định xây dựng  

 hiện hành, khu đất hoàn toàn phù hợp để xây dựng nhà máy đóng chai.

• Đường công cộng mới dẫn trực tiếp đến địa điểm đã được xây dựng để cho phép thiết bị  

 khoan tải trọng nặng (cho công trình thăm dò khí gas tiến hành tại địa điểm) qua lại.

• Độ nhả nước kết hợp của ba giếng là 1.324.800.000 lít/năm (3.629.600 lít/năm).
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Chúng tôi đã tính toán khoản đầu tư mới cho nhà máy có diện tích 3.000 m2, bao gồm cả nhà kho, phòng 
thí nghiệm và không gian văn phòng, và dây chuyền đóng chai mới hiện đại với công suất 18.000 chai (1,5 
lít PET/giờ).

Ngoài ra, chúng tôi cũng tính toán với chai 1,5 lít PET (được xem là chai tiêu chuẩn) có tùy chọn chai PET 0,5 
lít. Các kích cỡ khác tuân theo khả năng công nghệ và yêu cầu của người mua.

Chúng tôi đã mua khuôn đóng sẵn cho chai theo tính toán.

Chúng tôi cũng tính toán với công suất vận hành 8.000 giờ/năm, có nghĩa là hoạt động liên tục 24/7. Ngoài 
ra, có 3 phiên bản khác cho cùng nhà máy đóng chai từ 1 ca, vận hành 8 giờ/ngày, 5 ngày/tuần, 2 ca, vận 
hành 16 giờ/ngày, 5 ngày/tuần, 2 ca, 16 giờ/ngày, 5 ngày/tuần và 2 ca, 16 giờ/ngày, 7 ngày/tuần.

Chúng tôi đã tính toán với 80% hiệu quả dây chuyền cho nhà máy.

Với công suất vận hành 8.000 giờ/năm, nhà máy đóng chai sẽ đạt công suất khoảng 173 triệu lít, tức khoảng 
13% tổng công suất cho phép của ba giếng nước.

Việc mở rộng dự án có thể đạt được do cả số lượng nước và diện tích đất yêu cầu đều sẵn có.

Chúng tôi đã xem xét việc vận chuyển liên tục, do đó giảm nhu cầu xây dựng nhà kho mới. Cũng có không 
gian nhất định để cất giữ thành phẩm.
Việc thiết lập phòng thí nghiệm địa phương được bao gồm trong dự án để đánh giá chất lượng liên tục.

Chúng tôi không tính toán cấu trúc giá khác nhau cho 3 sản phẩm khác nhau hay sản phẩm chuyên biệt có 
giá trị cao hơn (ví dụ như nước cho trẻ em, v.v.)

Chúng tôi cũng không xem xét các khác biệt của nước tĩnh hay nước carbonat.

Chúng tôi sử dụng giá Tại xưởng (Ex Works) thấp nhất hiện đang áp dụng trên thị trường khi tính toán. 

Chúng tôi đã không xem xét các khoản tài trợ hay viện trợ không hoàn lại từ nguồn địa phương, khu vực, 
quốc gia hay Liên minh châu Âu.

Khu vực Đông Bắc Hungary là khu vực suy thoái kinh tế và các khoản đầu tư được chính quyền địa phương 
và chính phủ Hungary hỗ trợ. Các khoản tài trợ không hoàn lại của Liên minh châu Âu cũng như Chính phủ 
Hungary lên đến 50-70% có thể có được thông qua việc tạo việc làm và đầu tư.
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Phát triển Elpumps – Giếng nước khoáng + Nhà máy đóng chai 
8.000 giờ làm việc/năm

Phiên bản 1

Đầu tư

Sản xuất

8.000  giờ làm việc/năm (sản xuất liên tục 24/7)

80% hiệu quả dây chuyền

Tài chính

Chai 1,5 lít Tổng chi phí 0,11 € 115.200.000 chai 12.672.000 € 3.864.960.000Ft
(bao gồm toàn bộ chi phí, ví dụ như nguyên vật liệu, năng lương, quản lý, kiểm soát chất lượng, tiếp thị, v.v.)

