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  :ر مالیساختا
 :جدول مالی .10

 تعریف
 ارز مورد نیاز میلیون یورو گذاري رمایهسمیزان 

 معادل با میلیون یورو نرخ میلیون ریال 
 0.716 1.023 18138 18564 سرمایه ثابت

 0.981 1.963 18138 35602 سرمایه در گردش
 1.698 2.986    54166 سرمایه کل

  ریال میلیارد   NPV :(2/49(ارزش حال خالص  -
 % IRR :(68(نرخ بازگشت داخلی  -

  ماه 9سال و  PP :(2(سرمایه دوره زمانی بازگشت  -
     □گسترش و توسعه                                ■تشکیل :                                نوع پروژه .11

  


