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  سولفات آمونیوم تولیدخالصه مطالعات امکان سنجی طرح  
  واحد  مقدار  شرح  ردیف

  در سال تن  20000  طرحپیشنهادي ظرفیت   1
  
6  

 
 آمونیاك .1  مواد اولیه

  اسید سولفوریک .2
5000  
15000  

  تن در سال
  تن در سال

  سال  2  ساختطول مدت دوران   8
  
9  

  

خالص از ( میزان سرمایه گذاري
  )بهره

  میلیون ریال  70170  ثابت
  میلیون ریال  11796.4  گردشدر 

  میلیون ریال  81966.4  کل

10  

خالصه بررسی بازار 
  طرح

از طرف دیگر میزان تقاضا . باشدهزار تن می 68.3فعلی تولید کربنات سدیم در کشور ساالنه  وضعیت
کیفیت خاك هاي کشاورزي و نیاز به کودهاي اسیدي از یک طرف و نیاز به با توجه به در کشور 

 150لذا برآورد نیاز داخل درحدود . تامین نیتروژن از طرف دیگر بیانگر جایگاه ویژه محصول می باشد
ضا از طریق واردات تامین شده و یا از کاالهاي جایگزین مانند اوره هزارتن بوده که کمبود آن بع

از طرف دیگر وضعیت مناسب تجارت جهانی این . استفاده می شود که کارائی الزم را نخواهد داشت
و آسیا پتانسیل صادراتی باالئی را پیش روي تولیدکننده  نوع کود و نیاز قابل توجه منطقه خاور میانه

کمبود قابل توجهی وجود صادرات مصرف داخل و توجه به  رویکردلذا با توجه به . یدترسیم می نما
. دارد که علیرغم بعضی واحدهاي در حال احداث، بنظر نمی رسد حتی بتوان بازار داخل را اشباع نمود

هزار تنی  20تا یک واحد  گرددپیشنهاد میتامین نیاز داخل صنعت کشاورزي حداقل لذا به منظور 
جایگاه مناسب، خصوصا در بخش  بعنوان شروع فعالیت احداث گردیده و پس از کسب موقعیت و

کشورهاي منطقه آمریکاي جنوبی، اروپاي . صادرات، نسبت به توسعه آن در فاز بعدي اقدام شود
پتانسیل صادراتی که . شوندواردکنندگان این محصول محسوب میغربی، خاورمیانه و آفریقا و هند از 

  .پیش بینی می گرددهزار تن در سال  47تنها براي مناطق نزدیک به ایران در نظر گرفته شده 
  بر کیلوگرم ریال  3685  قیمت تمام شده محصول  10
  دالر بر تن  4600  قیمت فروش محصول  11
  درصد  I R R  (  24.86(  نرخ بازگشت داخلی سرمایه    17
  درصد  I R R E  (  39.22(  نرخ بازگشت سرمایه براي سهامداران    18
  میلیون ریال  N P V  (  41858.46(  خالص ارزش فعلی کل سرمایه گذاري    19
  درصد  47.87  هاي تامین مالیبه استثناي هزینه سر تولید در سال مبناه نقطه سرب  21
  ماه  50  دوره بازگشت سرمایه بدون در نظر گرفتن فاز ساخت  22
  .گرددپیشنهاد می مناسب بوده و گذاري در این بخشسرمایه  بندي نهاییجمع  23
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  معرفی محصولبخش  فهرست مطالب
  
  

  صفحه  عنوان
  3-1  مقدمه

  4-1  معرفی محصول -1-1
  8-1  کاربردهاي صنعتی محصول -1-2
  10-1  معرفی مواد مورد نیاز -1-3
  11-1  محیطی محصولبررسی مسایل زیست -1-4
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  مقدمه

 گیاهتولید شده که داراي مواد مغذي مورد نیاز  شیمیاییودهاي شیمیایی موادي هستند که به صورت ک

. ولید این نوع کودها، در کشاورزي و ازدیاد تولید محصوالت زراعی انقالبی را به وجود آوردت .باشند می

طی مرور زمان تولید این کودها رو به فزونی گذاشته و از آنجا که عالوه بر این که این کودها باعث 

، خاكگردد باید این را هم در نظر داشت که، این کودها صدمات زیادي را به  ازدیاد محصول می

  .نمایند وارد می اکوسیستمزنده و موجودات 

تر و همچنین آسیب رساندن کمتر  مروزه در دنیا تالش بر آن است که براي تولید محصولی بهتر، سالما

 .این نوع کودها را به صورت بهینه مصرف نمایند محیط زیستبه 

در مصرف این نوع کودها باید دقت زیادي شود چون بعضا به دلیل قدرت دوزهاي باالي مواد موثره 

کودها از لحاظ کیفی باید در سطح قابل قبولی باشد و براي آنکه . گذارند ی بر روي گیاه میاثرات منف

معلوم گردد کود مورد استفاده از کیفیت الزم برخوردار است و همچنین مقدار مورد نیاز و فهمیدن دیگر 

ع کودهاي سولفات آمونیوم یکی از بهترین انوا. ی را روي آن انجام دادیخصوصیات باید آزمایشها

  .شیمیائی است که براي خاکهاي قلیائی مانند خاکهاي کشاورزي ایران بسیار مناسب می باشد

و اسید  آمونیاكسولفات آمونیوم جامد کریستال بلوري شکل است که از واکنش مستقیم بین 

مر آلی طور مقدار بسیار قابل توجهی از سولفات آمونیوم از سنتز مونو همین. سولفوریک تولید می شود

در هنگام جداسازي گوگرد از گاز خروجی از دودکش کوره ي کک در فرایند متالوژي و در ) کاپروالکتام(

سولفات آمونیوم به عنوان . فرایند تبدیل زغال به گاز و یا در پلنتهاي تولید الکتریسیته ایجاد می شود

ی بیشتر متاثر از فعالیتهاي صنعتی تولید می شود که میزان تولید آن در بازار جهان نیز محصوالت فرعی

   .است تا تقاضا
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 معرفی محصول  -1-1

می باشد که در عرصه تجاري ) di-Ammonium Sulfate(نام علمی این ماده دي آمونیوم سولفات 

ساختار مولکولی آن متشکل از دو عنصر اصلی یعنی نیتروژن و گوگرد  .به آن آمونیوم سولفات می گویند

  .و ساختار شیمیائی آن به شکل ذیل می باشد SO4  (NH4)2است که فرمول ساده آن عبارتست از  

 
  ساختار شیمیائی مولکول آمونیوم سولفات  -1-1شکل 

  

  . می باشد  CAS No.   (2-20- 7783(کد اختصاصی این ماده 

  .می باشد 31022100 این کاال تعرفه گمرکیکد 

 , دي آمونیوم سولفات , سولفات هیدروژن آمونیومسایر اسامی و عنوانهاي دیگر این ماده می توان به 

  . اشاره نمود نمک دي آمونیوم اسید سولفوریک

ان بعنوان کودهاي شیمیائی استفاده می شود که بواسطه ي حضور همزم عمدهسولفات آمونیوم بطور 

سولفات آمونیوم بطور ویژه براي محصوالتی از قبیل برنج، چاي، . نیتروژن ارزشمند است گوگرد و

 جلوگیري از همینطور براي بهبود بخشیدن به خاکهاي قلیایی جهت. مرکبات و درخت مو مناسب است

از  دار سولفات آمونیوم نسبت به سایر محصوالت نیتروژن. آنها موثر و مفید می باشد PHافزایش میزان 

همچنانکه بعنوان یک تامین کننده نیتروژن در برخی شرایط از  ،درصد باالیی از نیتروژن برخوردار است

می  نیتروژن% 21گوگرد بعالوه ي % 24سولفات آمونیوم محتوي . از آن استفاده می شودقبیل آبیاري 

در این کاربرد سولفات . تواند بعنوان مکمل در خاکهاي تهی از سولفور استفاده شود بنابراین می ،باشد

  .پتاسیم و سولفات اوره رقابت می کند ،سولفات منیزیم آمونیوم با دانه ي گچ، گوگرد،
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که از جمله  درصد کمی از سولفات آمونیوم در کاربردهایی غیر از کودهاي شیمیایی  استفاده می شود

اطفاء حریق، کردن،  دباغی کمل مواد غذایی گاوها، کاربرد دارویی، مواد عایق،آنها می توان به تهیه م

  ]2[و ]1[ .اشاره نمود فرایندهاي غذایی، تخمیر، رنگرزي نساجی و تصفیه آب

 

 

  مشخصات فیزیکی و شیمیایی محصول-1- 1-1

ذوب  ایجـاد گـردد،  آمونیـاك  شـده و   اینکه تجزیـه ي  سولفات آمونیوم در فشار اتمسفر نمی تواند بدون

به عبارت دیگر، در اثر حرارت، بخشی از سولفات آمونیوم قبل از ذوب تجزیه مـی شـود و آمونیـاك    . شود

درجـه   80تـا   0فشار بخار خالص آمونیـاك خـارج شـده از محلـول سـولفات آمونیـوم       . حاصل می گردد

سـولفات آمونیـوم بـه نیتـروژن،دي اکسـید       سانتیگراد، درجه 300باالتر از  دماي در. سانتیگراد می باشد

  .گوگرد،تري اکسید گوگرد،آب و آمونیاك تجزیه می شود

گرمـاي ایجـاد شـده از    . قابلیت حل شدن سولفات آمونیوم در آب در نمودار زیر نشـان داده شـده اسـت   

اي آب می باشد، در دماي مول از مولکوله400مول از نمک سولفات در  1حرارت دادن محلول که شامل 

درجـه سـانتیگراد    30حرارت دادن کامل محلول در دماي . کیلوژول می باشد 9.92درجه سانتیگراد  18

درجـه   30دیفرانسیل حرارت محلول اشـباع شـده در دمـاي    . کیلوژول بر مول گرما تولید می کند 6.57

مونیوم با اضافه کردن آمونیـاك بطـور   درصد حاللیت سولفات آ.  کیلوژول برمول می باشد6.07سانتیگراد 

گرم  100گرم سولفات آمونیوم در  73درجه سانتیگراد از  10در دماي . قابل مالحظه اي کاهش می یابد

  .آمونیاك آبی تبدیل می شود% 24.5گرم آب و  100گرم نمک در  18آب به صورت خطی به 
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  ]2[ برحسب درجه حرارت انحالل سولفات آمونیوم در آبتغییرات نمودار  -2-1شکل 

  

  .جدول ذیل مشخصات عمومی سولفات آمونیوم را نشان می دهد

  

  ]1[ شیمیائی سولفات آمونیوم-مشخصات فیزیکی - 1-1جدول 

  مقدار  خواص
  جامد سفیدرنگ  حالت فیزیکی
  gr/mol 132.14  جرم مولکولی
  .درجه سانتیگراد که تجزیه حرارتی انجام می شود 280تا  235    نقطه ذوب

  درجه سانتیگراد 25در  gr/cm 3 1.769    چگالی نسبی

  درجه سانتیگرادصفر گرم در  70.6  آب یکصد میلی لیتر حاللیت در
  گرم در صد درجه سانتیگراد 103.8

PH 6 -5   
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  استانداردهاي محصول -2- 1-1

مورد عبارتست از تعیین تمام یا برخی از خصوصیات و مشخصات هر فراورده از قبیل استاندارد بر حسب 

دهنده، ترکیب، ساخت، نحوه استفاده، طرز نصب، کیفیت، نوع، جنس، منشا، مواد اولیه، اجزاء تشکیل

گذاري، روش بندي و عالمت، چگونگی بستهیکمیت، شکل، رنگ، وضع ظاهري، وزن، ابعاد، عیار، ایمن

استاندارد باید بر . آزمایش و همچنین یکنواخت کردن اوراق اداري، اسناد بازرگانی و مالی و امثال آن

  .نتایج تثبیت شده علم و فناوري و تجربه استوار بوده و هدف آن ارتقاي منافع بهینه جامعه باشد

  :المللی براي سدیم کربنات عبارتند ازاستانداردهاي بین

نیوم بطور عمده به عنوان کود شیمیائی مصرف می گردد لذا استاندارد این ماده از آنجاکه سولفات آمو

 Association ofانجمن بین المللی آنالیز در امریکا. غالبا با این رویکرد مورد توجه قرار گرفته است

Analytical Communities,” AOAC INTERNATIONAL  بعنوان مرجع استاندارد بین المللی

آمونیوم می باشد که استانداردهاي تعریف شده توسط این انجمن به شرح ذیل ارائه می  آنالیز سولفات

  .نماید

  

  ]4[ استانداردهاي بین المللی سولفات آمونیوم -2-1جدول 

  روش  آزمون
 AOAC 950.01  رطوبت

  US Standard Sieving  دانه بندي
  AOAC 980.02  گوگرد

  AOAC 955.04  نیتروژن
  

در  ویژگیها و روش آزمون "کود شیمیائی سولفات آمونیوم"تحت عنوان  76استاندار ملی ایران به شماره 

  ]5[. بت و ضبط گردیده استثمجموعه استاندارد ملی ایران 
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  گریدهاي مختلف محصول-1-3- 1 

استفاده قرار سولفات آمونیوم بطور عمده در مزارع و محیط هاي کشاورزي بعنوان کود شیمیائی مورد 

، میزان و نحوه بکارگیري آن می گیرد که به همین دلیل حسب شرایط محیطی و نوع محصول کشاورزي

مهمترین . اع مختلف سولفات آمونیوم تولید و عرضه می گرددولذا گریدها و ان. می تواند متفاوت باشد

کریستالی و همچنین محلول انول سولفات آمونیوم، نوع رپودر سولفات آمونیوم، گ: آنها عبارتند از

  . سولفات آمونیوم از جمله آنها می باشد

آن بعنوان گرید آزمایشگاهی و نیز انواع دیگر آن بعنوان کاربري هاي عالوه بر موضوعات فوق نوع خالص 

   .نیز مطرح می باشد) گرید شیمیائی(شیمیائی 

  

  

  کاربردهاي صنعتی محصول-1-2

در کنار آن کاربردهاي . کشاورزي بعنوان کود شیمیائی است مونیوم درآعمده ترین کاربرد سولفات 

  .تهیه پودر آتش نشانی، دباغی و تصفیه آب می باشددیگري براي آن عنوان شده است که از جمله آنها 

  :کود شیمیائی

لف کودهاي شیمیائی جهت رشد و نمو گیاهان مورد استفاده کشاورزان قرار می گیرند که تانواع مخ

ازت بعنوان یک عامل مهم در کشاورزي می باشد . مترین آنها کودهاي ازته و از جمله اوره می باشدمه

در . که درصد باالي این عنصر در اوره ، این ماده را نسبت به سایر کودهاي ازت در صدر قرار داده است

ارگیري بیش از این میان نکته اساسی ویژگیهاي خاك کشاورزي و خاصیت قلیائی ازت می باشد که بک

از آنجاکه بیشتر خاکهاي . حد آن باعث بروز مشکالت مختلف در خاك و آبهاي زیرزمینی می گردد

 ممکن است در برخی محصوالت کشاورزي ایران خاصیت قلیائی دارند، لذا استفاده اوره به تنهائی

کود سولفات آمونیوم عالوه برخاصیت اصالح کنندگی خاك، جذب گیاه . بهمراه داشته باشدرا  یمشکالت
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نیز می شود که عالوه بر تامین ازت مورد نیاز گیاه، گوگرد نیز بعنوان ماده غذائی مورد استفاده قرار 

همچنین . گرفته و ضمن جلوگیري از افزایش قلیائیت خاك مزیتهاي دیگري نیز براي گیاه بهمراه دارد

یوم نسبت به سایر کودها کمتر توسط آب شسته می شود و در نتیجه االیندگی کمتري سولفات آمون

   .براي آبهاي زیرزمینی ایجاد می کند

  :پودر آتش نشانی

یکی از انواع خاموش کننده هاي آتش، کپسولهاي 

باشد که خود انواع مختلفی دارد که  آتشنشانی می

از  یا محل کار بر حسب نوع آتش در ماشین، منزل و

 :باشد آنها استفاده میشود که بشرح زیر می

از این نوع : کپسول آتشنشانی پودر و گاز) الف

  .شود کپسول آتش نشانی براي آتش سوزي مایعات قابل اشتعال و فلزات در حال سوختن استفاده می

گاز از این نوع کپسول براي آتش سوزي جامدات با ریشه گیاهی و : کپسول آتش نشانی آب و گاز) ب

   .شود هاي قابل اشتعال استفاده می

این نوع سیلندر بهترین خاموش کننده براي :  ( co2 )کپسول آتشنشانی گاز دي اکسید کربن) پ 

  آتش سوزي ادوات برقی میباشد

  .سولفات آمونیوم در ترکیب پودر آتش نشانی مورد مصرف دارد

  :دباغی

فرآیند دباغی پوست، شامل مراحل متعددي است که طی آن براي زدودن مو و باقیمانده هاي چربی و 

مهمترین ماده مصرفی آهک است که بعلت خاصیت قلیائی . پوست از مواد شیمیائی استفاده می شود

ا سولفید آهک زنی همراه ب. خود قادر است چربی ها و زائدات از جمله مو را از روي پوست تمیز نمایند

خمیر . مکانیسم عمل در این فرآیند به شرح زیر است. یکی از روش هاي متداول در ایران می باشد
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ساعت ، این  18تا  12با گذشت زمانی در حدود . آهکی از طرف داخل پوست به پوست ها زده می شود

به این ترتیب پوست متورم شده و پایه موها . خواهد گردید 13تا  12پوست  PHعمل باعث افزایش 

  . شل می گردد

ماده کردن براي مرحله بعدي بایستی عملیات آهک گیري و خنثی آبراي خنثی سازي پوست ها و 

براي این منظور از یکی از مواد آهک گیر همچون سولفات آمونیوم، اسید کلریدریک . سازي انجام گیرد

روش معمول . می توان استفاده نمود... ، اسید الکتیک و %85، اسید فرمیک %5، اسید سولفوریک 35%

    .می باشداستفاده از سولفات آمونیوم 

  

  :تصفیه آب

  .سولفات آمونیوم در صنعت تصفیه آب نیز بعنوان یکی از مواد شیمیائی مصرفی کاربرد دارد 

  :افزودنی غذا

ا و داروي امریکا، سولفات آمونیوم جهت افزودنی غذا ایمن تشخیص داده براساس بررسی هاي اداره غذ

اتحادیه اروپا این ماده . شده و می توان آنرا جهت تنظیم اسیدیته مواد غذائی از جمله آرد و نان بکار برد

  ]5[. ثبت نموده است Eدر سیستم کدینگ  E517را با کد 

  

  

  مواد اولیه مورد نیاز-1-3

 اساساین برریک بر آمونیاك می باشد که واز واکنش اسید سولفتولید سولفات آمونیوم  عمومی فرآیند

  . مواد اولیه مورد نیاز شامل اسید سولفوریک و آمونیاك می باشد

بصورت مایع % 99.1و آمونیاك مورد نیاز با درجه خلوص % 98اسید سولفوریک مورد استفاده با خلوص 

  .می باشد
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  محیطی محصولبررسی مسایل زیست-1-4

با توجه به کاربرد عمومی سولفات آمونیوم بعنوان کود شیمیائی، آلودگی ویژه اي براي این ماده متصور 

  .نمی باشد

بطور کلی درخصوص کودهاي شیمیائی و تاثیر آالیندگی آنها بر محیط زیست ذکر این نکته حائز 

مصرف هر چه بیشتر کودهاي عدم ترویج مصرف صحیح و مناسب کود شیمیایی و اهمیت است که 

هایی که باعث  اي مطلوب پنداشته شده است که ادامه این روند عالوه بر هزینه به غلط شیوه ،شیمیایی

تواند منجر به برهم خوردن تعادل اکوسیستم و آلودگی  می ،شود می تولیدکنندهتحمیل بار مالی به 

قلیائی بودن اکثر . شود  اهش میزان تولیدها و در نهایت ک شیمیایی خاك و آب، کاهش حاصلخیزي خاك

خاکهاي کشاورزي کشور و بکارگیري برخی کودهاي شیمیائی مانند اوره که باعث افزایش قلیائیت خاك 

وجود عنصر  تکود سولفات آمونیوم بعل. می گردد، می تواند تاثیر منفی بر محیط زیست داشته باشد

تجزیه آن در خاك و ایجاد اسید سولفوریک، باعث می خود و در نتیجه شیمیائی  گوگرد در ساختار 

لذا این نوع کود نسبت به . یست نداشته باشدزگردد تا قلیائیت خاك کم شده و تاثیر منفی بر محیط 

