
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1140اردیبهشت   

ارومیهپتروشیمی گزارش تحلیلی شرکت   



 

1         

 

ارومیه پتروشیمی گزارش تحلیلی شرکت   

 

 

 

 فهرست
 2 ............................................................................................  مقدمه-1

 2 ....................................................... و وضعیت سرمایه شرکت  سهامداران -2

 2 ............................................................................................. تولید – 3

 2 ........................................................................................... شفرو– 4

 3 ................................................................................   بهای تمام شده -5

 3 .......................................................... توضیحات و مفروضات برآورد سود  -6

 4 ....................................................... تحلیل حساسیت  و صورت سود و زیان–7
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ارومیه پتروشیمی گزارش تحلیلی شرکت   

 

  مقدمه-1

کربوری، محصوالت  تبدیل مواد هیدروست که با  روز اامه جهان  صنعت پتروشیمی یکی از صنایع پیچید

. نقش کلیدی این صنعت در توسعه اقتصادی  کند  یمهم پایه ای مورد نیاز بسیاری از صنایع را تولید م 

ین راستا در اسفند  ه نیز در هموشیمی ارومیه نیست. شرکت پترکسی پوشید کشور های مختلف بر

  99و در مرداد سال نیز به سهامی عام تبدیل  1387ل و در سا بصورت سهامی خاص تاسیس 1377

ء واحد های تجاری فرعی  ضر شرکت پتروشیمی ارومیه جزل حاادر ح در بازار فرابورس عرضه شد. 

   رانیان است.یگذاری ا   هیگروه پتروشیمی سرما

  سهامداران -2

 

 تولید  -3

ات آمونیوم و  ، سولفیستال مالمیناز قبیل کرالت شیمیایی اع محصوشرکت در زمینه تولید انو فعالیت 
لی، تولید واقعی و  ، ظرفیت عم . در جدول زیر ظرفیت اسمیندت می کالی پتاسیم و اسید سولفوریک فع

 :ل آورده شده استتفکیک محصوبرداری از ظرفیت به  درصد بهره 

 

نسبت به سال گذشته   بوده کههزار تن انواع محصول   107، حدود 1400ند اسف یان پاتا  شرکت تولید  
 درصد رشد داشته است.   10

 فروش-4

  150سال گذشته حدود  است که نسبت بوده ان میلیارد توم 565حدود   1400فروش شرکت در سال 
)حدود  فروش شرکتدرصد فروش شرکت داخلی است که عمده  90حدود  درصد رشد داشته است .

درصد  مالکیتتعداد سهام سهامداران

%1,322,616,55337شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان

%727,583,58721شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

%314,259,0429شرکت واسط مالی بهمن

%125,172,0004شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

%53,000,0002شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

%47,259,5271شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان

%939,109,29127سایر

3,529,000,000مجموع

تولید به ظرفیتتولید واقعی 1400ظرفیت عملیظرفیت اسمینام محصول

%40004000۳,۷۶194کریستال مالمین

%4620040000۳۷,۷۶۷82سولفات آمونیوم

%5000050000۴۸,۹۷۰98اسید سولفوریک

%40000300001۶,۴۷۰41سولفات پتاسیم 

%14020012400010696876مجموع
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درصد اسید   5و مالمین  کریستال درصد   35ود و حدسولفات پتاسیم درصد( سولفات آمونیم و   60
   . تی استفروش شرکت داخلی و مابقی صادرا 90بطور کلی حدود  سولفوریک می باشد.

ی ارتباط مستتقیم با مشتتریان جاری کشتور انجام می در بخش داخل  :ل مالمینکریستتا ✓

می رستتتدر در بخش ختارجی نیز از  ری   گیرد و بر استتتاس نر  و بورس کتاال بته فروش

  .شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس انجام می گیرد

به دلیل ممنوع بودن صادرات سولفات آمونیوم و همچنین فصلی بدون   : سولفات آمونیوم ✓

های تعاونی می   با کشاورزان، اتحادیه ها و شرکت مصرف، تمرکز اصلی بر ارتباط مستقیم
 .بازاریابی الزم انجام می گیرد  های باشد که با مذاکرات حضوری، نمایشگاه ها و همایش 

درصد فروش این محصول به صورت بین مجتمعی    90ینکه  با توجه به ا   : ید سولفوریكسا ✓

یمی خلیج فارس و همچنین ارتباط مستقیم با کلیه  پتروش  انجام می گیرد با تمرکز بر مدیریت
محصول اقدام به بازاریابی و فروش آن   های پتروشیمی به دلیل کیفیت باالی این  شرکت
 .می گردد

یم تازه به بهره برداری رسیده  سولفات پتاس با توجه به اینکه پروژه: سولفات پتاسیم ✓

 .می باشد شرکت در حال بازاریابی و جذب مشتری

 های تمام شدهب -5

درصتد دستتمزد می   2درصتد ستربار و   20درصتد مواد مستتقیم مصترفی،    78بهای تمام شتده متشتکل از  
استت که عمده آن را وگرد، آمونیاک و اوره  ، استید، گرید پتاستیمکلمواد مصترفی شترکت شتامل    باشتد.
از   قی موادبا  ز چین وارد می شتودرید پتاستیم که اکه به جز کل  تشتکیل می دهد   ورهم و ارید پتاستیکل

بستته ) عمده خرید اوره صتنعتی شترکت به دلیل بستته بندی جامبوبک  داخل کشتور تامین می شتود.
های یک تنی( توست  پتروشتیمی شتیراز و ستهولت در تخلیه بار، از این مجموعه خریداری می شتود. 