Chai 1,5 lít Giá tại xưởng 0,13 € 115.200.000 chai 14.976.000 € 4.567.680.000Ft
 

Giá trị hiện tại                                       9,1% 1 500 000 € 457 500 000 Ft 

Cơ sở sản xuất + văn phòng (3.000 m2)  1 400 000 €  427 000 000 Ft 
Máy móc sản xuất  4 000 000 €  1 220 000 000 Ft 
Khác (phòng thí nghiệm, phương tiện, v.v.)  500 000 €  152 500 000 Ft 
Khu vực (hàng rào, CCTV, v.v.)  150 000 €  45 750 000 Ft 
Khác  300 000 €  91 500 000 Ft 

Tổng đầu tư yêu cầu  6.350.000 €  1.936.750.000 Ft
Tổng giá trị dự án  7.850.000 € 
 

Công suất cấp phép tối đa   

1.324.800.000  lít/năm 
   
883.200.000  chai 1,5 lít/năm 
110.400 chai   1,5 lít/năm 

Sản lượng ước tính

172.800.000   lít/năm
115.200.000 chai  1,5 lít/năm (hiệu quả)
144.000.000 chai  1,5 lít/năm (tối đa) 
18.000 chai  1,5 lít/giờ (tối đa)

EBITDA 2.304.000 € 702.720.000 Ft
EBITDA          29,35%

Mức sử dụng công suất cho phép hàng năm 13,04%

305 Ft / €
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Phát triển Elpumps – Giếng nước khoáng + Nhà máy đóng chai
5.824 giờ làm việc/năm

Phiên bản 2

Đầu tư

Sản xuất

5.824  giờ làm việc/năm (2 ca Thứ 2 – Chủ nhật)

80% hiệu quả dây chuyền

Tài chính

Chai 1,5 lít Tổng chi phí 0,11 € 83.865.600 chai    9.225.216 € 2.813.690.880 Ft
(bao gồm toàn bộ chi phí, ví dụ như nguyên vật liệu, năng lương, quản lý, kiểm soát chất lượng, tiếp thị, v.v.)

 
Chai 1,5 lít Giá tại xưởng 0,13 € 83.865.600 chai  10.902.528 € 3.325.271.040 Ft

 

Giá trị hiện tại                                       9,1% 1 500 000 € 457 500 000 Ft 

Cơ sở sản xuất + văn phòng (3.000 m2)  1 400 000 €  427 000 000 Ft 
Máy móc sản xuất  4 000 000 €  1 220 000 000 Ft 
Khác (phòng thí nghiệm, phương tiện, v.v.)  500 000 €  152 500 000 Ft 
Khu vực (hàng rào, CCTV, v.v.)  150 000 €  45 750 000 Ft 
Khác  300 000 €  91 500 000 Ft 

Tổng đầu tư yêu cầu  6.350.000 €  1.936.750.000 Ft
Tổng giá trị dự án  7.850.000 € 
 

Công suất cấp phép tối đa   

1.324.800.000   lít/năm 
   
883.200.000    chai 1,5 lít/năm 
110.400 chai  1,5 lít/năm 

Sản lượng ước tính

125.798.400   lít/năm
83.865.600 chai  1,5 lít/năm (hiệu quả) 
104.832.000 chai  1,5 lít/năm (tối đa) 
18.000 chai  1,5 lít/giờ (tối đa)

EBITDA 1.677.312 € 511.580.160 Ft
EBITDA          21,37%

Mức sử dụng công suất cho phép hàng năm 9,50%

305 Ft / €
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Phát triển Elpumps – Giếng nước khoáng + Nhà máy đóng chai
4.160 giờ làm việc/năm

Phiên bản 3

Đầu tư

Sản xuất

4.160  giờ làm việc/năm (2 ca Thứ 2 –Thứ 6)

80% hiệu quả dây chuyền

Tài chính

Chai 1,5 lít Tổng chi phí 0,11 € 59.904.000 chai    6.589.440 € 2.009.779.200 Ft
(bao gồm toàn bộ chi phí, ví dụ như nguyên vật liệu, năng lương, quản lý, kiểm soát chất lượng, tiếp thị, v.v.)