 ]3[ .سایر کودهاي شیمیائی اثرات تخریبی کمتري بر محیط زیست دارد
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  مقدمه

محصول خود تواند بدون داشتن اطالعات جامع و صحیح از وضعیت بازار  نمی واحد تولیدي گمان، هیچ بی

بر این اساس، انجام مطالعات بازار . هاي مناسب دست یابد و اتخاذ استراتژي درستهاي  گیري به تصمیم

دنیاي کسب و کار امروز از اهمیت قابل توجهی  براي پیشرفت و بقا درست که ا  هایی فعالیت یکی از

  .شود محسوب می واحدهاي تولیديبرخوردار است و جزو عوامل کلیدي موفقیت 

میزان کافی به شود به  گذاري می ی که براي تامین یا تولید آن سرمایهست، اگر محصول یا خدمت روشن ا

از این . گذاري با موفقیت رو به رو نخواهد بود فروش نرسد، یا موفق به یافتن بازاري مناسب نشود، سرمایه

 گذاران هاي سرمایه ترین دغدغه گذاري از اصلی رو، یافتن بازار هدف و مخاطبان مناسب براي هر سرمایه

بنابراین یکی از . توان با انجام مطالعات جامع بازار، به بهترین شکل ممکن به آن پاسخ داد است که می

 .سنجی یک محصول باید در نظر داشت مطالعات بازار محصول استمواردي که در مطالعات امکان

بازارهاي هدف آن، ابتدا بازار و شناسایی آمونیوم سولفات تر بازار ي دقیقدر این گزارش به منظور مطالعه

سپس بازار داخلی مورد بررسی قرار گرفته و ظرفیت مناسب براي . گرددجهانی این محصول بررسی می

  .گردداحداث واحد جدید پیشنهاد می
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  بازار جهانی –الف 

  بررسی عرضه و تقاضاي جهانی -2-1

را  2006تا  1986ت آمونیوم در سالهاي بین نمودار و گراف زیر میزان عرضه و تقاضاي جهانی سولفا

  .تعمیم داده شده است 2011بررسی و ارائه نموده و نتایج حاصل از آن براي سال 

  ]5[ عرضه و تقاضاي جهانی سولفات آمونیوم -1-2شکل 

  
 75تا  70مالحظه می شود، میزان نرخ عملیاتی واحدهاي تولیدي درحدود  2-2همانگونه که در شکل 

  .درسالهاي مختلف متغیر می باشددرصد 

  ]٥[واحدهاي سولفات آمونیوم) بهره تولید(متوسط جهانی نرخ عملیاتی   -2-2شکل 
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 1993تا  1987بین سالهاي . بصورت خالصه در جدول زیر آمده است 2002تا  1987آمار سالهاي 

به  1997تا   1993در میزان ظرفیت جهانی بوجود آمد که این روند در بین سالهاي  قابل توجهیکاهش 

این کاهش در این سالها رابطه ي مستقیم با مشکالت و هنجارهاي سیاسی . افزایش داشت%5میزان 

اتحادیه ي جماهیر شوروي سابق و بحران هاي اقتصادي در دهه ي  اجتماعی و اقتصادي اروپاي شرقی،

مصرف کاهش یافت ولی تجارت بین المللی در سولفات آمونیوم به  تولید ومیزان اگرچه . است داشته 90

  .ماندبمصرف و تجارت در سطح فعلی باقی  حجم تولید، می گردد که پیش بینی. رشد خود ادامه میداد

  ]5[ برحسب میلیون تن وضعیت عرضه و تقاضاي جهانی -1-2جدول 

  میزان مصرف  صادرات  واردات  میزان تولید  %بهره تولید   ظرفیت ساالنه  سال
1987  5.108  72  3.685  1.122  1.122  3.685  
1988  5.091  76  3.873  1.191  1.191  3.873  
1989  5.031  76  3.840  1.203  1.203  3.840  
1990  5.031  72  3.600  1.285  1.285  3.600  
1991  4.759  70  3.333  1.289  1.289  3.333  
1992  4.734  70  3.292  1.292  1.292  3.292  
1993  4.449  69  3.064  1.245  1.245  3.064  
1994  4.624  71  3.261  1.321  1.321  3.261  
1995  4.724  72  3.423  1.516  1.516  3.423  
1996  4.834  73  3.513  1.472  1.472  3.513  
1997  4.874  74  3.584  1.519  1.519  3.584  
1998  4.855  70  3.421  1.511  1.511  3.421  
1999  4.869  73  3.544  1.542  1.542  3.544  
2000  5.025  73  3.657  1.573  1.573  3.657  
2001  5.070  71  3.616  1.474  1.474  3.616  
2002  5.033  71  3.593  1.551  1.551  3.593  
2003  5.010  74  3.700  1.575  1.647  3.628  
2004  4.915  78  3.847  1.697  1.714  3.830  
2005  4.905  77  3.798  1.760  1.671  3.887  
2006  4.950  77  3.812  1.733  1.733  3.812  
2011  5.010  79  3.911  1.752  1.752  3.911  
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  تولیدکنندگان عمده جهانی - 2-2

عمده تولیدکننده سولفات آمونیوم در جهان که به روشهاي مختلف ازجمله بعنوان محصول  شرکتهاي

  .جانبی فرآیند کاپروالکتام نسبت به تولید این ماده می نمایند در جدول ذیل لیست شده است

  

  SRIمنبع  –شرکتهاي عمده تولیدکننده سولفات آمونیوم در جهان  - 2 -2جدول 

  )هزار تن در سال( ظرفیت  کشور  عنوان شرکت  ردیف
1  BASF 360  اروپاي غربی - امریکا  
2  Hopewell  315  امریکا  
3  DSM  195  اروپاي غربی - امریکا  
4  Bayer  160  اروپاي غربی  
5  Capro Corp.  150  کره جنوبی  
6  Petrokimia Grasik  135  اندونزي  
7  Agrogen  125  مکزیک  
8  Thai Caprolactam  105  تایلند  
9  Proquimed  90  اروپاي غربی  
10  Ternow  80  اروپاي شرقی  
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  عرضه و تقاضاي محصول به تفکیک مناطق مختلف جهان -2-3

در این میان . جهان ظرفیت قابل توجهی در تولید سولفات آمونیوم دارنددر تعداد زیادي از مناطق 

بخش قابل توجهی از ظرفیت خود را از شوروي سابق و اروپاي غربی  جماهیر اتحادیهمجموعه کشورهاي 

مناطقی  ایاالت متحده آمریکا و کانادا جزء ،جنوبشرق آسیا  کشورهاي مکزیک ، در مقابل و دست داده اند

در جدول ذیل وضعیت سهم هر یک از مناطق در سه مقطع  .کسب کرده اندهستند که ظرفیت باالیی 

  .شده است زمانی مختلف ارائه

  

  ]5[ )هزاران تن(ظرفیت جهانی تولید سولفات آمونیوم  -2-2جدول 
  2011  2006  1987  نام کشورها

  %سهم از کل   مقدار  %سهم از کل   مقدار  %سهم از کل   مقدار  
  18.2  910  18.4  910  22.6  1.153  اروپاي غربی
  13.6  679  13.7  679  11.4  581  ایاالت متحده

  11.8  590  11.9  590  7.3  375  جنوبشرقی آسیا
  11.4  572  11.6  572  17.4  890  اتحادیه جماهیر شوروي سابق

  7.7  385  7.8  385  9.0  460  ژاپن
  7.5  375  6.4  315  3.9  200  بخش سوسیالیست آسیا

  10.3  515  10.4  515  7.0  355  مکزیک
  5.0  250  5.1  250  6.9  350  اروپاي شرقی

  3.4  171  3.5  171  1.8  94  کانادا
  3.0  150  3.0  150  4.6  235  جنوبغربی آسیا

  2.5  125  2.5  125  2.1  105  اقیانوسیه
  3.1  153  3.1  153  2.6  135  آمریکاي مرکزي و جنوبی

  1.8  90  1.8  90  2.2  110  خاورمیانه
  1.0  50  1.0  50  1.3  65  آفریقا

  %100.0  5،015  %100.0  4،955  %100.0  5،108  جمع کل
  

بخش سوسیالیست آسیا و خاورمیانه پیش  بیشتر مناطق بجز اروپاي غربی ،افزایش میزان تولید براي 

بصورت محصول جانبی برخی واحدهاي تولیدي  سولفات آمونیوم بخش قابل توجهی اززیرا . بینی می شود
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و  محصول فرعی تولیددر کنار جریان تولید محصول اصلی آن واحد بعنوان بطور ناخواسته  بوده و لذا

  .دیگر مواد می باشد سطح تولید آن بیشتر تحت تاثیر تولیداتدر نتیجه . می شود عرضه

  

  ]5[ )هزاران تن(جهانی تولید سولفات آمونیوم  تولید - 3-2جدول 
  2011  2006  1987  نام کشورها

  %سهم از کل   مقدار  %سهم از کل   مقدار  %سهم از کل   مقدار  
  20.8  812  21.8  830  24.0  886  اروپاي غربی

  16.1  628  15.6  595  12.5  462  متحده ایاالت
  12.3  480  12.1  463  6.0  221  جنوبشرقی آسیا

  12.1  473  12.1  460  18.5  681  اتحادیه جماهیر شوروي سابق
  8.4  328  8.3  315  10.2  374  ژاپن

  5.2  202  5.9  225  4.4  163  بخش سوسیالیست آسیا
  5.6  220  5.5  210  7.2  267  مکزیک

  5.1  201  4.5  173  6.7  246  اروپاي شرقی
  4.2  164  4.2  160  1.7  63  کانادا

  3.6  142  3.5  135  3.6  131  جنوبغربی آسیا
  2.4  92  2.3  88  0.9  34  اقیانوسیه

  2.4  93  2.2  83  1.5  55  آمریکاي مرکزي و جنوبی
  0.8  30  1.2  45  2.1  77  خاورمیانه

  1.2  46  0.8  30  0.7  26  آفریقا
  %100.0  3،911  %100.0  3،812  %100.0  3،685  جمع کل

  

میزان مصرف آشکار سولفات آمونیوم در مناطق جغرافیایی مختلف بصورت خالصه در جدول زیر آمده 

رخ  90با یک شیب اصلی که در دهه ي 2006تا  1987مصرف جهانی سولفات آمونیوم بین سالهاي . است

ربی اتفاق در همین دوره زمانی کاهش بزرگی در جوامع شوروي سابق و اروپاي غ. داد، افزایش داشته است

در جماهیر  2006از آن در سال % 3درصدي مصرف جهانی سولفات آمونیوم تنها  14از کاهش . افتاد

این کاهشها تا حدي با . کاهش یافت% 1.7به % 6در اروپاي شرقی این نسبت از . شوروي سابق رخ داد

اروپاي غربی . وازن گردیدمیزان افزایش مقادیر در دیگر مناطق، بخصوص در جنوبشرقی آسیا برابر شد و مت

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


دستی پتروشیمی                            شرکت گسترش صنایع پایین: مشاور                                                   راسانخشرکت پتروشیمی  :کارفرما
 سولفات آمونیوم : عنوان طرح                                                                                                                       بررسی بازار          

 

٩-٢ 
 

 2006به دنبال مناطق جنوبشرق آسیا ، آمریکاي مرکزي و جنوبی و ایاالت متحده آمریکا در سال 

همه ي مناطق بجز خاورمیانه طی مدت پیش بینی شده افزایش رکورد . بزرگترین مصرف کننده ها بودند

در آمریکاي مرکزي و جنوبی ،بخش  را از خود به ثبت رساندند ،این بهبود قابل توجه منجر به رشد

  .سوسیالیست آسیا و جوامع شوروي سابق شد

  

  ]5[ )هزاران تن(جهانی تولید سولفات آمونیوم  مصرف -4-2جدول 
نرخ متوسط رشد   2011  2006  1987  نام کشورها

  %سهم از کل   مقدار  %سهم از کل   مقدار  %سهم از کل   مقدار     2006-2011سالیانه 
  %0.2  16.5  646  16.8  640  15.7  577  اروپاي غربی

  %0.8  16.4  640  16.1  615  10.٠  368  جنوبشرقی آسیا
  %1.0  13.6  533  13.3  507  9.8  362  آمریکاي جنوبی و مرکزي

  %0.7  12.6  494  12.5  477  10.0  367  ایاالت متحده
  %0.4  8.5  332  8.5  325  5.8  215  بخش سوسیالیست آسیا

  %-4.0  5.6  220  7.1  270  3.7  135  خاورمیانه
  %0.8  5.7  221  5.6  212  7.2  267  مکزیک

  %0.9  4.3  167  4.2  160  4.0  148  جنوبغربی آسیا
  %0.6  3.6  139  3.5  135  6.3  232  ژاپن

  %0.5  3.0  118  3.0  115  14.2  524  کشورهاي شوروي سابق
  %1.0  3.0  119  3.0  113  0.7  25  کانادا

  %1.7  2.6  101  2.4  93  1.5  57  اقیانوسیه
  %2.5  2.5  96  2.2  85  3.2  119  آفریقا

  0.0  1.7  65  1.7  65  5.9  219  اروپاي شرقی
  --   0.5  20  --   --   1.9  70  مناطق شناخته نشده

  %0.5  %100.0  3،911  %100.0  3،812  %100.0  3،685  جمع کل
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  قیمت محصول - 2-4

 Tranzform، شرکت Alibabaسایتهاي بین المللی مانند سایت شرکت ها و اطالعات اخذ شده از 

در چین مالحظه  International Coal chemicalو  Triveni Chemical، شرکت هندي امریکا

باتوجه ( دالر به ازاي هر تن  300دالر تا  200می شود که قیمت سولفات آمونیوم در کشور چین از مبلغ 

چنین قیمت محصول همدالر به ازاي هرتن و  440شرکت هندي مبلغ . متغیر می باشد) به کیفیت

از آنجاکه قیمت هاي مذکور بصورت فوب و در بنادر . دالر بر تن اعالم شده است 400امریکائی بیش 

  ]10، 9، 7،8[ .کشورهاي تولید کننده می باشد، لذا هزینه حمل تا ایران نیز به آن اضافه خواهد شد

  

  

  

  بررسی امکان کسب بازار صادراتی - 2-5

به مناطق دیگر  تولیدکنندهاز سولفات آمونیوم از کشورهاي % 43 تقریبی حدوددر سالهاي اخیر بطور 

انتظار . بوده افزایش قابل توجهی داشته است% 31که  1987نسبت به سال  درصد، این .صادر می شود

مناطقی که وارد کننده این محصول  .در دوره پیش بینی شده برسد% 45میرود که این میزان به بیش از 

و ) بیشتر آنها تجارت بین منطقه اي دارند( د عبارت از آمریکاي جنوبی و مرکزي ، اروپاي غربی می باشن

وارد کننده ي محصول سولفات آمونیوم در سال % 63این مناطق بطور کلی حدود . است جنوبشرقی آسیا

% 31ه حدود برخی مناطق اروپاي غربی از مهمترین تامین کنندگان این محصول بوده اند ک. بودند 2006

 یجوامع شوروي سابق، ایاالت متحده، ژاپن و جنوبشرق. داشته اند 2006صادرات این محصول را در سال 

در جدول زیر لیست کشورهاي واردکننده . آسیا همچنین از بزرگترین صادرکنندگان این محصول بوده اند

  .این محصول آمده است
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  )هزار تن( سولفات آمونیوم و میزان واردات کشورهاي واردکننده -5-2جدول 
  2011  2006  1987  نام کشورها

  % سهم  مقدار  % سهم  مقدار  % سهم   مقدار  
  25.5  446  27.5  425  27.5  308  آمریکاي جنوبی و مرکزي

  20.8  364  18.6  360  18.6  209  اروپاي غربی
  18.6  325  14.9  320  14.9  167  جنوبشرقی آسیا

  10.8  190  5.3  225  5.3  59  خاورمیانه
  9.1  160  4.6  160  4.6  52  بخش سوسیالیست آسیا

  4.6  80  4.8  75  4.8  54  ایاالت متحده
  2.9  50  8.3  55  8.3  93  آفریقا

  2.0  35  0.0  30  0.0  0  اتحادیه جماهیر شوروي سابق
  1.4  25  1.5  25  1.5  17  جنوبغربی آسیا
  0.8  14  3.1  22  3.1  35  اروپاي شرقی

  1.1  20  0.1  19  0.1  2  کانادا
  1.1  20  2.3  15  2.3  26  اقیانوسیه
  0.1  2  0.0  2  0.0  0  مکزیک
  0.1  1  0.0  منفی  0.0  0  ژاپن

  1.1  20  9.0  --   9.0  101  مناطق شناخته نشده
  %100.0  1،752  %100.0  1،733  %100.0  1،122  جمع کل

  

صادراتی و در مناطق مختلف و با درنظر گرفتن امکانات باتوجه به تجارت جهانی سولفات آمونیوم 

دسترسی مناسب به مناطق مختلف جهان در جدول ذیل نسبت به پیش بینی سهم حداقلی براي هر یک 

  .از مناطق وارد کننده اقدام و میزان احتمال کسب سهم صادراتی لحاظ شده است
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  )هزار تن( برآورد احتمال حداقلی کسب سهم صادراتی -6-2جدول 

میزان واردات در   نام کشورها
  2011سال 

سهم پیش بینی شده براي 
  (%) کشورصادرات 

  مقدار صادرات

  0  %0  446  آمریکاي جنوبی و مرکزي
  0  0  364  اروپاي غربی

  16.25  5  325  جنوبشرقی آسیا
  19  10  190  خاورمیانه

  8  5  160  بخش سوسیالیست آسیا
  0  0  80  ایاالت متحده

  0  0  50  آفریقا
  1.75  5  35  اتحادیه جماهیر شوروي سابق

  1.25  5  25  جنوبغربی آسیا
  0.7  5  14  اروپاي شرقی

  0  0  20  کانادا
  0  0  20  اقیانوسیه
  0  0  2  مکزیک
  0  0  1  ژاپن

  0  0  20  مناطق شناخته نشده
  46.95    1،752  جمع کل

   

هزار تن در سال می تواند  47درحدود صادرات کشور  حداقلی محاسبات فوق میزان پیش بینی برمبناي

هیچگونه صادراتی صورت در حال حاضر  انجام شدهداخل، طبق بررسی  دلیکن بعلت محدودیت تولیباشد 

  .نگرفته بلکه کشورمان وارد کننده این نوع کود می باشد

  

  

  

  

  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


دستی پتروشیمی                            شرکت گسترش صنایع پایین: مشاور                                                   راسانخشرکت پتروشیمی  :کارفرما
 سولفات آمونیوم : عنوان طرح                                                                                                                       بررسی بازار          

 

١٣-٢ 
 

  بازار داخلی –ب 

  بررسی تولیدکنندگان داخلی -2-6

وضعیت واحدهاي فعال و در ، 1391براساس اطالعات ثبت شده در مرکز آمار وزارت صنایع تا خردادماه 

  ]11[ .دست احداث در زمینه سولفات آمونیوم به شرح جداول ذیل می باشد

  91خرداد –واحدهاي فعال تولیدکننده سولفات آمونیوم  -7-2جدول 
  تاریخ مجوز  )تن(ظرفیت   محل اجرا  نام واحد  ردیف

  23/5/1386  12000  ارومیه  ارومیه پتروشیمی  1
 9/9/1388  11600  لنجان  شرکت-اصفهان آهن ذوب سهامی  2

 9/5/1381  1285  ورامین  ایثارگران شیمی لاستقال  3

 6/4/1384 5000  رامهرمز  خوزستان سبز سیاه تعاونی  4
  10/11/1379  2000  زنجان  الوند کاران روئین شیمیائی هاي فراورده  5
  29/3/1381  5000  زنجان  مکمل زنجان فرآیند سینا فلزي سولفاتهاي تولید تعاونی  6
  26/10/1385  1500  شیراز  مکمل آرشا ایران  7
  1/12/1385  6250  کرمان  جنوبشرق نباتی آفات دفع مواد تولید  8
  18/2/1390  3960  جیرفت   جیرفت حیات هاي دانه شرکت  9
  21/7/1378  1000  ساوه  شیمی پرشیان  10
  3/8/1379  20000  البرز  رشد گل  11

  تن در سال 68310  ي فعالواحدها ظرفیتجمع 
  

  91خرداد –سولفات آمونیوم و تعطیل  غیرفعالواحدهاي  -8-2جدول 
  تن -  ظرفیت  محل کارخانه  نام واحد  ردیف

  40000  بندر ماهشهر  مهد پارس شیمی وتولیدي تحقیقاتی  1
  20000  بندر ماهشهر  شرق صنعت کیمیا  2
  270  شیراز  شیرازتعطیل پودر آرمان  3
  2900  قم  پارس کود کیمیا  4

