
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 گزارش تحلیلی

 

 کود شیمیایی اوره لردگانشرکت 
 

 

 

 

 

 

 

 

 9139 مرداد



 

 

 

 سهم در یک نگاه

 

قیمت جاری 

 )ریال(

ارزش دفتری هر 

 سهم )ریال(

ارزش بازار شرکت 

 )میلیون ریال(

سرمایه شرکت 

 )میلیون ریال(

17,555 993 157,995,000 9,000,000 

 

 

 معرفی شرکت

با هدف تولید کودهای شیمیایی بر پایه اوره و با توجه به عبور سه رشته خط  1385شرکت پتروشیمی اوره لردگان در سال 

هزار 1,075لوله سراسری گاز طبیعی از استان چهارمحال و بختیاری، مجوز ایجاد مجتمع پتروشیمی با ظرفیت تولید سالیانه 

مود. شرکت کود شیمیایی اوره لردگان جزء واحدهای فرعی شرکت گروه سرمایههزار تن آمونیاک را اخذ ن 670تن اوره و 

شود. طرح باشد و جزء واحدهای تجاری نهایی صنایع پتروشیمی خلیج فارس محسوب میگذاری پتروشیمی ایرانیان می

باشد تولید اوره می -ک فاز سومتولید آمونیا -واحد یوتیلیتی فاز دوم -پتروشیمی اوره لردگان شامل سه فاز به ترتیب: فاز اول

برداری رسیده و فاز سوم نیز تا پایان نیمه اول سال به بهره 1399، فاز دوم در خرداد ماه 1398که فاز اول این طرح در سال 

 90برداری خواهد رسید. محصول نهایی این مجتمع، اوره برای مصارف کشاورزی و پتروشیمی بوده و حدود جاری به بهره

گردد. عالوه بر پتروشیمی لردگان، شرکت های مونیاک تولیدی برای تولید اوره بعنوان محصول میانی مصرف میدرصد آ

 پتروشیمی پردیس، کرمانشاه، خراسان، شیراز، و رازی )غیر بورسی( نیز در زمینه تولید اوره و آمونیاک فعالیت دارند.

 یر بوده است:برای کل طرح به شرح ز 1397آخرین برآورد شرکت در سال 

 میلیون یورو. 754میلیارد ریال و سرمایه ارزی مورد نیاز  11,229سرمایه ریالی مورد نیاز 

بخش عمده تأمین مالی طرح اوره لردگان توسط اعتبار دهندگان چینی بوده است که در این خصوص شرکت اقدام به اخذ 

شود که در صورت افزایش جود بدهی ارزی شرکت موجب میمیلیارد یوان چین نموده است. و 3.5تسهیالت به ارزش تقریبی 

 نرخ ارز و به تبع آن افزایش هزینه مالی شرکت، سودآوری شرکت تحت تأثیر قرار گیرد.

 

 

 

 ترکیب سهامداران

 

 درصد تعداد سهام سهامداران

گذاری شرکت گروه پتروشیمی سرمایه

 75/6 6,806,817,950 ایرانیان
 2/1 190,700,000 شرکت مهندسی همپا

 1/2 103,941,882 شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
 1/5 131,924,836 سهامداران حقوقی کمتر از یک درصد
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 19/6 1,766,615,332 سهامداران حقیقی
 100 9,000,000,000 جمع کل

 

 

 تغییرات سرمایه شرکت

 

 تاریخ
درصد افزایش 

 سرمایه

سرمایه جدید )میلیون 

 ریال(

افزایش محل 

 سرمایه

1390/10/13 78 
752,515 

آورده و مطالبات 

 نقدی

1392/11/08 66 
1,250,000 

مطالبات و آورده 

 نقدی

1394/02/23 60 
2,000,000 

مطالبات و آورده 

 نقدی

1395/06/29 100 
4,000,000 

مطالبات و آورده 

 نقدی

1396/03/03 25 
5,000,000 

مطالبات و آورده 

 نقدی

1397/09/19 80 
9,000,000 

مطالبات و آورده 

 نقدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 بینی صورت سود و زیانفاکتورهای مؤثر در پیش

برداری کامل از طرح فرض بر این است بینی شده است که با توجه به عدم بهرهصورت سود و زیان برای بازه پنج ساله پیش

درصد برای محصول  90و  50 تولید بینی، پیش1400و  1399های برداری کامل برسد. برای سالبه بهره1401که در سال 
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فرض شده است. ماده اولیه مورد استفاده شرکت، گاز طبیعی است  1400درصدی اوره در سال  70آمونیاک و شروع به تولید 

درصد مصرف  50درصد مصرف خوراک و  50که میزان مصرف روزانه گاز سوخت و خوراک بر اساس اعالم شرکت بصورت 