 
Chai 1,5 lít Giá tại xưởng 0,13 € 59.904.000 chai    7.787.520 € 2.375.193.600 Ft

 

Giá trị hiện tại                                       9,1% 1 500 000 € 457 500 000 Ft 

Cơ sở sản xuất + văn phòng (3.000 m2)  1 400 000 €  427 000 000 Ft 
Máy móc sản xuất  4 000 000 €  1 220 000 000 Ft 
Khác (phòng thí nghiệm, phương tiện, v.v.)  500 000 €  152 500 000 Ft 
Khu vực (hàng rào, CCTV, v.v.)  150 000 €  45 750 000 Ft 
Khác  300 000 €  91 500 000 Ft 

Tổng đầu tư yêu cầu  6.350.000 €  1.936.750.000 Ft
Tổng giá trị dự án  7.850.000 € 
 

Công suất cấp phép tối đa   

1.324.800.000   lít/năm 
   
883.200.000    chai 1,5 lít/năm 
110.400 chai   1,5 lít/năm 

Sản lượng ước tính

85.856.000  lít/năm
59.904.000 chai  1,5 lít/năm (hiệu quả) 
74.880.000 chai  1,5 lít/năm (tối đa) 
18.000 chai   1,5 lít/giờ (tối đa)

EBITDA 1.198.080 €  365.414.400 Ft
EBITDA          15,26%

Mức sử dụng công suất cho phép hàng năm 6,78%

305 Ft / €
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Phát triển Elpumps – Giếng nước khoáng + Nhà máy đóng chai
2.080 giờ làm việc/năm

Phiên bản 4

Đầu tư

Sản xuất

2.080  giờ làm việc/năm (1 ca Thứ 2 –Thứ 6)

80% hiệu quả dây chuyền

Tài chính

Chai 1,5 lít Tổng chi phí 0,11 € 29.925.000 chai  3.294.720 € 1.004.889.600 Ft
(bao gồm toàn bộ chi phí, ví dụ như nguyên vật liệu, năng lương, quản lý, kiểm soát chất lượng, tiếp thị, v.v.)

Chai 1,5 lít Giá tại xưởng 0,13 € 29.952.000 chai  3.893.760 € 1.187.596.800 Ft

 

Giá trị hiện tại                                       9,1% 1 500 000 € 457 500 000 Ft 

Cơ sở sản xuất + văn phòng (3.000 m2)  1 400 000 €  427 000 000 Ft 
Máy móc sản xuất  4 000 000 €  1 220 000 000 Ft 
Khác (phòng thí nghiệm, phương tiện, v.v.)  500 000 €  152 500 000 Ft 
Khu vực (hàng rào, CCTV, v.v.)  150 000 €  45 750 000 Ft 
Khác  300 000 €  91 500 000 Ft 

Tổng đầu tư yêu cầu  6.350.000 €  1.936.750.000 Ft
Tổng giá trị dự án  7.850.000 € 
 

Công suất cấp phép tối đa   

1.324.800.000   lít/năm 
   
883.200.000    chai 1,5 lít/năm 
110.400 chai   1,5 lít/năm 

Sản lượng ước tính

44.928.000   lít/năm
29.925.000 chai  1,5 lít/năm (hiệu quả) 
37.440.000 chai  1,5 lít/năm (tối đa) 
18.000 chai   1,5 lít/giờ (tối đa)

EBITDA 599.040 € 182.707.200 Ft
EBITDA        6,63%

Mức sử dụng công suất cho phép hàng năm 3,39%

305 Ft / €
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