  63170  :جمع کل

  
  .تن در سال به ظرفیت فعال اضافه خواهد شد 31585از ظرفیت راکد، رقم % 50بافرض فعال شدن حدود 
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  91خرداد –سولفات آمونیوم  در دست احداث طرحواحدهاي  -9-2جدول 
  پیشرفت  تاریخ مجوز  ) تن(ظرفیت   محل اجرا  نام واحد  ردیف

  %95  5/6/1387  900  شبستر  وایقان زاده بایرام محمدعلی  1
 % 0 19/1/1391  80  اهر  اهر اسلمی آزاد دانشگاه  2
  % 75 20/3/1376  500  اصفهان  شرکت - ارم  3
  %15 27/1/1384  4000  سبزوار  پروتئین بیهق تولیدي تعاونی  4
  % 40 17/10/1380  20000  ماهشهر بندر  مهد پارس شیمی  5
  %0  24/1/1389  3000  شوش  کثیر گستر کیمیا  6
  %0  17/6/1389  12000  ماهشهر بندر  ارگ پتروشیمی  7
  % 18  22/12/1377  100000  ابهر  پویافرامین  8
  % 0  23/5/1390  30000  سمنان  شیمی کوشش  9
  %0  18/4/1386  30000  شیراز  امید فالح  10
  %0  23/12/1386  600  شیراز  طاهرقبادي  11
  %2  15/2/1388  1000  مرودشت  مزرعه گستر ریشه شیمی  12
  %0  22/5/1383  6000  زرند  زرند روستائی تعاونی شرکتهاي اتحادیه  13
  %0  13/2/1386  5000  تفرش  نوروزي معصومه خانم  14
  % 12  7/12/1385  1000  میبد  شمال سازي کک کارخانجات  15
  %0  5/8/1389  8200  صدوق  یزد گستران صدرشیمی شیمیایی  16
  %0  12/3/1390  1200  تاکستان  حامیم راهبردي پژوهان فن مجتمع  17
  % 16  30/1/90  18000  رامیان  شیمی اترك پرشین  18
  %0  14/4/1390  18000  گنبدکاووس  شیمی خاور پژوهان کیمیا  19
  % 9  11/6/1386  30000  بجنورد  شمال نوین داران کیمیا  20
  %0  25/10/1381  5000  کرج  محمدرضادانایی  21
  %0  24/4/1386  10000  کرج  البرز گستر نوین سپاهان  22
  %0  1/11/1386  20000  کرج  علیا کیمیاگران  23
            

  

  :از مجموع واحدهاي در دست احداث با فرض اینکه 

 پیشرفت و زمان حداکثر سه سال از مجوز با ضریب یک%  50واحد هاي باالي  -

 پیشرفت و زمان بیش از سه سال از مجوز با ضریب نیم%  50واحد هاي باالي  -

 پیشرفت و زمان حداکثر دو سال از مجوز با ضریب یک% 50تا %   20واحد هاي باالي  -
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 پیشرفت و زمان دو تا چهار سال از مجوز با ضریب نیم% 50تا %   20واحد هاي باالي  -

 0.25پیشرفت و زمان بیش از چهار سال از مجوز با ضریب % 50تا %   20واحد هاي باالي  -

 پیشرفت و زمان حداکثر یک سال از مجوز با ضریب نیم% 20تا %   5واحد هاي باالي  -

 0.25پیشرفت و زمان یک تا سه سال از مجوز با ضریب % 20تا %   5واحد هاي باالي  -

 0.25پیشرفت و زمان حداکثر یک سال از مجوز با ضریب %   5واحد هاي تا  -

  .تن می باشد 22945ر معادلبا فرضیات فوق میزان ظرفیت با احتمال بهره برداري در سال هدف، حداکث

  

  :جمع بندي ظرفیت در سال مبنا

شامل واحدهاب فعال فعلی، واحدهاي ) 1395(بر مبناي محاسبات فوق میزان ظرفیت فعال در سال مبنا 

  .خواهد بود 122840از ظرفیتهاي راکد مجموعا رقم % 50در حال احداث و به جریان افتادن 
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  صادرات و وارداتورد میزان آبر -2-7

جدول زیر میزان واردات و . شودمبادله می 31022100تحت کد تعرفه گمرکی  آمونیوم سولفات

  ]12[ .دهدنشان می در کشور هاي اخیررا در سال محصول اینصادرات 

  تن– 14هاي اخیرمیزان واردات و صادرات کربنات سدیم در سال-13-2جدول 
  صادرات  واردات  سال
1390  15506  -  
1389  16836.5  -  
1388  1114.3  -  
1387  -  -  
1386  55970.2  -  
1385  104686.2  -  
1384  82925.2  -  
1383  184207.2  -  

  

به مقدار زیادي کود  1387همانگونه که در جدول فوق مالحظه می شود در سالهاي قبل از 

به  86روند واردات از سال سولفات آمونیوم وارد کشور می گرید و مصرف قابل مالحظه اي داشت، لیکن 

آمار اعالم شده توسط گمرك کشور و وزارت  87بگونه اي که در سال . بعد بسیار نامنظم شده است

 89روند واردات مجددا از سال . می باشد 88کشاورزي بیانگر عدم واردات این کاال و مقدار ناچیز در سال 

  ]13[ .اقعی به این نوع کود فاصله زیادي وجود داردافزایش یافته لیکن بنظر می رسد هنوز نسبت به نیاز و

اولین موضوع همانگونه که در بخش معرفی . در تحلیل رفتار فوق چند مطلب قابل توجه می باشد

راه اندازي واحدهاي متعدد اوره در کشور و قیمت . محصول عنوان گردید، مسئله کاالي جایگزین می باشد

لذا بخش از . ژن باالتر، مصرف کنندگان را به سمت آن سوق می دهدنسبتا کمتر و از طرفی درصد نیترو

موضوع دوم عرضه کم و مشکالت بسیار در برابر . مصرف سولفات آمونیوم توسط اوره جایگزین شده است

البته مصرف اوره بجاي آمونیوم . واردات در سالهاي اخیر می باشد که واردات آن را محدود نموده است
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گی قلیائی اکثر محیط هاي کشاورزي ایران، بعضا امکان پذیر نیوده و یا براي برخی سولفات بعلت ویژ

قیمت کمتر اوره نمی تواند باعث حذف سولفات لذا . گیاهان که نیاز به محیط اسیدي دارند مضر می باشد

زهاي از نیا% 4اعالم شده است که سولفات آمونیوم تنها  SRIدر منابع معتبر از جمله . آمونیوم گردد

  .نیتروژن گیاهان را برآورده می نماید

  

  

  هاي کالن کشورتعیین جایگاه محصول در سیاست -2-8

 به طور کلی زنجیره صنعت نفت از خوراك خام نفت و گاز تا قطعات نهایی، مجموعه بزرگ و

توسعه اصلی  هاي هاي نسبی متعدد ایران یکی از زمینه دهد که به دلیل مزیت پرارزشی را تشکیل می

مجموعه صنایع و  Business Linkage این زنجیره تجاري یا. اقتصادي کشور شناخته شده است

ارزش افزوده باال و  گیرد که هاي اقتصادي را در مقیاس بزرگ، متوسط و کوچک در بر می بنگاه

هاي موفق ریزي صحیح همانند الگو برنامه زایی مولد قابل توجهی را به دنبال داشته و در صورت اشتغال

  .انجامد اي می جهانی به توسعه پایدار منطقه

یکی از عوامل موثر در شناخت توانمندي هاي صادراتی یک کشور براي اتخاذ سیاست هاي 

به طور ساده عقیده بر این است که . مناسب در آن راستا، وجود مزیت نسبی در تولید و صادرات کاال است

و در سطح بین  شوندمیولید کاالها وارد صحنه تجارت خارجی کشورها به دلیل وجود مزیت نسبی در ت

  .المللی به مبادله کاال می پردازند

 مورد نیاز کشور است کودهاي شیمیائی مهم و، تولید یکی از گزارشصنعت بررسی شده در این 

که باتوجه به ویژگی قلیائی خاکهاي کشاورزي کشور جایگاه ویژه و مهمی داشته و ساالنه مقادیر قابل 

صادراتی  بازارهاي داخل و شایان ذکر است به لحاظ کالن اجراي این طرح بارویکرد .توجهی وارد می گردد

  ..بسیار قابل تامل می باشد
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  :رد میزان مصرف داخلوبرآ - 2-9

سایر . همانگونه که در فصل اول توضیح داده شد، عمده مصرف سولفات آمونیوم بعنوان کود شیمیائی است

تش خاموش کن، تولید اقالم داروئی، تصفیه پساب شهري، خوراك دام و آمصارف آن شامل، عامل 

مونیوم از کل مصرف آ% 10که جمعا کمتر از ... حیوانات خانگی، عامل عمل آوري نان هاي صنعتی و 

از طرفی سایر کاربردهاي صنعتی و بهداشتی سولفات آمونیوم از گریدهاي ویژه استفاده . سولفات می باشد

به همین جهت در این بررسی تمرکز بر روي مصرف . می شود که در فرآیند تولید بایستی مدنظر قرار داد

  .هد بودسولفات آمونیوم بعنوان کود می باشد و برآورد حاضر بر این اساس خوا

ایر کودهاي شیمیائی تامین یاز گیاهان به نیتروژن عمدتا از طریق اوره و سندهد که  مطالعات نشان می

لیکن مشخص  از کل نیتروژن مورد نیاز می باشد% 4سهم سولفات آمونیوم تنها در ایاالت متحده . می شود

ي نیز دقیقا از همان الگو براي نیست آیا درکشور و متولی توزیع کود شیمیائی در وزارت جهاد کشاورز

جهت برآورد نیاز کود سولفات آمونیوم به روش  تامین نیازهاي نیتروژن استفاده کرده است یا خیر، لذا

محاسبه مصرف ظاهري از طریق موازنه بین واردات، تولید و  .می نمائیماقدام محاسبه مصرف ظاهري 

صرف مدر این حالت مجموع واردات و تولید منهاي صادرات ، بیانگر میزان . صورت می گیرد صادرات

 .داخل می گردد

  :محاسبه مصرف ظاهري

از آنجاکه در سالهاي اخیر به دالیل مختلف از جمله کارشکنی بانکهاي خارجی جهت انتقال ارز، واردات با 

ش هواردات ناچیز آن در این سالها با کامشکل مواجه شده است، لذا مصرف واقعی سولفات آمونیوم بعلت 

این کاهش نه بواسطه عدم نیاز بلکه بواسطه مشکالت پیش روي واردات می . چشمگیر مواجه شده است

مالك عمل  86تا  83به همین منظور در این محاسبه سعی می شود متوسط واردات در سالهاي . باشد

  .قرار گیرد

  تن در سال 106947:  86تا  83متوسط واردات در خالل سالهاي 
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  %:60با درنظر گرفتن نرخ بهره بطور متوسط ) فقط واحدهاي فعال(میزان تولید داخل 

  0.6*     68310=      40986تن در سال   

  صفر: صادرات 

  تولید منهاي صادرات+ واردات : مصرف ظاهري

  تن در سال 147933:  مصرف ظاهري برابر تست با

براي سایر % 5با درنظر گرفتن . تنها جهت مصرف کود شیمیائی عدد فوق می گرددلذا برآورد نیاز داخل 

  .هزار تن در سال خواهد بود 150مصارف غیر کودي ، میزان نیاز داخل به سولفات آمونیوم بیش از 

  

  

  

  

  قیمت داخلی محصول -2-10

) تولید مواد دفع آفات نباتی جنوبشرق(از جمله شرکت تمودان  استعالم اخذ شده از تولیدکنندگان داخلی

ریال براي هر کیلوگرم ، بصورت  4600بیانگر آن است که قیمت سولفات آمونیوم گرید کود شیمیائی 

   . کیلوئی می باشد 50بسته بندي در کیسه هاي 
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 گیريبندي و نتیجهجمع -2-11

بررسی و مطالعه بازار بیانگر نیاز کشور به تامین کود سولفات آمونیوم می باشد که بعلـت کمبـود تولیـد داخـل     

همچنـین بعلـت تقاضـاي زیـاد در بازارهـاي      . واردات علیرغم مشکالت متعدد، واردات آن همچنـان ادامـه دارد  

جهی از نیازهـاي جهـانی وجـود    جهانی، از جمله خاورمیانه و آسیا، فرصت مناسبی جهت کسب سهم قابـل تـو  

ضمن آنکه وفور ماده اولیه مورد نیاز شامل آمونیاك و اسید سـولفوریک در کشـور، مزیـت رقـابتی بسـیار      . دارد

جه به تکنولوژي نه چندان پیچیده و امکان تامین دانش فنی و تکنولـوژي آن از مراکـز   تومهمی می باشد که با 

البته جمع بندي نهـائی پـس از   . متعدد، احداث یک واحدي تولید در زمینه سولفات آمونیوم پیشنهاد می گردد

  .خالصه جمع بندي بازار به شرح ذیل می باشد. بررسیهاي فنی و اقتصادي میسر خواهد بود

  خالصه بررسی بازار- 15-2ل جدو
  مقدار  شاخص

  واحد 11  تعداد واحد فعال
  تن 68310  1391ظرفیت فعلی 
  تن  122840  1395ظرفیت آتی 

  هزار تن 150در حدود   کشورنیاز 
  تن 27160حدود   کمبود عرضه در سال مبنا

  هزار تن 47  پتانسیل صادرات
  هزار تن 74حدود   تراز عرضه و تقاضا در سال مبنا

  

هزارتن در سال می باشد که با توجه به برخی  74میزان برآوردي درحدود با توجه به بررسی هاي فوق، 

ایجاد یک واحد با عوامل ناشناخته از جمله مشکالت صادرات، در این بررسی پیشنهاد می گردد ابتدا با 

ت ها و با برنامه ریزي اقدام نموده و پس از ورود به بازار و شناخت فرص هزار تن در سال 20ظرفیت 

 .صحیح اقدام به توسعه در قالب واحدهاي جدید نمود
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  سومفصل 
  فنی، مالی و اقتصاديبررسی 

  

  

  

    

 

  

    :پروژه    :مشاور    :کارفرما

  

شرکت گسترش صنایع 
  دستی پتروشیمی پایین

PDSID

 

طرح  گزارش مطالعات امکان سنجی
   آمونیوم سولفاتتولید 

  فنی، مالی و اقتصاديبررسی  : سومفصل 
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  بررسی فنی، مالی و اقتصاديبخش  فهرست مطالب
  
  

  صفحه  عنوان

  3-3  مبانی بررسی مالی

  5-3  بررسی کلی دانش فنی -3-1

  7-3  کارکردظرفیت تولید و زمان  -3-2

  7-3  مصرف مواد اولیه عمده -3-3

  8-3  هاي اصلیمصرف یوتیلیتی -3-4

  8-3  هابرآورد زمین و زیربناي ساختمان - 3-5

  9-3  گذاري ثابتبرآورد سرمایه -3-6

  15-3  برآورد سرمایه در گردش -3-7

  17-3  هاي تولیدبرآورد هزینه -3-8

  21-3  تعیین فروش سالیانه -3-9

  21-3  هاي مالی طرحارائه شاخص -3-10

  25-3  محاسبه سود و زیان -3-11

  26-3  آنالیز حساسیت -3-12

  28-3  بندي نهاییتحلیل و جمع -3-13

    منابع و مراجع
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    مبانی بررسی مالی

. اي در نتایج حاصل از بررسی و تحلیل مالی طرح داردکنندهمبانی بررسی مالی نقش اصلی و تعیین

هاي صورت در ادامه مبانی و فرض. ها تعیین گرددبنابراین قبل از هرگونه تحلیل مالی باید مبانی بررسی

  .اندگرفته در بررسی مالی این طرح ذکر شده

ü سال در نظر گرفته شده است دوي ساخت طرح دوره.  

ü درصد وام  70درصد نقدي و  30هاي سرمایه گذاري ثابت طرح به صورت منابع تامین مالی هزینه

  .در نظر گرفته شده است

ü  درصد تعیین شده است 6درصد و بخش ارزي با بهره  14بهره تسهیالت بخش ریالی .  

ü  ریال در نظر گرفته شده است 16340ریال و یورو معادل  12260نرخ برابري دالر معادل .  

ü  سال فرض شده است 15دوران استهالك طرح.  

ü درصد در نظر گرفته شده است 15خالص معادل  ي ارزش فعلینرخ تنزیل براي محاسبه.  

ü  ه هاي باالسري حقوق و نماه در سال، هزی 13هزینه حقوق و دستمزد ماهیانه براي هر نفر بر اساس

درصد براي دیپلم و فوق دیپلم در نظر گرفته شده  130درصد براي لیسانس و باالتر و  170دستمزد 

  . است

ü  زیر اعمال شده انددر مورد سرمایه در گردش فرضیات:  

 روز 30مواد اولیه داخلی معادل  -

 روز 90مواد اولیه خارجی  -

 روز 180قطعات یدکی خارجی معادل   -

 روز 15محصول در انبار  -

 روز 30حقوق و دستمزد  -

 هاي پرداختنی در مورد خوراك داخلی یک ماهحساب -
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ü  یازدهم تا پانزدهم مالیات پروژه برداري از مالیات معاف بوده ولی از سال سال اول بهره 10پروژه در

  . درصد سود خالص است 25معادل 

ü  باشدروز در سال می 330میزان روزهاي کاري. 

ü تعداد شیفت هاي کاري سه شیفت هشت ساعته است. 

ü  خواهد بود 100% و سال سوم  و به بعد  90%، سال دوم  80%ضریب کارکرد طرح سال اول. 

ü  سال خواهد بود 5قسط شش ماهه جمعا به مدت  10باز پرداخت وام بلند مدت به صورت. 

