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 بررسی بودجه شش ماهه پتروشیمی پردیس

 2/02/97تارید 

 تَهاى 760لیوت ّز عْن : 

 بررسی روند تولید و فروش -1

هیلیَى ریال پیؼ بیٌی وززُ اعت وِ  20781325هبلغ فزٍػ را   31/6/97  ؽپسیظ بزای عال هالی هٌتْی

. ّواًطَریىِ هی زاًیس ؽپسیظ زٍ ًَع هحصَل آهًَیان ٍ افشایؼ ًؾاى هی زّس 30ًغبت بِ عال لبل %

اس آهًَیان تَلیسی زر فزایٌس تَلیس بِ اٍرُ  90اٍرُ صٌؼتی را تَلیس هی وٌس. با تَجِ بِ ایٌىِ حسٍز %

وچٌیي ؽزوتْای تَلیسی فزٍػ( ّ 7)حسٍز %هی ؽَز ػوال تَلیس آهًَیان ًمؾی زر فزٍػ ًسارز تبسیل

زر باسار زاذلی بِ فزٍػ بزعاًٌس. زر عال  ریال (6125000)تَلیس ذَزرا بِ لیوت زٍلتی 20هَظفٌس %اٍرُ 

% پاییي تز اس لیوت فَب ذلیج فارط زر بَرط واال 5گذؽتِ اذباری هبٌی بز فزٍػ اٍرُ زاذلی بِ لیوت 

 .باؽس هٌتؾز ؽس وِ ٌَّس لطؼی ًوی باؽس ٍ لذا فزض هی وٌین لیوت فزٍػ اٍرُ زاذلی ّواى لیوت لبلی

آًزا پَؽؼ زازُ اعت.  59% هیلیَى ریال هؼازل 12324532هبلغ  96ؽپسیظ زر ؽؼ هاِّ هٌتْی بِ اعفٌس 

ایي  .(بَزجِ رعیسُ اعت 66هیلیَى ریال هؼازل % 15400414بِ هبلغ  96ایي پَؽؼ زر پایاى فزٍرزیي )

افشایؼ یافتِ  19افشایؼ یافتِ اعت ّوچٌیي هیشاى تَلیس اٍرُ ًغبت بِ پارعال % 41هبلغ ًغبت بِ پارعال %

زالری ، ًزخ تغؼیز ارس زر ؽپسیظ  238اّی بِ فزٍػ فزٍرزیي هؾرص هیؾَز با فزض اٍرُ اعت. با ًگ

 تَهاى بَزُ اعت .  5000حسٍز 

، فزض هی وٌین همسار تَلیس هؼازل بَزجِ هحمك ؽَز. با تَجِ بِ ایٌىِ  97هبلغ فزٍػ عال  پیؼ بیٌیبزای 

ًظزگزفتِ ؽسُ اعت وِ تا پایاى فزٍرزیي زر  2400000طبك پیؼ بیٌی عِ هاِّ ، همسار فزٍػ اٍرُ 

ّشار تي زر زٍ هاُ  260000با تَجِ تَلیس هاّاًِ حسٍز آى هحمك ؽسُ اعت ٍ  59تي هؼازل %  1400000

اعفٌس ٍ فزٍرزیي ،ؽپسیظ بِ راحتی هی تَاًس همسار فزٍػ عاالًِ را هحمك وٌس ٍ ؽایسّن بتَاًس تا 

 . حسٍزی فزاتز اس بَزجِ تَلیس وٌس
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پیؼ بیٌی هبلغ فزٍػ ، فزٍػ زاذلی را هؼازل لیوت لبلی زر ًظزهی گیزین ٍ هتَعط لیوت اٍرُ بزای 

زر را تَهاى   6200تَهاى ٍ  5200تَهاى ٍ  4200بزای  ًزخ زالر را عِ فزض زالر زالر ٍ 200صازراتی را 

 بسعت هی آیس 97ؽْزیَر  31با هفزٍضات فَق عِ عٌاریَ بزای عَز عال هالی هٌتْی بِ  ًظز هی گیزین .

 

 
 

 بررسی بهای تمام شده -2

با ًگاّی بِ گشارػ تفغیزی ؽؼ هاِّ ؽپسیظ هؾرص هی ؽَز ؽزوت ّیچ تَضیحی زر هَرز بْای 

 4200تَهاى بِ  3800توام ؽسُ ٍ ًحَُ هحاعبِ آى ًسازُ اعت اها با تَجِ بِ رؽس لیوت ارس هبازالتی اس 

هیشاى بْای توام ؽسُ ًیوِ  97بزای عال ًیوِ زٍم عال ( ٍ ّوچٌیي رؽس حمَق زعتوشز 10تَهاى )حسٍز %

اضافِ بزای ًیوِ زٍم زر ًظز هی گیزین. السم بِ تَضیح اعت وِ با تَجِ بِ واّؼ لیوت  10اٍل را با %

عرتگیزاًِ باؽس. اها اس طزفی احتوال افشایؼ ًزخ زالر  10جْاًی گاس زر ؽؼ هاِّ زٍم احتواال افشایؼ %

هیلیَى ریال هحمك هی  15513271با  فزض فَق هیشاى بْای توام ؽسُ بِ هبلغ   .هبازالتی ٍجَز زارز

 گززز.