 .لویی اوره صتتنعتی در اولویت دوم ارومیه قرار دارد کی  50پتروشتتیمی خراستتان با فروش بستتته های  
درصتد   70درصتد و نیز فروشتنده استیدستولفوریک    99.9شترکت پتروشتیمی اروند خریدار استیدستولفوریک  

های استیدستولفوریک از پتروشتیمی   تا امروز تمام خرید  1397باشتد. از ستال    یمی ارومیه میپتروشت  به

 .باشتد   درصتد استید فروخته شتده به پتروشتیمی اروند می  10خرید معادل    گرفته استت. نر   اروند صتورت

باشتد. لذا اولویت خرید از پاالیشتگاه های ایالم   کیفیت گوگرد پاالیشتگاه های گازی باالتر از نفتی می
آمونیاک مصترفی شترکت  .باشتد. همچنین نر  خرید بر استاس بورس انرژی بوده استت  می  و سترخس

 .از شرکت پتروشیمی لردگان تامین می گردد

   

ودمفروضات برآورد س توضیحات و  -6  

 

 فرض شده است. %40تورم، رشد دستمزد   •

هزار تن  48 ورد شده است:آخرین گزارشات شرکت برآتولید و فروش بر اساس  •
و  ومهزار تن سولفات آمونی 38هزار تن کریستال مالمین،  7/3، اسید سولفوریک

 سیمهزار تن سولفات پتا 18

ژی سهم باالیی از تومان )هزینه انر 2000سقف مان و نر  گاز تو 300نر  برق  •
 بهای تمام شده ندارد(

 مان لحاظ شده است.هزار تو 26، 1401ی سال دالر برا •
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بستگی قابل توجهی دارد نر  محصوالت تولیدی با نر  اوره همینکه  به ا  با توجه •
، مواد مصرفی را شامل می شوداز  ادیزیچون خود اوره بخش  رفی دیگر و از 

و همچنین تحلیل توان از نر  اوره به عنوان مبنای پیش بینی نر  ها  لذا می
 .کردحساسیت استفاده 

داده شده دالری مبنا قرار   650با توجه به توضیح باال در این تحلیل نیز نر  اوره  •
 نیبه نر  اوره پیش بی ر  ها بر اساس نسبت های تاریخی نسبتقی ناست و با

سولفات دالر،  2850، کریستال مالمین ردال 100شده است: اسید سولفوریک 
 دالر 450رید پتاسیم دالر، کل 670، سولفات پتاسیم دالر 350یوم آمون

ریدریک و تولید اسید کل 99در سال  ژه سولفات پتاسیمازی پروتوجه به راه اندبا  •
ومینیوم آل پلی اه اندازی خ  تولیدبه عنوان محصول فرعی، اولویت شرکت در ر

ش می باشد، لذا ریدریک برای مصرف و فروسازی کلاده  جهت آم  ( PAC)  کلراید

ز تعیین پس ا  ( KCl)  پتاسیم کلراید  ی گردد ادامه فعالیت ساخت پروژهپیش بینی م

ه روژ. پیش بینی می شود پاسید کلدریک خواهد بود  ( PAC)وژه  تکلیف و شروع پر

KCL  هره برداری برسد.به ب 1402تا پایان سال 

وجود تحلیلگر بوده و امکان اختالف نظر در مورد نر  ها  این تحلیل بر اساس دید   •
 قرار داده شده است.در صفحه بعد تحلیل حساسیت سود هر سهم  و دارد

 

 

 

 

 

 

1401سال مالی   –تحلیل حساسیت سود هر سهم   

کارشناسی 1401کارشناسی 1400سال مالی 99 صورت سود و زیان

2,247,3095,643,3599,939,227فروش

7,788,468-4,208,520-1,759,243-بهای تمام شده 

488,0661,434,8392,150,759سود )زیان( ناخالص

147,273-108,711-93,011-هزینه های عمومی اداری

8,434-36,656-1,828خالص سایر عملیاتی

396,8831,289,4731,995,052سود )زیان( عملیاتی

139,316-104,487-0هزینه های مالی

42,748114,149129,548خالص سایر غیرعملیاتی

439,6311,299,1341,985,284سود  خالص قبل از مالیات

106,482-69,680-23,580-مالیات

416,0511,229,4541,878,801سود )زیان( خالص

5941,7562,684سود هر سهم پس از کسر مالیات

700,000700,000700,000سرمایه

%22%25%22حاشیه سود ناخالص

%19%22%19حاشیه سود خالص
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گروه مالی اقتصاد بیدار
تحلیلگر، مجتبی رضایتی

2,684230,000240,000250,000260,000270,000280,000290,000300,000

500982604225847469081,0691,231

5507189061,0951,2841,4731,6611,8502,039

6001,3371,5531,7681,9842,2002,4152,6312,847

6501,9562,1992,4412,6842,9273,1693,4123,655

7002,5752,8453,1153,3843,6543,9234,1934,462

7503,1953,4913,7884,0844,3814,6774,9745,270

8003,8144,1374,4614,7845,1085,4315,7546,078

8504,4334,7845,1345,4845,8356,1856,5356,886

9005,0535,4305,8076,1846,5626,9397,3167,693

9505,6726,0766,4806,8847,2897,6938,0978,501

1,0006,2916,7227,1537,5848,0168,4478,8789,309

تحلیل حساسیت 

1401
دالر نیما

وره
ت ا

قیم

قیمت سهم در تاریخ7 

اردیبهشت 18840 ریال
EPS  fwP/E  fw

1,75610.7سال مالی 1400

2,6846.6سال مالی 1401