ü وام سرمایه در گردش فقط براي تامین هزینه مواد اولیه در نظر گرفته شده است.  
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  فرآیند تولید  یکل یبررس -3-1

 سولفات آمونیوم اتتولیدبخش از . سولفات آمونیوم بطور کلی از دو مسیر مختلف حاصل می شود 

حاصل فرآیندهائی که در آنها تولید سولفات آمونیوم هدف اصلی نبوده و این ماده بصورت محصول 

در این  .از جمله آنها فرآیند تولید کاپروالکتام و متیل متاکریالت می باشد. جانبی بدست آمده است

فات للید سودسته دوم شامل فرآیندهائی است که تو. بررسی، اینگونه فرآیندها مورد نظر نمی باشد

در منابع و مراجع معبر دو فرآیند اصلی شناسائی شده است که مهمترین . آمونیوم هدف اصلی می باشد

واکنش کربنات آمونیوم با فرآیند دوم ، . آنها واکنش مستقیم آمونیاك با اسید سولفوریک می باشد

  .می باشد اسیدسولفوریک می باشد که بعلت محدودیت کربنات آمونیوم کمتر مورد توجه

در این طرح، با توجه به دسترسی به آمونیاك، فرآیند تولید از واکنش مستقیم آمونیاك با اسید 

  .سولفوریک موردنظر می باشد که در ذیل تشریح شده است

بصورت مایع در دو عدد مخزن تحت فشار ) بار 20حدود (آمونیاك تحت فشار  زدر این فرآیند ابتدا گا

بار به راکتور وارد  0.6سپس این گار جهت مصرف می بایستی به صورت گاز با فشار . ذخیره می گردد

در داخل راکتور، گاز آمونیاك و اسید . اسید سولفوریک نیز توسط پمپ به راکتور تزریق می شود. گردد

در محیط اشباع از سولفات آمونیوم واکنش داده و محصول فوق اشباع سولفات آمونیوم شکل  سولفوریک

محلول فوق اشباع سولفات آمونیوم به داخل کریستالیزور ارسال و با استفاده از سیستم خنک . می گیرد

ر محلول داخل کریستالیزو. کننده دراثر کاهش دما، کریستال هاي سولفات آمونیوم شکل می گیرد

بهمراه کریستالهاي بوجود آمده، به داخل سانتریفیوژ منتقل شده و پس از جداسازي کریستالها به 

محلول صاف شده به راکتور برگردانده شده و کریستالهاي خشک پس . خشک کن انتقال داده می شود

  ]14. [ي به انبار محصول ارسال می گردداز بسته بند
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]14[ سولفات آمونیومنمودار جریان فرایند تولید  -1-3شکل   
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    و زمان کارکرد دیتول تیظرف -3-2

  .هزارتن در سال درنظر گرفته شده است 20مطالعات بازار  ظرفیت انتخابی این طرح براساس 

  .روز در سال می باشد 310زمان کارکرد مطابق پیشنهاد شرکت طراح 

  

 

  و قیمت آنها   عمده هیمصرف مواد اول -3-3

  .نیوم و مشخصات آنها در جدول ذیل ارائه شده است.مواد اولیه مصرفی در واحد تولید سولفات آمو

  ]14[ مواد اولیه موردنیاز طرح سولفات آمونیوم - 1- 3جدول 

  )تن به تن محصول(مقدار   مشخصات  ماده اولیه  ردیف

  آمونیاك  1
NH3 :     99.1%   min 
H2O :       0.8%   max 
Fe   :   0.001%   max 

  بصورت مایع تحت فشار
0.25  

  اسید سولفوریک  2
H2SO4  :  98%  min 

H2O  : 2% 
Fe  :  35 ppm  max 

0.75  

  

براساس نرخ اعالم شده توسط بازرگانی پتروشیمی به %  98قیمت آمونیاك مایع و اسید سولفوریک 

  .شرح جدول ذیل می باشد

  ]15[ مواد اولیه مورد نیازقیمت  - 2- 3جدول 

  قیمت ریال به کیلوگرم  ماده اولیه مورد نیاز  ردیف
  4959  آمونیاك مایع  1
  1184  %98اسید سولفوریک   2
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    یاصل هايیتیلیوتیمصرف  -3-4

یوتیلیتی واحد تولید آمونیوم سولفات مطابق پیشنهاد دریافتی از شرکت مهندسی سازه صنعت پاهنگ به 

  .ذیل می باشدشرح جدول 

  مواد اولیه موردنیاز طرح سولفات آمونیوم - 3- 3جدول 

  مقدار   مشخصات  تاسیسات   ردیف
  کم  بار اشباع 4  بخار  1
  تن در ساعت oC30-25  400  )در حال گردش(آب خنک کننده   2
  مترمکعب به هر تن محصول DM  0.2  آب فرآیندي  3
  کیلو وات 300 ولت 400  برق فرآیندي  4

  

  

 

    هاساختمان يربنایو ز نیبرآورد زم -3-5

متراژ . گردد بینی می پیش مربع متر 10000در حدود براي این طرح نیاز زمین  مورد متراژ 

 . هاي صنعتی و غیر صنعتی این طرح در جدول زیر نشان داده شده استساختمان

  
  هاي بخش صنعتی و غیر صنعتی مساحت ساختمان  -4 - 3جدول 
 )متر مربع(متراژ  بخش ردیف

 5000 و تاسیسات سوله تولید 1

 2000 انبار  2

 300 هاي اداريساختمان 3
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    ثابت گذاريهیبرآورد سرما -3-6

هاي موجود شامل کلیه موارد تا  گذاري ثابت کل هزینه براي انجام برآوردهاي الزم جهت سرمایه

  :  گردند میباشند که به صورت ذیل فهرست  برداري می قبل از بهره

 زمین  -1

  محوطه سازي -2

  صنعتی  احداث ساختمانهاي صنعتی و غیر -3

 تأسیسات زیربنایی -4

  انشعابات حق يهزینه -5

 تسهیالت خدماتی و وسایل نقلیه  -6

 نیاز مورد اصلی آالت ماشین هزینه خرید تجهیزات و -7

 ي دستگاه هاي ابزار دقیق و کنترل کیفیهزینه -8

 کاري کشی، کابل کشی و عایق  هاي لوله هزینه -9

 تجهیزات آزمایشگاهی -10

 تهزینه نصب تجهیزا -11

 لیسانس -12

 مهندسی پایه و تفضیلی -13

 قطعات یدکی -14

 برداري قبل از بهرههاي  هزینه -15

 هاي پیش بینی نشده  هزینه - 16
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  زمین  - 3-6-1

به علت وارداتی نبودن مواد اولیه و  متر مربع است که 10000زمین مورد نیاز براي این طرح 

 200000قیمت زمین . هاي صنعتی در نظر گرفته شده استمحل آن در شهرك کوچک بودن طرح

  .میلیون ریال به دست میآید 2000بنابراین قیمت زمین . ریال به ازاي هر متر مربع فرض شده است

  

  

  

  سازي محوطههاي  هزینه - 3-6-2

ات خاکبرداري و تسطیح، دیوارکشی، جدول کشی و اسفالت، محوطه سازي طرح شامل عملی

  هاي محوطه سازي طرح آمده است ینههز 5-3در جدول  . باشد فضاي سبز و خیابان کشی می

  
  آماده سازي محوطه -5- 3جدول 

 مساحت بخش  ردیف
  مبلغ واحد

 )هزار ریال/متر مربع(
  هزینه کل

 )میلیون ریال(
 600 60 10000 تسطیح  1
 400 400 1000 دیوارکشی  2
 300 150 2000 کشی و اسفالت خیابان  3
 120  60  2000  فضاي سبز  4

 1420 جمع کل
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  غیرصنعتی  احداث ساختمانهاي صنعتی و - 3-6-3

نیاز براي ساختمان  هاي مورد کل هزینه 6-3محاسبات موجود در جدول  باتوجه به اطالعات و 

  .خواهد شد میلیون ریال 25050سازي در حدود 

  
  

  هاي بخش صنعتی و غیر صنعتی هزینۀ احداث ساختمان -6 - 3جدول 

 )متر مربع(متراژ  بخش ردیف
  مبلغ واحد

 )هزار ریال/متر مربع(
  هزینه کل

 )میلیون ریال(

 16250 3250 5000 و تاسیسات سوله تولید 1
 4400 2200 2000 انبار  2
 4400 4400 1000 هاي اداريساختمان 3

 25050 کلجمع 
  
  
  
  
  
  و انشعابات هزینۀ تاسیسات زیر بنایی - 3-6-4

شامل تاسیسات برق، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات  و انشعابات مربوطه هزینۀ تاسیسات زیر بنایی

باشد که  تامین آب، تاسیسات جمع آوري و تصفیه فاضالب، مخازن ذخیره و سیستم اطفاء حریق می

   8000هزینه تجهیزات اصلی برآورد می شود که معادل رقم  40در مجموع معادل هزینۀ این موارد 

  .میلیون ریال می گردد
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  و وسایل اداريهزینه وسایل نقلیه  - 3-6-5

د وسایل نقلیه و وسایل اداري مورد نیاز براي این خری هاي مربوط به این قسمت کل هزینه در

  .آورده شده است 7-3و  8-3طرح در جداول 

  
   نقل مورد نیاز در طرح وسایل حمل و - 7 - 3جدول 

میلیون ( قیمت کل  قیمت واحد  تعداد  نام دستگاه یا تجهیزات  ردیف
  )ریال

 540 180 3 سواري   1
 300 150 2 وانت   2
 800 400 2 لیفتراك  3
 1400 700 2 کامیون و کامیونت  4

  3040 جمع کل
  

 
   مورد نیاز در طرح اداريوسایل  - 8 - 3جدول 

 )میلیون ریال( قیمت کل مشخصات ردیف
 250 تجهیزات اداري 1
 60 دستگاه فتوکپی و پرینتر 2
 200 کامپیوتر و لوازم جانبی 3
 150 سایر لوازم 4

 660  جمع کل
  

میلیون ریال برآورد  3700حدود  و اداري هزینه وسایل نقلیهبا توجه به محاسبات بعمل آمده کل 

  .شود می
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  نیاز  مورد اصلی آالت ماشین هزینه خرید تجهیزات و - 3-6-6

تن  هزار 20 با ظرفیت سولفات آمونیومواحد تولید جهت احداث مورد نیاز  اصلی آالت ماشین تجهیزات و

برآورد، اخذ الزم به ذکر است مبناي این . شودمیلیون ریال برآورد می 20000در حدود سال  در

  .پیشنهاد از شرکت مهندسی سازه صنعت پاهنگ می باشد

  
  
  
   کشی، شیرآالت، کابل کشی و عایق کاري لولههاي  هزینه - 3-6-7

و لوله کشی، کابل کشی و نیز خرید عایق در  ها لولهخرید  هاي مربوط به این بخش کل هزینه در

ي تجهیزات اصلی در نظر گرفته شده درصد هزینه 15ها برابر این هزینه. جدول زیر آورده شده است

  .است

  
 کشی، کابل کشی و عایق کاري  لوله ۀ مربوط بهکل هزین - 9- 3جدول 

  )میلیون ریال(کل هزینه   شرح  ردیف

  خرید لوله و لوله کشی، خرید عایق و عایق کاري  1
 3000  کابل کشی و الکتریکال

 3000  جمع کل
  

  

  حمل و حقوق گمرکیاصلی و  آالت ماشین هزینه نصب تجهیزات و- 3-6-8

و غیره  نصب، آالت هاي نیروي انسانی، فونداسیون ماشین شامل هزینه عمدتاً هزینه نصب تجهیزات

 لذا رقم هزینه این بند معادل. درصد از رقم تجهیزات اصلی برآورد شده است30معادل  باشد که می

  . منظور شده استمیلیون ریال  6000
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  برداري  هاي قبل از بهره هزینه - 3-6-9

ها شامل مواردي همچون تاسیس و ثبت شرکت، حقوق پرسنل ثابت قبل از تولید،  این هزینه

و سایر  یبرداري آزمایش هزینۀ بهرههزینه لیسانس و طراحی پایه و تفصیلی، هزینۀ مطالعات اولیه، 

میلیون ریال  5000درصد هزینه تجهیزات اصلی برآورد شده و معادل 25حدود که در. باشد ها می هزینۀ

  .درنظر گرفته شده است

  

  نشدهبینیپیشهاي  هزینه -3-6-10

درصد کل هزینه هاي سرمایه گذاري ثابت طرح  5این هزینه ها برابر موارد پیش بینی نشده 

    .شودمیلیون ریال در نظر گرفته می 1000

  . ه استآمدگذاري ثابت  هاي سرمایه کل هزینه برآورد 10-3  در جدول

  
  )دالر - میلیون ریال(گذاري ثابت  مستقیم سرمایه هاي کل هزینه -10 - 3جدول 

 کل میلیون ریال دالر میلیون ریال عنوان
 2000 - 2000 زمین

 1420 - 1420 محوطه سازي

 25050 - 25050 ساختمان سازي

 8000 - 8000 تاسیسات زیربنایی

 3700 - 3700 تسهیالت خدماتی و وسایل نقلیه

 20000 - 20000 خرید تجهیزات اصلی 

 3000 - 3000 ...، شیراالت و عایق کاري و  pipingخرید تجهیزات 

 6000 - 6000 هزینه نصب تجهیزات

 5000 - 5000  برداريهاي قبل از بهرههزینه

 1000 - 1000 پیش بینی نشده

 75170 - 75170 جمع کل

هاي دوران احداثبهره وام  9854.15 9854.15 
هاگذاري ثابت طرح و بهرهمجموع سرمایه  85024.15 85024.15 
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  .برنامه زمانبندي اجراي طرح در شکل زیر نشان داده شده است

 سال دوم سال اول بخش

             طراحی مقدماتی
             اصالحات و تصویب
             طراحی مهندسی

              خرید و تحویل تجهیزات
              تهیه اسناد مناقصه

             انتخاب پیمانکار ساختمان 
             عملیات ساختمان سازي

              نصب تجهیزات
              تست اولیه و راه اندازي

  برنامه زمانبندي اجراي طرح تولید کربنات سدیم - 2 -3شکل 

  

  

  

    در گردش هیبرآورد سرما -3-7

خرید مواد اولیه، حقوق هایی چون  اي است که به منظور تأمین هزینه سرمایه درگردش سرمایه

که براي این طرح سرمایه  شود نظر گرفته می هاي باالسري، هزینه تأمین انرژي و غیره در پرسنل، هزینه

گردش  هایی که با سرمایه در هزینه. میلیون ریال برآورد شده است 11796.36در گردش در حدود 

  :شوند که عبارتند از گروه تقسیم می سه گردند به تأمین می
  

  1هاي دریافتنی حساب -3-7-1

با فرض اینکه درآمد حاصل از فروش محصوالت طرح در همان روز قابل وصول نبوده و پس از 

 30میزان حساب هاي دریافتنی براي  .اي در نظر گرفته شده است سرمایهوصول خواهند شد،   روز 30

                                                
1 - Accounts receivable 
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باشد که این هزینه بر اساس هزینه هاي  الزم به ذکر می. میلیون ریال برآورد شده است 5605.78روز 

  .گردد عملیاتی تولید محاسبه می

  
  

   2موجودي مواد در انبار -3-7-2

روز براي مواد  30 کارخانه با توجه به ذخیره در اولیه سرمایه مورد نیاز به منظور تأمین مواد

نظر در روز  15روز براي مواد اولیه خارجی و نگهداري محصول در انبار به مدت  90اولیه داخلی و 

  . گرفته شده است

میزان موجودي داخل انبار براي این طرح با توجه . در این طرح کلیه مواد اولیه داخلی می باشد

  .ستمیلیون ریال برآورد شده ا 8320.65به موارد باال 

  
   

   3وجوه نقد -3-7-3

بندي محصوالت، تعمیر و نگهداري،  هایی چون حقوق پرسنل، بسته براي تأمین هزینه

هاي پیش  هاي باالسري، بیمه کارخانه و هزینه هاي اداري، توزیع، فروش، تحقیقات بازار، هزینه هزینه

روز  30براي ) تنخواه(میزان وجوه نقد . اي در نظر گرفته شده است سرمایه ،روز 30بینی نشده به مدت 

  . ي در گردش در جدول زیر نشان داده شده استمیزان سرمایه. میلیون ریال برآورد شده است 1481.6

  

  هاي پرداختنیحساب-3-7-4

میلیون ریال به دست  3611.66هاي پرداختنی معادل طبق محاسبات کامفار میزان حساب

  .آمده است

                                                
2 - Inventory 
3 - Cash in hand 
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  برآورد سرمایه در گردش -11-3جدول
  )میلیون ریال(هزینه  عنوان

  8320.65  موجودي کاال در انبار
  5605.78  حساب هاي دریافتنی

  1481.60  وجوه نقد
  3611.66  هاي پرداختنیحساب

  11796.36  جمع کل
  
  
  
  
  

    دیتول هاينهیبرآورد هز -3-8

  ساالنه خوراكهزینه  -3-8-1
 20می باشد که با توجه به ظرفیت  آمونیاك مایع و اسید سولفوریکخوراك اصلی این واحد 

 . میلیون ریال خواهد شد 42555تنی این واحد هزینه ساالنه تامین مواد اولیه  هزار

  . نشان داده شده است 12-3در جدول مصرف ساالنه مواد اولیه مورد نیاز طرح و مقدار  

  

 )دالر-میلیون ریال (هزینه سالیانه مواد اولیه -12- 3جدول 

 عنوان
میزان مصرف 

 )تن(سالیانه 

  قیمت ارزي
دالر بر (

 )کیلوگرم

  قیمت ریالی
ریال بر (

 )کیلوگرم

  هزینه ارزي
 )دالر(

  هزینه ریالی
 )ر.م(

 24795 - 4959 - 5000 آمونیاك مایع

 17760  - 1184 - 15000 %98اسید سولفوریک 

  42555  - جمع کل
  42555 )میلیون ریال(جمع کل 
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  هاي جانبیهزینه ساالنه سرویس -3-8-2
ها این هزینه. باشدمیلیون ریال در سال می 4755.1هاي جانبی این طرح برابر ي سرویسهزینه

  .به تفکیک نوع هزینه در جدول زیر آمده است

   و گاز هزینه سالیانه آب - 13- 3جدول 

 عنوان
میزان مصرف 

 سالیانه
قیمت   واحد مصرف

 )ریال(
  هزینه

 )میلیون ریال( 
میلیون 2.5 برق  3457.5 1383  ساعت-کیلووات 

میلیون 3 آب خنک کننده  525 175  مترمکعب 
  18  4500 مترمکعب 4000  پرسنلصرفی آب م

  32.012  8003 مترمکعب  4000  آب بدون امالح
  80.03  8003  تن 10000  آب بویلر

  642.6  1071  مترمکعب  میلیون 0.6  گاز
  4755.1 جمع کل  

  
  
  ي پرسنل تولیدهزینه-3-8-3

در جدول زیر نشان  جزئیات آنباشد که نفر می 74کل پرسنل در نظر گرفته شده براي این طرح 

ه هاي نماه در حال حاضر، هزی 13هزینه حقوق و دستمزد ماهیانه براي هر نفر بر اساس  .داده شده است

درصد براي دیپلم و فوق دیپلم در  130درصد براي لیسانس و باالتر و  170دستمزد باالسري حقوق و 

  .نظر گرفته شده است

  
  نیروي انسانی مورد نیاز -14- 3جدول 

 تعداد تحصیالت
میلیون (حقوق ماهانه 
 )ریال

میلیون (حقوق ساالنه 
 )ریال

 4218.5 5.5 59 دیپلم و فوق دیپلم
 2145 11 15 لیسانس و باالتر

  9130.5  هاي باالسري حقوق و دستمزدهزینه
  15494  جمع
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  هاي تعمیر و نگهداريهزینه-3-8-4
بنایی، وسایل  آالت، تأسیسات زیر تعمیر ساختمانها، تجهیزات و ماشینو هاي نگهداري  هزینه

 .است آالت و تجهیزات طرح در نظر گرفته شدهدرصد هزینه ماشین 3برابر نقلیه، لوازم و اثاثیه اداري 

  .میلیون ریال خواهد بود 600لذا هزینه سالیانه نگهداري و تعمیر طرح برابر 

  
  
  بازار تحقیقات و فروش توزیع، اداري، هاي هزینه برآورد-3-8-5
  

درصد درآمد  1.5درحدود  بازار تحقیقات هزینه و فروش توزیع، اداري، هاي بخش هاي هزینه

  .میلیون ریال می شود 1380حاصل از فروش محصوالت طرح در نظر گرفته می شود که معادل 

  
  کارخانه بیمه سالیانه هزینه برآورد-3-8-6
  

پس از کسر  طرح ثابت هاي یی دارا ارزش هزار در 1.14  با برابر واحد ساالنه بیمه هزینه 

میلیون ریال  30باشد که رقمی معادل  می مهندسی تفصیلیهاي زمین، لیسانس، دانش فنی و هزینه

  .شودمی

  

  بندي بسته هزینه برآورد -3-8-7
 در صورتی که هزینه هر کیسه. بندي خواهند شدکیلوگرمی بسته 50هاي محصوالت طرح در کیسه

  .میلیون ریال خواهد بود 800بندي ي ساالنه بستهریال در نظر گرفته شود هزینه 2000

  
  
  بینی نشده تولیدهاي پیشهزینه-3-8-8 

  . میلیون ریال خواهد شد 1655.2هاي عملیاتی تولید یعنی در حدود درصد هزینه 2.5معادل 
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  گذاريي سرمایهاستهالك سالیانه-3-8-9
سال و ارزش  15دوره استهالك . گیرد ثابت مشهود صورت می هاي مورد دارایی استهالك در

سازي زمین استهالك در نظر هاي تملک و آمادهبراي هزینه. شودنظر گرفته میدرصد در  10اسقاطی 

  .میلیون ریال برآورد می شود  4760.2 میزان رقم استهالك .شودگرفته نمی

  

  هاي مالی طرحهزینه-3-8-11
هزینه هاي سرمایه گذاري ثابت % 70 براي این طرح استفاده از تسهیالت بانکی به منظور تأمین

در جدول زیر هزینه هاي تولید ساالنه این طرح جمع بندي شده . ارزي و ریالی در نظر گرفته شده است

  . میلیون ریال می باشد 1667.69بر اساس این جدول کل هزینه جاري این طرح در ظرفیت کامل . است

  
  

  )سال مرجعدر (هزینه هاي تولید ساالنه طرح  - 15- 3جدول 

 شرح
م  -هزینه ریالی

 ریال
درصد در قیمت 

 تمام شده
 57.74  42555 مواد اولیه

 1.08  800 بسته بندي

 21.02  15494 پرسنل و بیمه و مزایا

 6.45  4755.1 یوتیلیتی

 0.81  600 تعمیر و نگهداري

 0.04  30  بیمه کارخانه

 1.87  1380 اداري و فروش

 2.25  1655.2  بینی نشدههاي پیشهزینه

 6.46  4760.2 استهالك

 2.26  1667.69 هزینه هاي مالی

  100  73697.19 جمع کل
  

ریال بر  3685قیمت تمام شده متوسط محصول طرح برابر  باتوجه به محاسبات فوق،  به این ترتیب

  .کیلوگرم خواهد بود
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    انهیفروش سال نییتع -3-9