متر مکعب در نظر گرفته شده است. بخش عمده آمونیاک تولیدی در  1,300,000ی می باشد و هریک به میزان یوتیلیت

دالر و  220نرخ اوره بر مبنای رسد. شود و مابقی آن به فروش میدرصد به اوره تبدیل می 56پروسه تولید با ضریب مصرف 

صادرات  ها بر پایهدر همه سال بینیپیشحاظ گردیده است. بر اساس رشد مورد انتظار دالر نیما در سال های مختلف ل

باشد. هزینه مالی شرکت عمدتاً شامل هزینه مالی مربوط به فاینانس چین تولیدات شرکت و نیز فروش کامل محصوالت می

نرخ ارز نیما در  گردد. شایان ذکر است که هزینه مالی مربوطه باماهه پرداخت می 6قسط مساوی  8است که بهره متعلقه در 

 نظر گرفته شده است.

در ساختار بهای تمام شده شرکت، مواد مصرفی شامل گاز خوراک و اقالم عمده سربار شامل هزینه استهالک و هزینه گاز 

 باشند.سوخت حائز اهمیت می

 سایر مفروضات پیش بینی صورت سود و زیان در جدول زیر آورده شده است.

 

 1403 1402 1401 1400 1399 مفروضات

 %100 %100 %100 %90 %50 نسبت تولید آمونیاک

 %100 %100 %90 %70 - نسبت تولید اوره

 %15 %15 %20 %25 %60 دالر نیمارشد ساالنه  نرخ

 355,538 309,164 268,838 224,032 179,225 نرخ دالر نیما

 دالر 220 نرخ اوره 

 گرفته شده استدر نظر  %30برای همه سال ها  نرخ تورم ساالنه

 نرخ گاز خوراک )ریال(

شرکت های همگروه و بر اساس رشد نرخ  1398بر مبنای نرخ گاز سال 

 دالر در هر سال

 نرخ گاز سوخت )ریال(

شرکت های همگروه و بر اساس رشد نرخ  1398بر مبنای نرخ گاز سال 

 دالر در هر سال

 روز در نظر گرفته شده است 330برای همه سال ها  تعداد روزهای تولید در سال
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 بینی صورت سود و زیانپیش

 
 

 نمودار قیمت سهم

 

 88,849,190 77,260,165 63,807,248 44,761,224 11,142,570--درآمد عملیاتی

(36,578,014)(32,716,239)(29,122,070)(23,802,414)(10,821,418)--بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

 52,271,175 44,543,926 34,685,178 20,958,810 321,152--سود ناخالص

(2,267,388)(1,944,146)(1,593,681)(1,128,960)(345,935)(43,147)(31,679)هزینه های فروش، اداری و عمومی

-------سایر درآمدهای عملیاتی

-------سایر هزینه های عملیاتی

 50,003,787 42,599,780 33,091,496 19,829,850(24,783)(43,147)(31,679)سود )زیان( عملیاتی

(239,568)(1,900,757)(3,886,268)(8,613,803)(5,231,317)--هزینه های مالی

سایر غیرعملیاتی- درآمد 

سرمایه گذاری ها
-------

----- 5,027 13,515سایر غیرعملیاتی- اقالم متفرقه

 49,764,219 40,699,023 29,205,229 11,216,046(5,256,099)(38,120)(18,164)سود )زیان( قبل از مالیات

-------مالیات بر درآمد

 49,764,219 40,699,023 29,205,229 11,216,046(5,256,099)(38,120)(18,164)سود )زیان( خالص

 5,529 4,522 3,245 1,246(584)(4)(2)سود هر سهم– ریال

 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000سرمایه

14011402 13971398139914001403سود و زیان
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 گیریبندی و نتیجهجمع

 از باشد. قیمت اوره جهانی و نرخ دالر و نرخ گاز مصرفیبرداری میهای پتروشیمی در آستانه بهرهاوره لردگان از جمله طرح

تواند موجب رشد فروش صادراتی افزایش نرخ ارز از یک سو می .شوندمیمحسوب عوامل مؤثر بر سودآوری شرکت  جمله

شرکت و از سوی دیگر به دلیل وجود بدهی ارزی شرکت منجر به افزایش هزینه مالی شرکت گردد. تحلیل حاضر با فرض 

وقع طرح در نیمه درصدی طرح اوره از سال آتی ارائه شده است. بدیهی است در صورت بهره برداری به م 70برداری بهره

برداری بودن این پروژه و سال جاری، سودآوری شرکت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. در مجموع با توجه به در شرف بهره

 گذاری باشد.تواند گزینه مناسبی جهت سرمایهبه دید بلند مدت میهای آتی، سودآوری آن در سال

 


