-1چکیذه طرح

احذاث هجوَعِ تفشیحی ٍ تلِکابیي بِ طَل  5کیلَهتش ،سستَساىّ ،تل ،سَئیت ّای ٍیالیی ٍ پاسکیٌگ

آرسبایجاى ضشقی ،ضْشستاى کلیبش ،هٌطقِ ًوًَِ گشدضگشی قلعِ دسُ سی (اساضی سٍستاّای صاٍیِ ٍ ضجاع آباد)

–

ٍضعیت پشٍطُ
 -7دسترسي به مواد اولیه مورد نیاز طرح از داخل %100 :
 -8فروش:

 بازار داخلي پیش بیني شذه 90 :دسغذ بازار خارجي پیش بیني شذه 10 :دسغذ – 9كل زمان موردنیاز براي پروشه 4.8 :سال
 - 10وضعیت طرح:
 اهكاىسٌجی طشح دس دستشس است ؟ بلی صهیي هَسد ًیاص تْیِ ضذُ است ؟ جْت ٍاگزاسی اعالم آهادگی ضذُ است هجَصّای قاًًَی (جَاص تاسیس ،سْویِ اسصی ،هحیطصیست ٍ غیشُ ) اخز ضذُ است ؟ دس دست اقذام قشاسداد هطاسکت با ضشیك داخلی یا خاسجی هٌعقذ ضذُ است ؟ خیش قشاسداد تاهیي هالی پشٍطُ هٌعقذ ضذُ است ؟ خیش با پیواًكاس داخلی یا خاسجی قشاسدادی هٌعقذ ضذُ است ؟ خیش -تسْیالت صیشبٌایی (بشقسساًی ،آبسساًی ،هخابشات ،سَخت ،جادُ ٍ غیشُ ) فشاّن ضذُ است ؟ بلی

 فْشستی اص داًص فٌی ،هاضیيآالت ،تجْیضات ٍ ّوچٌیي ضشکتّای فشٍضٌذُ یا ساصًذُ هحػَل هطخع ضذُاست؟ بلی
 -قشاسداد خشیذ هاضیيآالت ،تجْیضات ٍ داًص فٌی هٌعقذ ضذُ است ؟ خیش

ساختاس هالی
 -11ساختار مالي:
ضشح

پَل داخلی هَسد ًیاص
پَل خاسجی کل هبلغ بِ
هیلیَى سیال ًشخ بشابشی هعادل بِ م.یَسٍ هَسد ًیاص هیلیَى یَسٍ

سشهایِ ثابت

900,460

43,560

20.67

10.00

30.67

سشهایِ دس گشدش

16,558

43,560

0.38

0.00

0.38

کل سشهایِگزاسی

917,019

-

21.05

10.00

31.05

نرخ یورو به تاریخ  96/04/17برابر نرخ آزاد برابر  43560ریال در نظر گرفته شذه است.
 -ارزش ماشین آالت و تجهیسات خارجي:

 10میلیون یورو

 -ارزش ماشین آالت و تجهیسات داخلي:

 2.83میلیون یورو

 -ارزش دانش فني و تخصصي خارجي:

 0میلیون یورو

 -ارزش دانش فني و تخصصي داخلي:

 0میلیون یورو

 -خالص ارزش فعلي:

 1.10میلیون یورو در  15سال

 -نرخ بازگشت داخلي:

 26.14درصذ

 -نرخ بازگشت سرمایه:

 7سال از ابتذاي دوره ساخت (چهار سال ساخت)

 -حذاقل نرخ سود مورد انتظار:

 %25درصذ

اطالعات كلي طرح
تاسیس

 -12نوع طرح:

تَسعِ ٍ تكویل

 خالصه وضعیت شركت : ًام ( اضخاظ حقیقی  /حقَقی )  :ضشکت ساپشاپاسس سشصهیي اسس فعالیت جاسی ضشکت - : آدسس - : تلفي -- :پست الكتشًٍیكی :

فاکس -- :
-

 -ساختاس قاًًَی ضشکت  :دٍلتی

ٍب سایت -- :
خػَغی

لطفاً هستٌذات صیش سا دس غَست اهكاى اسائِ فشهاییذ
هطالعِ اهكاى سٌجی طشح
هجَصّای قاًًَی ( جَاص تاسیس  ،هجَص سشهایِ گزاسی خاسجی ٍ غیشُ)