خواهد  سولفات آمونیوم جامدمیلیون ریال  92000فروش محصول در ظرفیت کامل تولید برابر 

  . منظور شده است ریال 4600 محصولفروش هر کیلوگرم  بهاي. بود

  

  

  

 

   طرح یمال هايارائه شاخص - 3-10

  
   (Internal Rate of Return, IRR)نرخ بازگشت داخلی -3-10-1

پروژه، نرخ بازگشت بودن یک  هاي اقتصاد مهندسی به منظور ارزیابی اقتصادي یکی از تکنیک

ها معادل ارزش فعلی خالص  این روش نرخی که ارزش فعلی خالص دریافت در. باشد داخلی می

  . گردد ها باشد، نرخ بازگشت داخلی محسوب می تپرداخ

توجه به حداقل نرخ  و با آمده استدرصد بدست  24.86 نرخ بازگشت داخلی این طرح برابر

طرح در شرایط بررسی توان نتیجه گرفت که  ، میباشد میدرصد  15 برابرجذب سرمایه در کشور که 

  . پذیر است شده از نظر اقتصادي توجیه

  

  

   (Payback Period, PBP)سرمایه  دوره بازگشت-3-10-2
این روش  در. باشد ها می براي مقایسه اقتصادي پروژه تقریبیدوره بازگشت سرمایه یک روش 

هاي  طی این دوره برابر هزینه است که درآمدهاي حاصله درهدف پیداکردن دوره یا مدت زمانی 
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تر  اي که دوره بازگشت سرمایه آن کوچکتر باشد، اقتصادي دراین روش هر پروژه. گذاري گردد سرمایه

کمی که  )بدون احتساب دوران ساخت( سال 4.19 طرح برابراین دوره بازگشت سرمایه . خواهد بود

  .آمده استبدست ماه می باشد،  50 بیش از

   (Internal Rate of Return of Equity, IRRE)آورده سهامداران  نرخ بازگشت داخلی-3-10-3
توجه  با که آمدهدرصد بدست  39.32 برابربراي آورده سهامداران  نرخ بازگشت داخلی این طرح

نرخ حاصل شده بزرگتر از نرخ تنزیل شد، با میدرصد  22 برابربه حداقل نرخ جذب سرمایه در کشور که 

  . باشد آورده نقدي می

 

   (Net Present Value, NPV)رزش فعلی خالص ا -3-10-4
بودن یکی  نهایت ساده باشد که در هاي اقتصاد مهندسی می این روش یکی از مهمترین تکنیک

دراین روش ارزش آینده . نماید هایی است که اقتصادي بودن یک پروژه را تعیین می از گویاترین تکنیک

گردد، چنانچه ارزش فعلی  ها با نرخ جذب سرمایه به ارزش فعلی تبدیل می ها ودریافت کلیه پرداخت

از صفر باشد،  تربزرگتر از صفر باشد پروژه اقتصادي بوده واگر ارزش فعلی خالص کوچک (NPV)خالص

  . پروژه غیر اقتصادي خواهد بود

باشد، ارزش فعلی خالص  درصد می 15کشور  در سرمایه جذباینکه حداقل نرخ  عنایت بهبا 

  .خواهد بود NPV= 41858.46 )میلیون ریال( طرح برابر

  

   (Breakeven Point)  تحلیل نقطه سربسر-3-10-5
و با  درصد47.87هاي مالی طرح برابر نقطه سربسر تولید در سال مرجع به استثناي هزینه

نمودارهاي زیر نقطه سربسر این طرح را در . باشدمی درصد 52.22درنظرگرفتن هزینه هاي مالی طرح 

  . دهندهاي مختلف تولید نشان میسال
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٢٣-٣ 
 

  
 هاي تامین مالیهزینه به استثناء –روند تغییرات نقطه سربسري در سالهاي مختلف بهره برداري  -3-3 شکل

 
 

  
 هاي تامین مالیهزینه احتساببه  –روند تغییرات نقطه سربسري در سالهاي مختلف بهره برداري  -4-3 شکل
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٢٤-٣ 
 

  )Value added(ارزش افزوده طرح -3-10-6
  

مواد اولیه، آب، (ها  منهاي داده) ارزش محصول تولیدي(ها  ارزش افزوده برابر است با ستانده

توان گفت که ارزش افزوده برابر است با ارزش کارایی  می، به عبارت دیگر )، نگهداري وتعمیرگازبرق، 

ي این در جدول زیر ارزش افزوده. کنند ها تبدیل می ها را به ستانده یک مجموعه از عوامل که ارزش داده

  .ي آن نشان داده شده استي محاسبهطرح و نحوه

  ) میلیون ریال( برآورد ارزش افزوده طرح -16-3 جدول
 یا درآمد سالیانههزینه  شرح ردیف

 42555 هزینه مواد اولیه 1

 4755.1 هزینه آب، برق و گاز 2

 600 هزینه نگهداري و تعمیر 3

  47910.1 ها جمع داده
  92000 )ها ستانده(درآمد حاصل از فروش  4

  44089.9 ارزش افزوده
 47.92 ارزش افزوده نسبت به فروش

 595.81 )میلیون ریال(بهره وري

  

  .درصد است 48ها حدود  نسبت ارزش افزوده ناخالص داخلی به ارزش ستانده

  

  وري طرح  بهره -3-10-7
 پرسنل باتوجه به اینکه ارزش افزوده وري عبارت است از ارزش افزوده سالیانه طرح به تعداد بهره

باشد،  نفر می 74میلیون ریال و تعداد پرسنل موردنیاز برابر  44089.9 برابر سالیانه طرح خالص داخلی نا

 . بود نفر خواهد ازاي هر همیلیون ریال ب 595.81وري طرح برابر  لذا بهره
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٢٥-٣ 
 

  سوم بهره برداري سالسود خالص در سال -3-10-8

  . میلیون ریال است 18894.81سود خالص طرح در سال مرجع برابر 

  

  

  انیمحاسبه سود و ز -3-11

  .در ادامه جداول سود و زیان و جریان نقدي طرح به شرح ذیل آمده است

  

  سال تولید 15محاسبه سود دهی و درآمد نقدي طرح طی  -17- 3جدول 
  تولید  دوره
  1399  1398  1397  1396  1395  1394  سال

  100  100  100  100  90  80  درصد تولید
  17745.58  18337.58  18337.58  18337.58  18337.58  18337.58  هاي ثابت تولیدهزینه
  53691.92  53691.92  53691.92  53691.92  48322.27  42953.54  هاي متغیر تولیدهزینه

  92000  92000  92000  92000  82800  73600  فروش
 18894.81 18302.81 18302.81 18302.81 14472.01 10780.17  سود ناخالص

 18894.81 18302.81 18302.81 18302.81 14472.01 10780.17  سود خالص پس از کسر مالیات

  
  سال تولید 15محاسبه سود دهی و درآمد نقدي طرح طی  -17-3ادامه جدول 

  تولید  دوره
  1408  1407  1406  1405  1404  1403  1402  1401  1400  سال

  100  100  100  100  100  100  100  100  100  درصد تولید
هاي ثابت هزینه

  تولید
17745.58  17745.58  17745.58  17745.58  17745.58  17745.58  17745.58  17745.58  17745.58  

هاي هزینه
  53691.92  53691.92  53691.92  53691.92  53691.92  53691.92  53691.92  53691.92  53691.92  متغیر تولید

  92000  92000  92000  92000  92000  92000  92000  92000  92000  فروش
 18894.81 18894.81 18894.81 18894.81 18894.81 18894.81 18894.81 18894.81 18894.81  سود ناخالص

سود خالص پس 
 18894.81 18894.81 18894.81 18894.81  مالیاتاز کسر

14171.11 14171.11 14171.11 14171.11 14171.11 
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٢٦-٣ 
 

  آنالیز حساسیت  -3-12

این عوامل شامل . بررسی شده استدر بررسی آنالیز حساسیت این طرح تأثیر عوامل مختلف روي طرح 

گذاري طرح و اثر تورم روي نرخ داخلی بازگشت سرمایه  هاي تولید، درآمد، سرمایه تغییرات هزینه

 نمودارهاي زیر حساسیت نرخ بازگشت داخلی پروژه نسبت به تغییر پارامترهاي مهم پروژه در. باشد می

  .گردد مشاهده می

  

  
  ، درآمد و هزینه هاي تولیدگذاريسرمایه  نرخ بازگشت داخلی نسبت به تغییرات حساسیت - 5-3شکل 
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٢٧-٣ 
 

  گذاري، درآمد و هزینه هاي تولید ساسیت نرخ بازگشت داخلی نسبت به تغییرات سرمایهح -18- 3جدول 
  %تغییرات %فروش %سرمایه گذاري  %هزینه هاي  عملیاتی

38.53 30.37 3.33  20- 

35.86 29.10 8.07  16- 

33.17 27.93 12.54  12- 

30.44 26.83 16.79  8- 

27.67 25.81 20.89  4- 

24.86 24.86  24.86  0 

22.00 23.97 28.72  4 

19.08 23.12 32.50  8 

16.09 22.33 36.20  12 

13.02 21.58 39.84  16 

9.85 20.87 43.42  20 
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٢٨-٣ 
 

  یینها بنديو جمع لیتحل - 3-13

  :بندي نهایی طرح برشمردتوان نکات زیر را به عنوان جمعگفته شده می با توجه به مطالب

سرمایه گذاري نسبتا پائین طرح و دسترس بودن مواد اولیه از ویژگیهاي این طرح می باشد که با توجه 

  .به نتایج ارزیابی اقتصادي، بیانگر شاخص هاي مناسب و نوجیه پذیر بودن طرح می باشد

زار مالحظه گردید که پتانسیل سرمایه گذاري در ظرفیت هاي باالتر نیز وجود از طرفی در بررسی با

داشته و ظرفیت انتخابی حداقل مناسب می باشد، لذا درصورت توسعه طرح و یا اجراي پروژه با ظرفیت 

  . باالتر قطعا شاخص هاي طرح را بهتر خواهد نمود

    .لف و تامین تجهیزات از داخل کشور می باشدویژگیهاي طرح، امکان تامین دانش فنی از منابع مختاز 

گذاري در این بخش توصیه بندي نهایی سرمایهدر پایان به عنوان جمع

   .شودمی
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  أ
 

  
 منابع و مراجع مطالعاتی

  
 

 SIDS Initial Assessment Report, Berlin, Germany, 2004 1  
 Wiley, ULLMANN'S Encyclopedia of Industrial Chemistry, Ammonium 

Compounds  

2  

    1384اد ، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، پائیز اطالعات ایمنی مورگ ب 3

 Association of Analytical Communities,” AOAC INTERNATIONAL  4  
  Chemical Economics Handbook: Marketing Research Report, Ammonium Sulfate, 

May 2007  

5 

  http://www.ihs.com/products/chemical/planning/ceh/ammonium-sulfate.aspx 6 

http://www.alibaba.com/showroom/ammonium-sulfate-liquid.html  7  
http://english.chem99.com/price/coalchem/ccj/default2010 8 

International Raw Material Ltd, Tranzform Ammonium Sulfate, 2012 9 

Triveni Interchem Private Limited, Quotation no. 10314 10 

   اطالعات واحدهاي فعال و طرح وزارت صنایع 11

   ي گمرك جمهوري اسالمی ایراناداره 12

   89تا  85کشاورزي ، وزارت جهاد کشاورزي، سالهاي مارنامه آ 13

   91، خرداد مهندسی سازه صنعت پاهنگشرکت  احداث واحد سولفات آمونیوم، فنی و مالیپیشنهاد  14

  :بازرگانی پتروشیمیشرکت وبسایت   15

 http://www.petrochem-ir.net/esales-internetsales-prodprice-fa.html  
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  شرکت پتروشیمی خراسان           دستی پتروشیمی                                               شرکت گسترش صنایع پایین
  بررسی فنی، مالی و اقتصادي

 
  
  
  
  
  
  
  

  نتایج حاصل از محاسبات

  3نرم افزار کامفار  

  سولفات آمونیومطرح 
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   جدول خالصه عملکرد پروژه  

COMFAR III Expert kdicoster@gmail.com

1 

Ammonium Sulfate 20000t/y  عنوان پروژه :
  زمان ورود داده ها :

  پروژه جديد   طبقه بندي پروژه :

12/1393 - 1/1392  فاز ساخت    :
2   سال    مدت :

12/1408 - 1/1394  فاز بهره برداري :
15    سال    مدت :

)  واحدپولي حسابداري : ميليون ريال) ر.م
  مطلق   واحد شمارش :

)  واحد پولي داخلي : ميليون ريال) ر.م

 هزينه هاي سرمايه گذاري 
 كل 

 فاز ساخت 
 كل 

 فاز توليد 
 كل سرمايه 
  گذاري          

70,170.000.0070,170.00کل هزينه هاي ثابت سرمايه گذاري 
14,854.150.0014,854.15کل مخارج پيش از توليد 

5,000.000.005,000.00) خالص از بهره (  مخارج پيش از توليد 
9,854.150.009,854.15  بهره 

0.0011,795.1111,795.11  افزايش در سرمايه در گردش خالص 
85,024.1511,795.1196,819.26کل هزينه هاي سرمايه گذاري 

  منابع تأمين مالي 
 كل 

 فاز ساخت 
 كل 

 فاز توليد 
 كل 

 جريانات نقدي ورودي 
36,100.000.0036,100.00کل حقوق صاحبان سهام 

0.000.000.00  خارجي 
36,100.000.0036,100.00  داخلي 

49,119.000.0049,119.00کل وامهاي بلند مدت 
0.000.000.00  خارجي 
49,119.000.0049,119.00  داخلي 

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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2 

0.0011,912.0511,912.05 کل وامهاي کوتاه مدت 
0.000.000.00  خارجي 
0.0011,912.0511,912.05  داخلي 

0.003,659.333,659.33  حسابهاي پرداختني 
85,219.0015,571.38100,790.38کل منابع تامين مالي 

  درآمد وهزينه هاي عملياتي 
   سال اول  

1394
   سال مرجع  

1397
   سال آخر  

1408
73,600.0092,000.0092,000.00  درآمد فروش 

55,206.1265,889.3065,889.30) کارخانه (  هزينه هاي توليد 
0.000.000.00  هزينه هاي سربار اداري 

55,206.1265,889.3065,889.30  هزينه هاي عملياتي 
4,760.204,760.204,168.20  استهالک 

1,528.711,667.691,667.69  هزينه هاي تامين مالي 
61,495.0372,317.1971,725.19کل هزينه هاي توليد 

1,324.801,380.001,380.00  هزينه هاي بازاريابي 
62,819.8373,697.1973,105.19  بهاي تمام شده محصوالت 

0.000.000.00  بهره سپرده هاي کوتاه مدت 
10,780.1718,302.8118,894.81  سود ناخالص عملياتي 

0.000.000.00   درآمد غير مترقبه 
0.000.000.00  زيان غير مترقبه 
0.000.000.00  ذخاير استهالک 

10,780.1718,302.8118,894.81  سودناخالص 
0.000.000.00  ذخاير سرمايه گذاري 
10,780.1718,302.8118,894.81  سود مشمول ماليات 

0.000.004,723.70) شرکت( ماليات بر درآمد 
10,780.1718,302.8114,171.11  سود خالص 

  نسبتها 

41,858.46   در   15.00%  خالص ارزش فعلي کل سرمايه 
(IRR)  24.86% نرخ بازده داخلي سرمايه گذاري

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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IRR%24.86  تعديل شده سرمايه گذاري  
24,613.98   در   22.00%  خالص ارزش فعلي کل حقوق صاحبان سهام 

(IRRE)  39.32% نرخ بازده داخلي حقوق صاحبان سرمايه
IRR%39.32  تعديل شده حقوق صاحبان سرمايه  

12/1392  خالص ارزش فعلي محاسبه ميشود براي 

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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  هزينه هاي ثابت سرمايه گذاري   -  کل 
ميليون ريال

   خريدزمين  
   محوطه سازي و بهبود زمين  

 کارهاي عمراني، بنا و ساختمانها 
   ماشين آالت و تجهيزات کارخانه  

   تجهيزات خدماتي و جانبي کارخانه  
  محيطي، حراست-  حفاظتهاي زيست   

) سربار پروژه( هزينه هاي مرتبط با دارايي هاي ثابت    
   هزينه هاي احتمالي  

 کل هزينه هاي ثابت سرمايه گذاري 
(%)  سهم خارجي    

 كل 
 فاز ساخت 

 كل 
 فاز توليد 

   ساخت  
1392

   ساخت  
1393

   بهره برداري  
1394

   بهره برداري  
1395

   بهره برداري  
1396

   بهره برداري  
1397

   بهره برداري  
1398

COMFAR III Expert kdicoster@gmail.com

4 

2,000.000.002,000.000.000.000.000.000.000.00
1,420.000.001,065.00355.000.000.000.000.000.00

25,050.000.005,010.0020,040.000.000.000.000.000.00
29,000.000.003,000.0026,000.000.000.000.000.000.00
11,700.000.00185.0011,515.000.000.000.000.000.00

0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00

1,000.000.0050.00950.000.000.000.000.000.00
70,170.000.0011,310.0058,860.000.000.000.000.000.00

0.000.000.000.000.000.000.000.000.00

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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  هزينه هاي ثابت سرمايه گذاري   -  کل 
ميليون ريال

   خريدزمين  
   محوطه سازي و بهبود زمين  

 کارهاي عمراني، بنا و ساختمانها 
   ماشين آالت و تجهيزات کارخانه  

   تجهيزات خدماتي و جانبي کارخانه  
  محيطي، حراست-  حفاظتهاي زيست   

) سربار پروژه( هزينه هاي مرتبط با دارايي هاي ثابت    
   هزينه هاي احتمالي  

 کل هزينه هاي ثابت سرمايه گذاري 
(%)  سهم خارجي    

   بهره برداري  
1399

   بهره برداري  
1400

   بهره برداري  
1401

   بهره برداري  
1402

   بهره برداري  
1403

   بهره برداري  
1404

   بهره برداري  
1405

   بهره برداري  
1406

   بهره برداري  
1407
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5 

0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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  هزينه هاي ثابت سرمايه گذاري   -  کل 
ميليون ريال

   خريدزمين  
   محوطه سازي و بهبود زمين  

 کارهاي عمراني، بنا و ساختمانها 
   ماشين آالت و تجهيزات کارخانه  

   تجهيزات خدماتي و جانبي کارخانه  
  محيطي، حراست-  حفاظتهاي زيست   

) سربار پروژه( هزينه هاي مرتبط با دارايي هاي ثابت    
   هزينه هاي احتمالي  

 کل هزينه هاي ثابت سرمايه گذاري 
(%)  سهم خارجي    

   بهره برداري  
1408
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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  هزينه هاي ثابت سرمايه گذاري   -    خارجي  
ميليون ريال

   خريدزمين  
   محوطه سازي و بهبود زمين  

 کارهاي عمراني، بنا و ساختمانها 
   ماشين آالت و تجهيزات کارخانه  

   تجهيزات خدماتي و جانبي کارخانه  
  محيطي، حراست-  حفاظتهاي زيست   

) سربار پروژه( هزينه هاي مرتبط با دارايي هاي ثابت    
   هزينه هاي احتمالي  

 کل هزينه هاي ثابت سرمايه گذاري 
(%)  سهم کل    

 كل 
 فاز ساخت 

 كل 
 فاز توليد 

   ساخت  
1392

   ساخت  
1393

   بهره برداري  
1394

   بهره برداري  
1395

   بهره برداري  
1396

   بهره برداري  
1397

   بهره برداري  
1398

COMFAR III Expert kdicoster@gmail.com
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0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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  هزينه هاي ثابت سرمايه گذاري   -    خارجي  
ميليون ريال

   خريدزمين  
   محوطه سازي و بهبود زمين  

 کارهاي عمراني، بنا و ساختمانها 
   ماشين آالت و تجهيزات کارخانه  

   تجهيزات خدماتي و جانبي کارخانه  
  محيطي، حراست-  حفاظتهاي زيست   

) سربار پروژه( هزينه هاي مرتبط با دارايي هاي ثابت    
   هزينه هاي احتمالي  

 کل هزينه هاي ثابت سرمايه گذاري 
(%)  سهم کل    

   بهره برداري  
1399

   بهره برداري  
1400

   بهره برداري  
1401

   بهره برداري  
1402

   بهره برداري  
1403

   بهره برداري  
1404

   بهره برداري  
1405

   بهره برداري  
1406

   بهره برداري  
1407
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0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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  هزينه هاي ثابت سرمايه گذاري   -    خارجي  
ميليون ريال