 شپدیس در سه سناریو 99بررسی سود  -3

هاِّ  5بزای فزٍػ ؽپسیظ زر لغوت فزٍػ عِ عٌاریَ  97ؽْزیَر  31بزای بزرعی عَز عال هالی هٌتْی بِ 

 بِ ؽزح سیز هطزح وززینزٍم عال 

 تَهاى 4200ٍ ًزخ تغؼیز ارس زالر  200 ّز تي اٍرُ زاذلی با لیوت لبلی اٍرُ صازراتی  -1

 تَهاى 5200زالر ٍ ًزخ تغؼیز ارس  200اٍرُ زاذلی با لیوت لبلی اٍرُ صازراتی ّز تي   -2

 تَهاى 6200زالر ٍ ًزخ تغؼیز ارس  200اٍرُ زاذلی با لیوت لبلی اٍرُ صازراتی ّز تي   -3

بْای توام ؽسُ زر بْای توام ؽسُ را زر ًظز گزفتین با هفزٍضات فَق عَز  10م ؽسُ افشایؼ %زر هَرز بْای توا

 ؽپسیظ بِ ؽزح سیز بسعت هی آیس

 

فزٍػ ذارجی  فزٍػ زاذلی ِّ جوغ فزٍػ پٌج ها فزٍػ عال 97 زجِ رؽس فزٍػ ًغبت ِب َب

فزٍػ عاالًِ عٌاری1َ 6300000.00 1562500.00 7862500.00 23262914.00 12

فزٍػ عاالًِ  عٌاری2َ 7800000.00 1562500.00 9362500.00 24762914.00 19

فزٍػ عاالًِ  عٌاری3َ 9300000.00 1562500.00 10862500.00 26262914.00 26
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 نتیجه گیری -4

زر وٌار  تبسٍى ؽه جشٍ عْوْای ارسًسُ ٍ لسر باسار عزهایِ ایزاى هی باؽس حجن باالی تَلیس ؽزوؽپسیظ 

اها زر  آساز ٍ ذَران ارساى جشٍ هْوتزیي ٍیضگیْای پززیظ هی باؽس. ىٌَلَصی بزٍس ٍ زعتزعی بِ آبْایت

حال حاضز ریغىْای افشایؼ بْای توام ؽسُ با تَجِ بِ احتوال آساز عاسی ذَران پتزٍؽیوی ّا ٍ ّوچٌیي 

افشایؼ ًزخ زالر هبازالتی زر وٌار واّؼ صازرات ٍ افت لیوت اٍرُ ٍ هؾىالت ارسی ، ریغىْای ؽزوت 

تَهاى  130بتَاى عَز حسٍز  97ؽْزیَر  31هٌتْی بِ  .  بِ ًظزهی رعس بزای عال هالیزازُ اعترا افشایؼ 

بزای ؽپسیظ هتصَر ؽس ٍ با تَجِ بِ ریغىْای هَجَز زر باسار عزهایِ ٍ عَز هَرز اًتظار ؽپسیظ احتواال 

وِ ِ ػٌَاى عْوی تَهاى اًجام ؽَز لذا هی تَاى اس ؽپسیظ ب 900حزوت آرام عْن بِ عوت لیوتْای حسٍز 

 .تمغین عَز باالیی زارز زر پزتَفَ اعتفازُ وزز ٍ اًتظار رؽس عزیغ ٍ باالی لیوت زر ایي عْن هتصَر ًیغتین

 

 

عٌاریَ 1 عٌاریَ 2 عٌاری3َ

فزٍػ 23262914.00 24762914.00 26262914.00

ای توام ؽسُ ْب 15513271 15513271 15513271

عَز ًاذالص 7749643 9249643 10749643

ی ّشیٌِ ّای ازار 1396354 1396354 1396354

ذالص عایزّشیٌِ ّای ػولیاتی 113613 113613 113613

عَز ػولیاتی 6239676 7739676 9239676

ّشیٌِ ّای هالی 1263462 1263462 1263462

ذالص عایز زرآهسّاغیز ػولیاتی 8808 8808 8808

هالیات 1456 1456 1456

عَز ذالص 4983566 6483566 7983566

عَز ّز عْن 831 1081 1331
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