   خريدزمين  
   محوطه سازي و بهبود زمين  

 کارهاي عمراني، بنا و ساختمانها 
   ماشين آالت و تجهيزات کارخانه  

   تجهيزات خدماتي و جانبي کارخانه  
  محيطي، حراست-  حفاظتهاي زيست   

) سربار پروژه( هزينه هاي مرتبط با دارايي هاي ثابت    
   هزينه هاي احتمالي  

 کل هزينه هاي ثابت سرمايه گذاري 
(%)  سهم کل    

   بهره برداري  
1408
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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  هزينه هاي ثابت سرمايه گذاري   -    داخلي  
ميليون ريال

   خريدزمين  
   محوطه سازي و بهبود زمين  

 کارهاي عمراني، بنا و ساختمانها 
   ماشين آالت و تجهيزات کارخانه  

   تجهيزات خدماتي و جانبي کارخانه  
  محيطي، حراست-  حفاظتهاي زيست   

) سربار پروژه( هزينه هاي مرتبط با دارايي هاي ثابت    
   هزينه هاي احتمالي  

 کل هزينه هاي ثابت سرمايه گذاري 
(%)  سهم کل    

 كل 
 فاز ساخت 

 كل 
 فاز توليد 

   ساخت  
1392

   ساخت  
1393

   بهره برداري  
1394

   بهره برداري  
1395

   بهره برداري  
1396

   بهره برداري  
1397

   بهره برداري  
1398

COMFAR III Expert kdicoster@gmail.com

10 

2,000.000.002,000.000.000.000.000.000.000.00
1,420.000.001,065.00355.000.000.000.000.000.00

25,050.000.005,010.0020,040.000.000.000.000.000.00
29,000.000.003,000.0026,000.000.000.000.000.000.00
11,700.000.00185.0011,515.000.000.000.000.000.00

0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00

1,000.000.0050.00950.000.000.000.000.000.00
70,170.000.0011,310.0058,860.000.000.000.000.000.00

100.000.00100.00100.000.000.000.000.000.00
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  هزينه هاي ثابت سرمايه گذاري   -    داخلي  
ميليون ريال

   خريدزمين  
   محوطه سازي و بهبود زمين  

 کارهاي عمراني، بنا و ساختمانها 
   ماشين آالت و تجهيزات کارخانه  

   تجهيزات خدماتي و جانبي کارخانه  
  محيطي، حراست-  حفاظتهاي زيست   

) سربار پروژه( هزينه هاي مرتبط با دارايي هاي ثابت    
   هزينه هاي احتمالي  

 کل هزينه هاي ثابت سرمايه گذاري 
(%)  سهم کل    

   بهره برداري  
1399

   بهره برداري  
1400

   بهره برداري  
1401

   بهره برداري  
1402

   بهره برداري  
1403

   بهره برداري  
1404

   بهره برداري  
1405

   بهره برداري  
1406

   بهره برداري  
1407

COMFAR III Expert kdicoster@gmail.com
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0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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  هزينه هاي ثابت سرمايه گذاري   -    داخلي  
ميليون ريال

   خريدزمين  
   محوطه سازي و بهبود زمين  

 کارهاي عمراني، بنا و ساختمانها 
   ماشين آالت و تجهيزات کارخانه  

   تجهيزات خدماتي و جانبي کارخانه  
  محيطي، حراست-  حفاظتهاي زيست   

) سربار پروژه( هزينه هاي مرتبط با دارايي هاي ثابت    
   هزينه هاي احتمالي  

 کل هزينه هاي ثابت سرمايه گذاري 
(%)  سهم کل    

   بهره برداري  
1408
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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60000

50000

40000

30000

20000

10000

0

 مبلغ 

1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408

   سرمايه گذاري ثابت  
(ميليون ريال)

   داخلي     خارجي  
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1392 0.00 11,310.00
1393 0.00 58,860.00
1394 0.00 0.00
1395 0.00 0.00
1396 0.00 0.00
1397 0.00 0.00
1398 0.00 0.00
1399 0.00 0.00
1400 0.00 0.00
1401 0.00 0.00
1402 0.00 0.00
1403 0.00 0.00
1404 0.00 0.00
1405 0.00 0.00
1406 0.00 0.00
1407 0.00 0.00
1408 0.00 0.00

   داخلي     خارجي  

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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   مخارج پيش از توليد   -  کل 
ميليون ريال

) خالص از بهره (  مخارج پيش از توليد    
   بهره  

 کل مخارج پيش از توليد 
(%)  سهم خارجي    

 كل 
 فاز ساخت 

 كل 
 فاز توليد 

   ساخت  
1392

   ساخت  
1393

   بهره برداري  
1394

   بهره برداري  
1395

   بهره برداري  
1396

   بهره برداري  
1397

   بهره برداري  
1398

   بهره برداري  
1399

COMFAR III Expert kdicoster@gmail.com
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5,000.000.00250.004,750.000.000.000.000.000.000.00
9,854.150.002,988.956,865.200.000.000.000.000.000.00

14,854.150.003,238.9511,615.200.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
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   مخارج پيش از توليد   -  کل 
ميليون ريال

) خالص از بهره (  مخارج پيش از توليد    
   بهره  

 کل مخارج پيش از توليد 
(%)  سهم خارجي    

   بهره برداري  
1400

   بهره برداري  
1401

   بهره برداري  
1402

   بهره برداري  
1403

   بهره برداري  
1404

   بهره برداري  
1405

   بهره برداري  
1406

   بهره برداري  
1407

   بهره برداري  
1408
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0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
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   مخارج پيش از توليد   -    خارجي  
ميليون ريال

) خالص از بهره (  مخارج پيش از توليد    
   بهره  

 کل مخارج پيش از توليد 
(%)  سهم کل    

 كل 
 فاز ساخت 

 كل 
 فاز توليد 

   ساخت  
1392

   ساخت  
1393

   بهره برداري  
1394

   بهره برداري  
1395

   بهره برداري  
1396

   بهره برداري  
1397

   بهره برداري  
1398

   بهره برداري  
1399
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0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
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   مخارج پيش از توليد   -    خارجي  
ميليون ريال

) خالص از بهره (  مخارج پيش از توليد    
   بهره  

 کل مخارج پيش از توليد 
(%)  سهم کل    

   بهره برداري  
1400

   بهره برداري  
1401

   بهره برداري  
1402

   بهره برداري  
1403

   بهره برداري  
1404

   بهره برداري  
1405

   بهره برداري  
1406

   بهره برداري  
1407

   بهره برداري  
1408
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0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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   مخارج پيش از توليد   -    داخلي  
ميليون ريال

) خالص از بهره (  مخارج پيش از توليد    
   بهره  

 کل مخارج پيش از توليد 
(%)  سهم کل    

 كل 
 فاز ساخت 

 كل 
 فاز توليد 

   ساخت  
1392

   ساخت  
1393

   بهره برداري  
1394

   بهره برداري  
1395

   بهره برداري  
1396

   بهره برداري  
1397

   بهره برداري  
1398

   بهره برداري  
1399
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5,000.000.00250.004,750.000.000.000.000.000.000.00
9,854.150.002,988.956,865.200.000.000.000.000.000.00

14,854.150.003,238.9511,615.200.000.000.000.000.000.00
100.000.00100.00100.000.000.000.000.000.000.00

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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   مخارج پيش از توليد   -    داخلي  
ميليون ريال

) خالص از بهره (  مخارج پيش از توليد    
   بهره  

 کل مخارج پيش از توليد 
(%)  سهم کل    

   بهره برداري  
1400

   بهره برداري  
1401

   بهره برداري  
1402

   بهره برداري  
1403

   بهره برداري  
1404

   بهره برداري  
1405

   بهره برداري  
1406

   بهره برداري  
1407

   بهره برداري  
1408
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0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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12000

10000

8000

6000

4000

2000

0

 مبلغ 

1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408

   مخارج پيش از توليد  
(ميليون ريال)

   داخلي     خارجي  

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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1392 0.00 3,238.95
1393 0.00 11,615.20
1394 0.00 0.00
1395 0.00 0.00
1396 0.00 0.00
1397 0.00 0.00
1398 0.00 0.00
1399 0.00 0.00
1400 0.00 0.00
1401 0.00 0.00
1402 0.00 0.00
1403 0.00 0.00
1404 0.00 0.00
1405 0.00 0.00
1406 0.00 0.00
1407 0.00 0.00
1408 0.00 0.00

   داخلي     خارجي  

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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   سرمايه در گردش خالص مورد نياز   -  کل 
ميليون ريال

 کل موجودي کاال 
   حسابهاي دريافتني  

   موجودي نقد  
   داراييهاي جاري  

   حسابهاي پرداختني  
   بدهي هاي جاري  

 کل سرمايه در گردش خالص مورد نياز 
   افزايش در سرمايه در گردش خالص  

(%)  سهم خارجي    

   ساخت   ضريب گردش 
1392

   ساخت  
1393

   بهره برداري  
1394

   بهره برداري  
1395

   بهره برداري  
1396

   بهره برداري  
1397

   بهره برداري  
1398

   بهره برداري  
1399
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0.000.000.007,008.467,599.528,342.338,320.658,320.658,320.65
0.000.000.004,710.915,158.345,605.785,605.785,605.785,605.78

12.000.000.001,394.701,431.631,483.771,481.601,481.601,481.60
0.000.000.0013,114.0614,189.5015,431.8715,408.0215,408.0215,408.02
0.000.000.003,261.663,288.013,658.083,611.663,612.923,612.92
0.000.000.003,261.663,288.013,658.083,611.663,612.923,612.92
0.000.000.009,852.4010,901.4911,773.7911,796.3611,795.1111,795.11
0.000.000.009,852.401,049.09872.3022.57-1.250.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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   سرمايه در گردش خالص مورد نياز   -  کل 
ميليون ريال

 کل موجودي کاال 
   حسابهاي دريافتني  

   موجودي نقد  
   داراييهاي جاري  

   حسابهاي پرداختني  
   بدهي هاي جاري  

 کل سرمايه در گردش خالص مورد نياز 
   افزايش در سرمايه در گردش خالص  

(%)  سهم خارجي    

   بهره برداري  
1400

   بهره برداري  
1401

   بهره برداري  
1402

   بهره برداري  
1403

   بهره برداري  
1404

   بهره برداري  
1405

   بهره برداري  
1406

   بهره برداري  
1407

   بهره برداري  
1408
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8,320.658,320.658,320.658,320.658,320.658,320.658,320.658,320.658,320.65
5,605.785,605.785,605.785,605.785,605.785,605.785,605.785,605.785,605.78
1,481.601,481.601,481.601,481.601,481.601,481.601,481.601,481.601,481.60

15,408.0215,408.0215,408.0215,408.0215,408.0215,408.0215,408.0215,408.0215,408.02
3,612.923,612.923,612.923,612.923,612.923,612.923,612.923,612.923,612.92
3,612.923,612.923,612.923,612.923,612.923,612.923,612.923,612.923,612.92

11,795.1111,795.1111,795.1111,795.1111,795.1111,795.1111,795.1111,795.1111,795.11
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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   سرمايه در گردش خالص مورد نياز   -    خارجي  
ميليون ريال

 کل موجودي کاال 
   حسابهاي دريافتني  

   موجودي نقد  
   داراييهاي جاري  

   حسابهاي پرداختني  
   بدهي هاي جاري  

 کل سرمايه در گردش خالص مورد نياز 
   افزايش در سرمايه در گردش خالص  

(%)  سهم کل    

   ساخت   ضريب گردش 
1392

   ساخت  
1393

   بهره برداري  
1394

   بهره برداري  
1395

   بهره برداري  
1396

   بهره برداري  
1397

   بهره برداري  
1398

   بهره برداري  
1399
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0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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   سرمايه در گردش خالص مورد نياز   -    خارجي  
ميليون ريال

 کل موجودي کاال 
   حسابهاي دريافتني  

   موجودي نقد  
   داراييهاي جاري  

   حسابهاي پرداختني  
   بدهي هاي جاري  

 کل سرمايه در گردش خالص مورد نياز 
   افزايش در سرمايه در گردش خالص  

(%)  سهم کل    

   بهره برداري  
1400

   بهره برداري  
1401

   بهره برداري  
1402

   بهره برداري  
1403

   بهره برداري  
1404

   بهره برداري  
1405

   بهره برداري  
1406

   بهره برداري  
1407

   بهره برداري  
1408
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0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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   سرمايه در گردش خالص مورد نياز   -    داخلي  
ميليون ريال

 کل موجودي کاال 
   حسابهاي دريافتني  

   موجودي نقد  
   داراييهاي جاري  

   حسابهاي پرداختني  
   بدهي هاي جاري  

 کل سرمايه در گردش خالص مورد نياز 
   افزايش در سرمايه در گردش خالص  

(%)  سهم کل    

   ساخت   ضريب گردش 
1392

   ساخت  
1393

   بهره برداري  
1394

   بهره برداري  
1395

   بهره برداري  
1396

   بهره برداري  
1397

   بهره برداري  
1398

   بهره برداري  
1399
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0.000.000.007,008.467,599.528,342.338,320.658,320.658,320.65
0.000.000.004,710.915,158.345,605.785,605.785,605.785,605.78

12.000.000.001,394.701,431.631,483.771,481.601,481.601,481.60
0.000.000.0013,114.0614,189.5015,431.8715,408.0215,408.0215,408.02
0.000.000.003,261.663,288.013,658.083,611.663,612.923,612.92
0.000.000.003,261.663,288.013,658.083,611.663,612.923,612.92
0.000.000.009,852.4010,901.4911,773.7911,796.3611,795.1111,795.11
0.000.000.009,852.401,049.09872.3022.57-1.250.00
0.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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   سرمايه در گردش خالص مورد نياز   -    داخلي  
ميليون ريال

 کل موجودي کاال 
   حسابهاي دريافتني  

   موجودي نقد  
   داراييهاي جاري  

   حسابهاي پرداختني  
   بدهي هاي جاري  

 کل سرمايه در گردش خالص مورد نياز 
   افزايش در سرمايه در گردش خالص  

(%)  سهم کل    

   بهره برداري  
1400

   بهره برداري  
1401

   بهره برداري  
1402

   بهره برداري  
1403

   بهره برداري  
1404

   بهره برداري  
1405

   بهره برداري  
1406

   بهره برداري  
1407

   بهره برداري  
1408
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8,320.658,320.658,320.658,320.658,320.658,320.658,320.658,320.658,320.65
5,605.785,605.785,605.785,605.785,605.785,605.785,605.785,605.785,605.78
1,481.601,481.601,481.601,481.601,481.601,481.601,481.601,481.601,481.60

15,408.0215,408.0215,408.0215,408.0215,408.0215,408.0215,408.0215,408.0215,408.02
3,612.923,612.923,612.923,612.923,612.923,612.923,612.923,612.923,612.92
3,612.923,612.923,612.923,612.923,612.923,612.923,612.923,612.923,612.92

11,795.1111,795.1111,795.1111,795.1111,795.1111,795.1111,795.1111,795.1111,795.11
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00

100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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10000

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

-1000

 مبلغ 

1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408

   افزايش در سرمايه در گردش خالص  
(ميليون ريال)

   داخلي     خارجي  

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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1392 0.00 0.00
1393 0.00 0.00
1394 0.00 9,852.40
1395 0.00 1,049.09
1396 0.00 872.30
1397 0.00 22.57
1398 0.00 -1.25
1399 0.00 0.00
1400 0.00 0.00
1401 0.00 0.00
1402 0.00 0.00
1403 0.00 0.00
1404 0.00 0.00
1405 0.00 0.00
1406 0.00 0.00
1407 0.00 0.00
1408 0.00 0.00

   داخلي     خارجي  

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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   هزينه هاي سرمايه گذاري   -  کل 
ميليون ريال

 کل هزينه هاي ثابت سرمايه گذاري 
 کل مخارج پيش از توليد 

   افزايش در سرمايه در گردش خالص  
 کل هزينه هاي سرمايه گذاري 

(%)  سهم خارجي    

 كل 
 فاز ساخت 

 كل 
 فاز توليد 

   ساخت  
1392

   ساخت  
1393

   بهره برداري  
1394

   بهره برداري  
1395

   بهره برداري  
1396

   بهره برداري  
1397

   بهره برداري  
1398

   بهره برداري  
1399
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70,170.000.0011,310.0058,860.000.000.000.000.000.000.00
14,854.150.003,238.9511,615.200.000.000.000.000.000.00

0.0011,795.110.000.009,852.401,049.09872.3022.57-1.250.00
85,024.1511,795.1114,548.9570,475.209,852.401,049.09872.3022.57-1.250.00

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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   هزينه هاي سرمايه گذاري   -  کل 
ميليون ريال

 کل هزينه هاي ثابت سرمايه گذاري 
 کل مخارج پيش از توليد 

   افزايش در سرمايه در گردش خالص  
 کل هزينه هاي سرمايه گذاري 

(%)  سهم خارجي    

   بهره برداري  
1400

   بهره برداري  
1401

   بهره برداري  
1402

   بهره برداري  
1403

   بهره برداري  
1404

   بهره برداري  
1405

   بهره برداري  
1406

   بهره برداري  
1407

   بهره برداري  
1408
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0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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   هزينه هاي سرمايه گذاري   -    خارجي  
ميليون ريال

 کل هزينه هاي ثابت سرمايه گذاري 
 کل مخارج پيش از توليد 

   افزايش در سرمايه در گردش خالص  
 کل هزينه هاي سرمايه گذاري 

(%)  سهم کل    

 كل 
 فاز ساخت 

 كل 
 فاز توليد 

   ساخت  
1392

   ساخت  
1393

   بهره برداري  
1394

   بهره برداري  
1395

   بهره برداري  
1396

   بهره برداري  
1397

   بهره برداري  
1398

   بهره برداري  
1399
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0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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   هزينه هاي سرمايه گذاري   -    خارجي  
ميليون ريال

 کل هزينه هاي ثابت سرمايه گذاري 
 کل مخارج پيش از توليد 

   افزايش در سرمايه در گردش خالص  
 کل هزينه هاي سرمايه گذاري 

(%)  سهم کل    

   بهره برداري  
1400

   بهره برداري  
1401

   بهره برداري  
1402

   بهره برداري  
1403

   بهره برداري  
1404

   بهره برداري  
1405

   بهره برداري  
1406

   بهره برداري  
1407

   بهره برداري  
1408
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0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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   هزينه هاي سرمايه گذاري   -    داخلي  
ميليون ريال

 کل هزينه هاي ثابت سرمايه گذاري 
 کل مخارج پيش از توليد 

   افزايش در سرمايه در گردش خالص  
 کل هزينه هاي سرمايه گذاري 

(%)  سهم کل    

 كل 
 فاز ساخت 

 كل 
 فاز توليد 

   ساخت  
1392

   ساخت  
1393

   بهره برداري  
1394

   بهره برداري  
1395

   بهره برداري  
1396

   بهره برداري  
1397

   بهره برداري  
1398

   بهره برداري  
1399
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70,170.000.0011,310.0058,860.000.000.000.000.000.000.00
14,854.150.003,238.9511,615.200.000.000.000.000.000.00

0.0011,795.110.000.009,852.401,049.09872.3022.57-1.250.00
85,024.1511,795.1114,548.9570,475.209,852.401,049.09872.3022.57-1.250.00

100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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   هزينه هاي سرمايه گذاري   -    داخلي  
ميليون ريال

 کل هزينه هاي ثابت سرمايه گذاري 
 کل مخارج پيش از توليد 

   افزايش در سرمايه در گردش خالص  
 کل هزينه هاي سرمايه گذاري 

(%)  سهم کل    

   بهره برداري  
1400

   بهره برداري  
1401

   بهره برداري  
1402

   بهره برداري  
1403

   بهره برداري  
1404

   بهره برداري  
1405

   بهره برداري  
1406

   بهره برداري  
1407

   بهره برداري  
1408
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0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408

 کل سرمايه گذاري 
(ميليون ريال)

   داخلي     خارجي  

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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1392 0.00 14,548.95
1393 0.00 70,475.20
1394 0.00 9,852.40
1395 0.00 1,049.09
1396 0.00 872.30
1397 0.00 22.57
1398 0.00 -1.25
1399 0.00 0.00
1400 0.00 0.00
1401 0.00 0.00
1402 0.00 0.00
1403 0.00 0.00
1404 0.00 0.00
1405 0.00 0.00
1406 0.00 0.00
1407 0.00 0.00
1408 0.00 0.00

   داخلي     خارجي  

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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   بهاي تمام شده ساالنه محصوالت   -  کل 
ميليون ريال

(%)  درصد بکارگيري ظرفيت توليد     
   مواد خام  

   ملزومات کارخانه  
   يوتيليتي  

   انرژي  
   قطعات يدکي مصرف شده  

   تعميرات ، نگهداري،مواد اوليه  
   حق امتياز  

   دستمزد  
) از جمله ماليات( هزينه هاي باالسري دستمزد    

   هزينه هاي سربار کارخانه  
) کارخانه (  هزينه هاي توليد    

   هزينه هاي اداري  
   هزينه هاي عملياتي  

   استهالک  
   هزينه هاي تامين مالي  

 کل هزينه هاي توليد 
   هزينه هاي بازاريابي مستقيم  

   بهاي تمام شده محصوالت  
 هزينه هر واحد 

(%)  سهم خارجي    
(%)  سهم متغير    

   بهره برداري  
1394

   بهره برداري  
1395

   بهره برداري  
1396

   بهره برداري  
1397

   بهره برداري  
1398

   بهره برداري  
1399

   بهره برداري  
1400

   بهره برداري  
1401

   بهره برداري  
1402
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83.3390.42100.42100.00100.00100.00100.00100.00100.00
35,462.5038,476.8142,732.3142,555.0042,555.0042,555.0042,555.0042,555.0042,555.00

666.67723.33803.33800.00800.00800.00800.00800.00800.00
4,121.094,390.544,770.954,755.104,755.104,755.104,755.104,755.104,755.10

0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00

525.00556.88601.88600.00600.00600.00600.00600.00600.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00

6,045.326,180.556,371.456,363.506,363.506,363.506,363.506,363.506,363.50
8,673.988,868.009,141.919,130.509,130.509,130.509,130.509,130.509,130.50
1,492.091,574.161,690.031,685.201,685.201,685.201,685.201,685.201,685.20

56,986.6560,770.2766,111.8765,889.3065,889.3065,889.3065,889.3065,889.3065,889.30
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00

56,986.6560,770.2766,111.8765,889.3065,889.3065,889.3065,889.3065,889.3065,889.30
4,760.204,760.204,760.204,760.204,760.204,168.204,168.204,168.204,168.20
1,528.711,667.691,667.691,667.691,667.691,667.691,667.691,667.691,667.69

63,275.5667,198.1672,539.7572,317.1972,317.1971,725.1971,725.1971,725.1971,725.19
1,334.001,353.551,381.151,380.001,380.001,380.001,380.001,380.001,380.00

64,609.5668,551.7173,920.9073,697.1973,697.1973,105.1973,105.1973,105.1973,105.19
3.883.793.683.683.683.663.663.663.66
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00

69.2570.8272.9472.8572.8573.4473.4473.4473.44

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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   بهاي تمام شده ساالنه محصوالت   -  کل 
ميليون ريال

(%)  درصد بکارگيري ظرفيت توليد     
   مواد خام  

   ملزومات کارخانه  
   يوتيليتي  

   انرژي  
   قطعات يدکي مصرف شده  

   تعميرات ، نگهداري،مواد اوليه  
   حق امتياز  

   دستمزد  
) از جمله ماليات( هزينه هاي باالسري دستمزد    

   هزينه هاي سربار کارخانه  
) کارخانه (  هزينه هاي توليد    

   هزينه هاي اداري  
   هزينه هاي عملياتي  

   استهالک  
   هزينه هاي تامين مالي  

 کل هزينه هاي توليد 
   هزينه هاي بازاريابي مستقيم  

   بهاي تمام شده محصوالت  
 هزينه هر واحد 

(%)  سهم خارجي    
(%)  سهم متغير    

   بهره برداري  
1403

   بهره برداري  
1404

   بهره برداري  
1405

   بهره برداري  
1406

   بهره برداري  
1407

   بهره برداري  
1408
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100.00100.00100.00100.00100.00100.00
42,555.0042,555.0042,555.0042,555.0042,555.0042,555.00

800.00800.00800.00800.00800.00800.00
4,755.104,755.104,755.104,755.104,755.104,755.10

0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00

600.00600.00600.00600.00600.00600.00
0.000.000.000.000.000.00

6,363.506,363.506,363.506,363.506,363.506,363.50
9,130.509,130.509,130.509,130.509,130.509,130.50
1,685.201,685.201,685.201,685.201,685.201,685.20

65,889.3065,889.3065,889.3065,889.3065,889.3065,889.30
0.000.000.000.000.000.00

65,889.3065,889.3065,889.3065,889.3065,889.3065,889.30
4,168.204,168.204,168.204,168.204,168.204,168.20
1,667.691,667.691,667.691,667.691,667.691,667.69

71,725.1971,725.1971,725.1971,725.1971,725.1971,725.19
1,380.001,380.001,380.001,380.001,380.001,380.00

73,105.1973,105.1973,105.1973,105.1973,105.1973,105.19
3.663.663.663.663.663.66
0.000.000.000.000.000.00

73.4473.4473.4473.4473.4473.44

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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   بهاي تمام شده ساالنه محصوالت   -    خارجي  
ميليون ريال

(%)  درصد بکارگيري ظرفيت توليد     
   مواد خام  

   ملزومات کارخانه  
   يوتيليتي  

   انرژي  
   قطعات يدکي مصرف شده  

   تعميرات ، نگهداري،مواد اوليه  
   حق امتياز  

   دستمزد  
) از جمله ماليات( هزينه هاي باالسري دستمزد    

   هزينه هاي سربار کارخانه  
) کارخانه (  هزينه هاي توليد    

   هزينه هاي اداري  
   هزينه هاي عملياتي  

   استهالک  
   هزينه هاي تامين مالي  

 کل هزينه هاي توليد 
   هزينه هاي بازاريابي مستقيم  

   بهاي تمام شده محصوالت  
 هزينه هر واحد 
(%)  سهم کل    

(%)  سهم متغير    

   بهره برداري  
1394

   بهره برداري  
1395

   بهره برداري  
1396

   بهره برداري  
1397

   بهره برداري  
1398

   بهره برداري  
1399

   بهره برداري  
1400

   بهره برداري  
1401

   بهره برداري  
1402
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83.3390.42100.42100.00100.00100.00100.00100.00100.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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   بهاي تمام شده ساالنه محصوالت   -    خارجي  
ميليون ريال

(%)  درصد بکارگيري ظرفيت توليد     
   مواد خام  

   ملزومات کارخانه  
   يوتيليتي  

   انرژي  
   قطعات يدکي مصرف شده  

   تعميرات ، نگهداري،مواد اوليه  
   حق امتياز  

   دستمزد  
) از جمله ماليات( هزينه هاي باالسري دستمزد    

   هزينه هاي سربار کارخانه  
) کارخانه (  هزينه هاي توليد    

   هزينه هاي اداري  
   هزينه هاي عملياتي  

   استهالک  
   هزينه هاي تامين مالي  

 کل هزينه هاي توليد 
   هزينه هاي بازاريابي مستقيم  

   بهاي تمام شده محصوالت  
 هزينه هر واحد 
(%)  سهم کل    

(%)  سهم متغير    

   بهره برداري  
1403

   بهره برداري  
1404

   بهره برداري  
1405

   بهره برداري  
1406

   بهره برداري  
1407

   بهره برداري  
1408
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100.00100.00100.00100.00100.00100.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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   بهاي تمام شده ساالنه محصوالت   -    داخلي  
ميليون ريال

(%)  درصد بکارگيري ظرفيت توليد     
   مواد خام  

   ملزومات کارخانه  
   يوتيليتي  

   انرژي  
   قطعات يدکي مصرف شده  

   تعميرات ، نگهداري،مواد اوليه  
   حق امتياز  

   دستمزد  
) از جمله ماليات( هزينه هاي باالسري دستمزد    

   هزينه هاي سربار کارخانه  
) کارخانه (  هزينه هاي توليد    

   هزينه هاي اداري  
   هزينه هاي عملياتي  

   استهالک  
   هزينه هاي تامين مالي  

 کل هزينه هاي توليد 
   هزينه هاي بازاريابي مستقيم  

   بهاي تمام شده محصوالت  
 هزينه هر واحد 
(%)  سهم کل    

(%)  سهم متغير    

   بهره برداري  
1394

   بهره برداري  
1395

   بهره برداري  
1396

   بهره برداري  
1397

   بهره برداري  
1398

   بهره برداري  
1399

   بهره برداري  
1400

   بهره برداري  
1401

   بهره برداري  
1402

COMFAR III Expert kdicoster@gmail.com
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83.3390.42100.42100.00100.00100.00100.00100.00100.00
35,462.5038,476.8142,732.3142,555.0042,555.0042,555.0042,555.0042,555.0042,555.00

666.67723.33803.33800.00800.00800.00800.00800.00800.00
4,121.094,390.544,770.954,755.104,755.104,755.104,755.104,755.104,755.10

0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00

525.00556.88601.88600.00600.00600.00600.00600.00600.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00

6,045.326,180.556,371.456,363.506,363.506,363.506,363.506,363.506,363.50
8,673.988,868.009,141.919,130.509,130.509,130.509,130.509,130.509,130.50
1,492.091,574.161,690.031,685.201,685.201,685.201,685.201,685.201,685.20

56,986.6560,770.2766,111.8765,889.3065,889.3065,889.3065,889.3065,889.3065,889.30
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00

56,986.6560,770.2766,111.8765,889.3065,889.3065,889.3065,889.3065,889.3065,889.30
4,760.204,760.204,760.204,760.204,760.204,168.204,168.204,168.204,168.20
1,528.711,667.691,667.691,667.691,667.691,667.691,667.691,667.691,667.69

63,275.5667,198.1672,539.7572,317.1972,317.1971,725.1971,725.1971,725.1971,725.19
1,334.001,353.551,381.151,380.001,380.001,380.001,380.001,380.001,380.00

64,609.5668,551.7173,920.9073,697.1973,697.1973,105.1973,105.1973,105.1973,105.19
3.883.793.683.683.683.663.663.663.66

100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
69.2570.8272.9472.8572.8573.4473.4473.4473.44

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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   بهاي تمام شده ساالنه محصوالت   -    داخلي  
ميليون ريال

(%)  درصد بکارگيري ظرفيت توليد     
   مواد خام  

   ملزومات کارخانه  
   يوتيليتي  

   انرژي  
   قطعات يدکي مصرف شده  

   تعميرات ، نگهداري،مواد اوليه  
   حق امتياز  

   دستمزد  
) از جمله ماليات( هزينه هاي باالسري دستمزد    

   هزينه هاي سربار کارخانه  
) کارخانه (  هزينه هاي توليد    

   هزينه هاي اداري  
   هزينه هاي عملياتي  

   استهالک  
   هزينه هاي تامين مالي  

 کل هزينه هاي توليد 
   هزينه هاي بازاريابي مستقيم  

   بهاي تمام شده محصوالت  
 هزينه هر واحد 
(%)  سهم کل    

(%)  سهم متغير    

   بهره برداري  
1403

   بهره برداري  
1404

   بهره برداري  
1405

   بهره برداري  
1406

   بهره برداري  
1407

   بهره برداري  
1408

COMFAR III Expert kdicoster@gmail.com
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100.00100.00100.00100.00100.00100.00
42,555.0042,555.0042,555.0042,555.0042,555.0042,555.00

800.00800.00800.00800.00800.00800.00
4,755.104,755.104,755.104,755.104,755.104,755.10

0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00

600.00600.00600.00600.00600.00600.00
0.000.000.000.000.000.00

6,363.506,363.506,363.506,363.506,363.506,363.50
9,130.509,130.509,130.509,130.509,130.509,130.50
1,685.201,685.201,685.201,685.201,685.201,685.20

65,889.3065,889.3065,889.3065,889.3065,889.3065,889.30
0.000.000.000.000.000.00

65,889.3065,889.3065,889.3065,889.3065,889.3065,889.30
4,168.204,168.204,168.204,168.204,168.204,168.20
1,667.691,667.691,667.691,667.691,667.691,667.69

71,725.1971,725.1971,725.1971,725.1971,725.1971,725.19
1,380.001,380.001,380.001,380.001,380.001,380.00

73,105.1973,105.1973,105.1973,105.1973,105.1973,105.19
3.663.663.663.663.663.66

100.00100.00100.00100.00100.00100.00
73.4473.4473.4473.4473.4473.44

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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   بهاي تمام شده ساالنه محصوالت   -    متغير  
ميليون ريال

(%)  درصد بکارگيري ظرفيت توليد     
   مواد خام  

   ملزومات کارخانه  
   يوتيليتي  

   انرژي  
   قطعات يدکي مصرف شده  

   تعميرات ، نگهداري،مواد اوليه  
   حق امتياز  

   دستمزد  
) از جمله ماليات( هزينه هاي باالسري دستمزد    

   هزينه هاي سربار کارخانه  
) کارخانه (  هزينه هاي توليد    

   هزينه هاي اداري  
   هزينه هاي عملياتي  

   استهالک  
   هزينه هاي تامين مالي  

 کل هزينه هاي توليد 
   هزينه هاي بازاريابي مستقيم  

   بهاي تمام شده محصوالت  
 هزينه هر واحد 
(%)  سهم کل    

(%)  سهم خارجي    

   بهره برداري  
1394

   بهره برداري  
1395

   بهره برداري  
1396

   بهره برداري  
1397

   بهره برداري  
1398

   بهره برداري  
1399

   بهره برداري  
1400

   بهره برداري  
1401

   بهره برداري  
1402
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83.3390.42100.42100.00100.00100.00100.00100.00100.00
35,462.5038,476.8142,732.3142,555.0042,555.0042,555.0042,555.0042,555.0042,555.00

666.67723.33803.33800.00800.00800.00800.00800.00800.00
3,170.073,439.523,819.933,804.083,804.083,804.083,804.083,804.083,804.08

0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00

375.00406.87451.88450.00450.00450.00450.00450.00450.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00

1,590.881,726.101,917.001,909.051,909.051,909.051,909.051,909.051,909.05
2,282.632,476.652,750.562,739.152,739.152,739.152,739.152,739.152,739.15

965.531,047.601,163.471,158.641,158.641,158.641,158.641,158.641,158.64
44,513.2748,296.8953,638.4953,415.9253,415.9253,415.9253,415.9253,415.9253,415.92

0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
44,513.2748,296.8953,638.4953,415.9253,415.9253,415.9253,415.9253,415.9253,415.92

0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00

44,513.2748,296.8953,638.4953,415.9253,415.9253,415.9253,415.9253,415.9253,415.92
230.00249.55277.15276.00276.00276.00276.00276.00276.00

44,743.2748,546.4453,915.6453,691.9253,691.9253,691.9253,691.9253,691.9253,691.92
2.682.682.682.682.682.682.682.682.68

69.2570.8272.9472.8572.8573.4473.4473.4473.44
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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   بهاي تمام شده ساالنه محصوالت   -    متغير  
ميليون ريال

(%)  درصد بکارگيري ظرفيت توليد     
   مواد خام  

   ملزومات کارخانه  
   يوتيليتي  

   انرژي  
   قطعات يدکي مصرف شده  

   تعميرات ، نگهداري،مواد اوليه  
   حق امتياز  

   دستمزد  
) از جمله ماليات( هزينه هاي باالسري دستمزد    

   هزينه هاي سربار کارخانه  
) کارخانه (  هزينه هاي توليد    

   هزينه هاي اداري  
   هزينه هاي عملياتي  

   استهالک  
   هزينه هاي تامين مالي  

 کل هزينه هاي توليد 
   هزينه هاي بازاريابي مستقيم  

   بهاي تمام شده محصوالت  
 هزينه هر واحد 
(%)  سهم کل    

(%)  سهم خارجي    

   بهره برداري  
1403

   بهره برداري  
1404

   بهره برداري  
1405

   بهره برداري  
1406

   بهره برداري  
1407

   بهره برداري  
1408
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100.00100.00100.00100.00100.00100.00
42,555.0042,555.0042,555.0042,555.0042,555.0042,555.00

800.00800.00800.00800.00800.00800.00
3,804.083,804.083,804.083,804.083,804.083,804.08

0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00

450.00450.00450.00450.00450.00450.00
0.000.000.000.000.000.00

1,909.051,909.051,909.051,909.051,909.051,909.05
2,739.152,739.152,739.152,739.152,739.152,739.15
1,158.641,158.641,158.641,158.641,158.641,158.64

53,415.9253,415.9253,415.9253,415.9253,415.9253,415.92
0.000.000.000.000.000.00

53,415.9253,415.9253,415.9253,415.9253,415.9253,415.92
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00

53,415.9253,415.9253,415.9253,415.9253,415.9253,415.92
276.00276.00276.00276.00276.00276.00

53,691.9253,691.9253,691.9253,691.9253,691.9253,691.92
2.682.682.682.682.682.68

73.4473.4473.4473.4473.4473.44
0.000.000.000.000.000.00

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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   بهاي تمام شده ساالنه محصوالت   -    ثابت  
ميليون ريال

(%)  درصد بکارگيري ظرفيت توليد     
   مواد خام  

   ملزومات کارخانه  
   يوتيليتي  

   انرژي  
   قطعات يدکي مصرف شده  

   تعميرات ، نگهداري،مواد اوليه  
   حق امتياز  

   دستمزد  
) از جمله ماليات( هزينه هاي باالسري دستمزد    

   هزينه هاي سربار کارخانه  
) کارخانه (  هزينه هاي توليد    

   هزينه هاي اداري  
   هزينه هاي عملياتي  

   استهالک  
   هزينه هاي تامين مالي  

 کل هزينه هاي توليد 
   هزينه هاي بازاريابي مستقيم  

   بهاي تمام شده محصوالت  
 هزينه هر واحد 
(%)  سهم کل    

(%)  سهم خارجي    

   بهره برداري  
1394

   بهره برداري  
1395

   بهره برداري  
1396

   بهره برداري  
1397

   بهره برداري  
1398

   بهره برداري  
1399

   بهره برداري  
1400

   بهره برداري  
1401

   بهره برداري  
1402
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83.3390.42100.42100.00100.00100.00100.00100.00100.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00

951.02951.02951.02951.02951.02951.02951.02951.02951.02
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00

150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00

4,454.454,454.454,454.454,454.454,454.454,454.454,454.454,454.454,454.45
6,391.356,391.356,391.356,391.356,391.356,391.356,391.356,391.356,391.35

526.56526.56526.56526.56526.56526.56526.56526.56526.56
12,473.3812,473.3812,473.3812,473.3812,473.3812,473.3812,473.3812,473.3812,473.38

0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
12,473.3812,473.3812,473.3812,473.3812,473.3812,473.3812,473.3812,473.3812,473.38
4,760.204,760.204,760.204,760.204,760.204,168.204,168.204,168.204,168.20
1,528.711,667.691,667.691,667.691,667.691,667.691,667.691,667.691,667.69

18,762.2918,901.2718,901.2718,901.2718,901.2718,309.2718,309.2718,309.2718,309.27
1,104.001,104.001,104.001,104.001,104.001,104.001,104.001,104.001,104.00

19,866.2920,005.2720,005.2720,005.2720,005.2719,413.2719,413.2719,413.2719,413.27
1.191.111.001.001.000.970.970.970.97

30.7529.1827.0627.1527.1526.5626.5626.5626.56
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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   بهاي تمام شده ساالنه محصوالت   -    ثابت  
ميليون ريال

(%)  درصد بکارگيري ظرفيت توليد     
   مواد خام  

   ملزومات کارخانه  
   يوتيليتي  

   انرژي  
   قطعات يدکي مصرف شده  

   تعميرات ، نگهداري،مواد اوليه  
   حق امتياز  

   دستمزد  
) از جمله ماليات( هزينه هاي باالسري دستمزد    

   هزينه هاي سربار کارخانه  
) کارخانه (  هزينه هاي توليد    

   هزينه هاي اداري  
   هزينه هاي عملياتي  

   استهالک  
   هزينه هاي تامين مالي  

 کل هزينه هاي توليد 
   هزينه هاي بازاريابي مستقيم  

   بهاي تمام شده محصوالت  
 هزينه هر واحد 
(%)  سهم کل    

(%)  سهم خارجي    

   بهره برداري  
1403

   بهره برداري  
1404

   بهره برداري  
1405

   بهره برداري  
1406

   بهره برداري  
1407

   بهره برداري  
1408
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100.00100.00100.00100.00100.00100.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00

951.02951.02951.02951.02951.02951.02
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00

150.00150.00150.00150.00150.00150.00
0.000.000.000.000.000.00

4,454.454,454.454,454.454,454.454,454.454,454.45
6,391.356,391.356,391.356,391.356,391.356,391.35

526.56526.56526.56526.56526.56526.56
12,473.3812,473.3812,473.3812,473.3812,473.3812,473.38

0.000.000.000.000.000.00
12,473.3812,473.3812,473.3812,473.3812,473.3812,473.38
4,168.204,168.204,168.204,168.204,168.204,168.20
1,667.691,667.691,667.691,667.691,667.691,667.69

18,309.2718,309.2718,309.2718,309.2718,309.2718,309.27
1,104.001,104.001,104.001,104.001,104.001,104.00

19,413.2719,413.2719,413.2719,413.2719,413.2719,413.27
0.970.970.970.970.970.97

26.5626.5626.5626.5626.5626.56
0.000.000.000.000.000.00

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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   متغير     ثابت     داخلي     خارجي  

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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1394 0.00 64,609.56 19,866.29 44,743.27
1395 0.00 68,551.71 20,005.27 48,546.44
1396 0.00 73,920.90 20,005.27 53,915.64
1397 0.00 73,697.19 20,005.27 53,691.92
1398 0.00 73,697.19 20,005.27 53,691.92
1399 0.00 73,105.19 19,413.27 53,691.92
1400 0.00 73,105.19 19,413.27 53,691.92
1401 0.00 73,105.19 19,413.27 53,691.92
1402 0.00 73,105.19 19,413.27 53,691.92
1403 0.00 73,105.19 19,413.27 53,691.92
1404 0.00 73,105.19 19,413.27 53,691.92
1405 0.00 73,105.19 19,413.27 53,691.92
1406 0.00 73,105.19 19,413.27 53,691.92
1407 0.00 73,105.19 19,413.27 53,691.92
1408 0.00 73,105.19 19,413.27 53,691.92

   متغير     ثابت     داخلي     خارجي  

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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   برنامه فروش و توليد   -  کل 
ميليون ريال

   موجودي کاالي اول دوره  
   مقدار توليد شده  

   موجودي کاالي مصرف شده  
   مقدار فروش رفته  

) ميانگين( قيمت فروش ناخالص     
   درآمد فروش ناخالص  

   منهاي ماليات بر فروش  
  درآمد فروش خالص  

  يارانه 
   درآمد فروش  

(%)  سهم خارجي    

   بهره برداري  
1394

   بهره برداري  
1395

   بهره برداري  
1396

   بهره برداري  
1397

   بهره برداري  
1398

   بهره برداري  
1399

   بهره برداري  
1400

   بهره برداري  
1401

   بهره برداري  
1402

   بهره برداري  
1403
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0.00666.67750.00833.33833.33833.33833.33833.33833.33833.33
16,666.6718,083.3320,083.3320,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.00

666.67750.00833.33833.33833.33833.33833.33833.33833.33833.33
16,000.0018,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.00

4.604.604.604.604.604.604.604.604.604.60
73,600.0082,800.0092,000.0092,000.0092,000.0092,000.0092,000.0092,000.0092,000.0092,000.00

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
73,600.0082,800.0092,000.0092,000.0092,000.0092,000.0092,000.0092,000.0092,000.0092,000.00

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
73,600.0082,800.0092,000.0092,000.0092,000.0092,000.0092,000.0092,000.0092,000.0092,000.00

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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   برنامه فروش و توليد   -  کل 
ميليون ريال

   موجودي کاالي اول دوره  
   مقدار توليد شده  

   موجودي کاالي مصرف شده  
   مقدار فروش رفته  

) ميانگين( قيمت فروش ناخالص     
   درآمد فروش ناخالص  

   منهاي ماليات بر فروش  
  درآمد فروش خالص  

  يارانه 
   درآمد فروش  

(%)  سهم خارجي    

   بهره برداري  
1404

   بهره برداري  
1405

   بهره برداري  
1406

   بهره برداري  
1407

   بهره برداري  
1408
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833.33833.33833.33833.33833.33
20,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.00

833.33833.33833.33833.33833.33
20,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.00

4.604.604.604.604.60
92,000.0092,000.0092,000.0092,000.0092,000.00

0.000.000.000.000.00
92,000.0092,000.0092,000.0092,000.0092,000.00

0.000.000.000.000.00
92,000.0092,000.0092,000.0092,000.0092,000.00

0.000.000.000.000.00

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

mailto:kdicoster@gmail.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


   برنامه فروش و توليد   -    خارجي  
ميليون ريال

   مقدار فروش رفته  
) ميانگين( قيمت فروش ناخالص     

   درآمد فروش ناخالص  
   منهاي ماليات بر فروش  

  درآمد فروش خالص  
  يارانه 

   درآمد فروش  
(%)  سهم کل    

   بهره برداري  
1394

   بهره برداري  
1395

   بهره برداري  
1396

   بهره برداري  
1397

   بهره برداري  
1398

   بهره برداري  
1399

   بهره برداري  
1400

   بهره برداري  
1401

   بهره برداري  
1402

   بهره برداري  
1403
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0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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   برنامه فروش و توليد   -    خارجي  
ميليون ريال

   مقدار فروش رفته  
) ميانگين( قيمت فروش ناخالص     

   درآمد فروش ناخالص  
   منهاي ماليات بر فروش  

  درآمد فروش خالص  
  يارانه 

   درآمد فروش  
(%)  سهم کل    

   بهره برداري  
1404

   بهره برداري  
1405

   بهره برداري  
1406

   بهره برداري  
1407

   بهره برداري  
1408
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0.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.00

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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   برنامه فروش و توليد   -    داخلي  
ميليون ريال

   مقدار فروش رفته  
) ميانگين( قيمت فروش ناخالص     

   درآمد فروش ناخالص  
   منهاي ماليات بر فروش  

  درآمد فروش خالص  
  يارانه 

   درآمد فروش  
(%)  سهم کل    

   بهره برداري  
1394

   بهره برداري  
1395

   بهره برداري  
1396

   بهره برداري  
1397

   بهره برداري  
1398

   بهره برداري  
1399

   بهره برداري  
1400

   بهره برداري  
1401

   بهره برداري  
1402

   بهره برداري  
1403
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16,000.0018,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.00
4.604.604.604.604.604.604.604.604.604.60

73,600.0082,800.0092,000.0092,000.0092,000.0092,000.0092,000.0092,000.0092,000.0092,000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

73,600.0082,800.0092,000.0092,000.0092,000.0092,000.0092,000.0092,000.0092,000.0092,000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

73,600.0082,800.0092,000.0092,000.0092,000.0092,000.0092,000.0092,000.0092,000.0092,000.00
100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

mailto:kdicoster@gmail.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


   برنامه فروش و توليد   -    داخلي  
ميليون ريال

   مقدار فروش رفته  
) ميانگين( قيمت فروش ناخالص     

   درآمد فروش ناخالص  
   منهاي ماليات بر فروش  

  درآمد فروش خالص  
  يارانه 

   درآمد فروش  
(%)  سهم کل    

   بهره برداري  
1404

   بهره برداري  
1405

   بهره برداري  
1406

   بهره برداري  
1407

   بهره برداري  
1408
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20,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.00
4.604.604.604.604.60

92,000.0092,000.0092,000.0092,000.0092,000.00
0.000.000.000.000.00

92,000.0092,000.0092,000.0092,000.0092,000.00
0.000.000.000.000.00

92,000.0092,000.0092,000.0092,000.0092,000.00
100.00100.00100.00100.00100.00

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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100000

90000

80000

70000

60000

50000

40000

30000

20000

10000

0

 مبلغ 

1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408

 کل فروش 
   Ammonium Sulfate

(ميليون ريال)

   داخلي     خارجي  

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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1394 0.00 73,600.00
1395 0.00 82,800.00
1396 0.00 92,000.00
1397 0.00 92,000.00
1398 0.00 92,000.00
1399 0.00 92,000.00
1400 0.00 92,000.00
1401 0.00 92,000.00
1402 0.00 92,000.00
1403 0.00 92,000.00
1404 0.00 92,000.00
1405 0.00 92,000.00
1406 0.00 92,000.00
1407 0.00 92,000.00
1408 0.00 92,000.00

   داخلي     خارجي  

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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   جريانات نقدي مالي   -  کل 
ميليون ريال

 کل حقوق صاحبان سهام 
 کل وامهاي بلند مدت 

 کل تامين مالي بلندمدت 
 کل تامين مالي کوتاه مدت 

 کل جريانات نقدي مالي 
(%)  سهم خارجي    

 كل 
 جريانات نقدي ورودي 

   ساخت  
1392

   ساخت  
1393

   بهره برداري  
1394

   بهره برداري  
1395

   بهره برداري  
1396

   بهره برداري  
1397
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36,100.0021,630.0014,470.000.000.000.000.00
49,119.0019,650.0029,469.00-4,911.90-9,823.80-9,823.80-9,823.80
85,219.0041,280.0043,939.00-4,911.90-9,823.80-9,823.80-9,823.80
15,571.380.000.0015,173.7126.34370.07-46.42

100,790.3841,280.0043,939.0010,261.81-9,797.46-9,453.73-9,870.22
0.000.000.000.000.000.000.00

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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   جريانات نقدي مالي   -  کل 
ميليون ريال

 کل حقوق صاحبان سهام 
 کل وامهاي بلند مدت 

 کل تامين مالي بلندمدت 
 کل تامين مالي کوتاه مدت 

 کل جريانات نقدي مالي 
(%)  سهم خارجي    

   بهره برداري  
1398

   بهره برداري  
1399

   بهره برداري  
1400

   بهره برداري  
1401

   بهره برداري  
1402

   بهره برداري  
1403

   بهره برداري  
1404
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0.000.000.000.000.000.000.00
-9,823.80-4,911.900.000.000.000.000.00
-9,823.80-4,911.900.000.000.000.000.00

1.250.000.000.000.000.000.00
-9,822.55-4,911.900.000.000.000.000.00

0.000.000.000.000.000.000.00

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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   جريانات نقدي مالي   -  کل 
ميليون ريال

 کل حقوق صاحبان سهام 
 کل وامهاي بلند مدت 

 کل تامين مالي بلندمدت 
 کل تامين مالي کوتاه مدت 

 کل جريانات نقدي مالي 
(%)  سهم خارجي    

   بهره برداري  
1405

   بهره برداري  
1406

   بهره برداري  
1407

   بهره برداري  
1408

   ارزش قراضه  
1409

COMFAR III Expert kdicoster@gmail.com

61 

0.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.00
0.000.000.000.00-15,524.97
0.000.000.000.00-15,524.97
0.000.000.000.000.00

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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   جريانات نقدي مالي   -    خارجي  
ميليون ريال

 کل حقوق صاحبان سهام 
 کل وامهاي بلند مدت 

 کل تامين مالي بلندمدت 
 کل تامين مالي کوتاه مدت 

 کل جريانات نقدي مالي 
(%)  سهم کل    

 كل 
 جريانات نقدي ورودي 

   ساخت  
1392

   ساخت  
1393

   بهره برداري  
1394

   بهره برداري  
1395

   بهره برداري  
1396

   بهره برداري  
1397

COMFAR III Expert kdicoster@gmail.com

62 

0.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.00

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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   جريانات نقدي مالي   -    خارجي  
ميليون ريال

 کل حقوق صاحبان سهام 
 کل وامهاي بلند مدت 

 کل تامين مالي بلندمدت 
 کل تامين مالي کوتاه مدت 

 کل جريانات نقدي مالي 
(%)  سهم کل    

   بهره برداري  
1398

   بهره برداري  
1399

   بهره برداري  
1400

   بهره برداري  
1401

   بهره برداري  
1402

   بهره برداري  
1403

   بهره برداري  
1404
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0.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.00

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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   جريانات نقدي مالي   -    خارجي  
ميليون ريال

 کل حقوق صاحبان سهام 
 کل وامهاي بلند مدت 

 کل تامين مالي بلندمدت 
 کل تامين مالي کوتاه مدت 

 کل جريانات نقدي مالي 
(%)  سهم کل    

   بهره برداري  
1405

   بهره برداري  
1406

   بهره برداري  
1407

   بهره برداري  
1408

   ارزش قراضه  
1409
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0.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.00

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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   جريانات نقدي مالي   -    داخلي  
ميليون ريال

 کل حقوق صاحبان سهام 
 کل وامهاي بلند مدت 

 کل تامين مالي بلندمدت 
 کل تامين مالي کوتاه مدت 

 کل جريانات نقدي مالي 
(%)  سهم کل    

 كل 
 جريانات نقدي ورودي 

   ساخت  
1392

   ساخت  
1393

   بهره برداري  
1394

   بهره برداري  
1395

   بهره برداري  
1396

   بهره برداري  
1397
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36,100.0021,630.0014,470.000.000.000.000.00
49,119.0019,650.0029,469.00-4,911.90-9,823.80-9,823.80-9,823.80
85,219.0041,280.0043,939.00-4,911.90-9,823.80-9,823.80-9,823.80
15,571.380.000.0015,173.7126.34370.07-46.42

100,790.3841,280.0043,939.0010,261.81-9,797.46-9,453.73-9,870.22
100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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   جريانات نقدي مالي   -    داخلي  
ميليون ريال

 کل حقوق صاحبان سهام 
 کل وامهاي بلند مدت 

 کل تامين مالي بلندمدت 
 کل تامين مالي کوتاه مدت 

 کل جريانات نقدي مالي 
(%)  سهم کل    

   بهره برداري  
1398

   بهره برداري  
1399

   بهره برداري  
1400

   بهره برداري  
1401

   بهره برداري  
1402

   بهره برداري  
1403

   بهره برداري  
1404
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0.000.000.000.000.000.000.00
-9,823.80-4,911.900.000.000.000.000.00
-9,823.80-4,911.900.000.000.000.000.00

1.250.000.000.000.000.000.00
-9,822.55-4,911.900.000.000.000.000.00

100.00100.000.000.000.000.000.00

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

mailto:kdicoster@gmail.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


   جريانات نقدي مالي   -    داخلي  
ميليون ريال

 کل حقوق صاحبان سهام 
 کل وامهاي بلند مدت 

 کل تامين مالي بلندمدت 
 کل تامين مالي کوتاه مدت 

 کل جريانات نقدي مالي 
(%)  سهم کل    

   بهره برداري  
1405

   بهره برداري  
1406

   بهره برداري  
1407

   بهره برداري  
1408

   ارزش قراضه  
1409
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0.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.00
0.000.000.000.00-15,524.97
0.000.000.000.00-15,524.97
0.000.000.000.00100.00

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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    جريانات نقدي مالي  
(ميليون ريال)

   داخلي     خارجي  
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1392 0.00 41,280.00
1393 0.00 43,939.00
1394 0.00 10,261.81
1395 0.00 -9,797.46
1396 0.00 -9,453.73
1397 0.00 -9,870.22
1398 0.00 -9,822.55
1399 0.00 -4,911.90
1400 0.00 0.00
1401 0.00 0.00
1402 0.00 0.00
1403 0.00 0.00
1404 0.00 0.00
1405 0.00 0.00
1406 0.00 0.00
1407 0.00 0.00
1408 0.00 0.00

0.00   ارزش قراضه   -15,524.97

   داخلي     خارجي  

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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50000

40000

30000

20000

10000

0

-10000

-20000

 مبلغ 

1392 1394 1396 1398 1400 1402 1404 1406 1408

    جريانات نقدي مالي  
(ميليون ريال)

 کل تامين مالي کوتاه مدت  کل وامهاي بلند مدت  کل حقوق صاحبان سهام 

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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1392 21,630.00 19,650.00 0.00
1393 14,470.00 29,469.00 0.00
1394 0.00 -4,911.90 15,173.71
1395 0.00 -9,823.80 26.34
1396 0.00 -9,823.80 370.07
1397 0.00 -9,823.80 -46.42
1398 0.00 -9,823.80 1.25
1399 0.00 -4,911.90 0.00
1400 0.00 0.00 0.00
1401 0.00 0.00 0.00
1402 0.00 0.00 0.00
1403 0.00 0.00 0.00
1404 0.00 0.00 0.00
1405 0.00 0.00 0.00
1406 0.00 0.00 0.00
1407 0.00 0.00 0.00
1408 0.00 0.00 0.00

0.00   ارزش قراضه   0.00 -15,524.97

 کل تامين مالي کوتاه مدت  کل وامهاي بلند مدت  کل حقوق صاحبان سهام 

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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   بدهي ها   -  کل 
ميليون ريال

 کل وامهاي بلندمدت 
   جريانات نقدي وام  

   بازپرداخت  
   مانره بدهي  

   تعديالت نرخ تسعير ارز  
   بهره سرمايه اي شده  

   بهره پرداختني  
   ساير هزينه هاي تامين مالي  

 کل وامهاي کوتاه مدت 
   جريانات نقدي وام  

   بازپرداخت  
   مانره بدهي  

   تعديالت نرخ تسعير ارز  
   بهره سرمايه اي شده  

   بهره پرداختني  
   ساير هزينه هاي تامين مالي  

 کل بدهي ها 
   جريانات نقدي وام  

   بازپرداخت  
   مانره بدهي  

   تعديالت نرخ تسعير ارز  
   بهره سرمايه اي شده  

   بهره پرداختني  
   ساير هزينه هاي تامين مالي  

 كل 
 جريانات نقدي ورودي 

   ساخت  
1392

   ساخت  
1393

   بهره برداري  
1394

   بهره برداري  
1395

   بهره برداري  
1396
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49,119.0019,650.0029,469.000.000.000.00
49,119.000.000.004,911.909,823.809,823.80

0.0019,650.0049,119.0044,207.1034,383.3024,559.50
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00

9,608.562,743.366,865.200.000.000.00
245.60245.600.000.000.000.00

11,912.050.000.0011,912.050.000.00
11,912.050.000.000.000.000.00

0.000.000.0011,912.0511,912.0511,912.05
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00

24,876.330.000.001,528.711,667.691,667.69
0.000.000.000.000.000.00

61,031.0519,650.0029,469.0011,912.050.000.00
61,031.050.000.004,911.909,823.809,823.80

0.0019,650.0049,119.0056,119.1546,295.3536,471.55
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00

34,484.892,743.366,865.201,528.711,667.691,667.69
245.60245.600.000.000.000.00

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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   بدهي ها   -  کل 
ميليون ريال

 کل وامهاي بلندمدت 
   جريانات نقدي وام  

   بازپرداخت  
   مانره بدهي  

   تعديالت نرخ تسعير ارز  
   بهره سرمايه اي شده  

   بهره پرداختني  
   ساير هزينه هاي تامين مالي  

 کل وامهاي کوتاه مدت 
   جريانات نقدي وام  

   بازپرداخت  
   مانره بدهي  

   تعديالت نرخ تسعير ارز  
   بهره سرمايه اي شده  

   بهره پرداختني  
   ساير هزينه هاي تامين مالي  

 کل بدهي ها 
   جريانات نقدي وام  

   بازپرداخت  
   مانره بدهي  

   تعديالت نرخ تسعير ارز  
   بهره سرمايه اي شده  

   بهره پرداختني  
   ساير هزينه هاي تامين مالي  

   بهره برداري  
1397

   بهره برداري  
1398

   بهره برداري  
1399

   بهره برداري  
1400

   بهره برداري  
1401

   بهره برداري  
1402
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0.000.000.000.000.000.00
9,823.809,823.804,911.900.000.000.00

14,735.704,911.900.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00

0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00

11,912.0511,912.0511,912.0511,912.0511,912.0511,912.05
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00

1,667.691,667.691,667.691,667.691,667.691,667.69
0.000.000.000.000.000.00

0.000.000.000.000.000.00
9,823.809,823.804,911.900.000.000.00

26,647.7516,823.9511,912.0511,912.0511,912.0511,912.05
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00

1,667.691,667.691,667.691,667.691,667.691,667.69
0.000.000.000.000.000.00

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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   بدهي ها   -  کل 
ميليون ريال

 کل وامهاي بلندمدت 
   جريانات نقدي وام  

   بازپرداخت  
   مانره بدهي  

   تعديالت نرخ تسعير ارز  
   بهره سرمايه اي شده  

   بهره پرداختني  
   ساير هزينه هاي تامين مالي  

 کل وامهاي کوتاه مدت 
   جريانات نقدي وام  

   بازپرداخت  
   مانره بدهي  

   تعديالت نرخ تسعير ارز  
   بهره سرمايه اي شده  

   بهره پرداختني  
   ساير هزينه هاي تامين مالي  

 کل بدهي ها 
   جريانات نقدي وام  

   بازپرداخت  
   مانره بدهي  

   تعديالت نرخ تسعير ارز  
   بهره سرمايه اي شده  

   بهره پرداختني  
   ساير هزينه هاي تامين مالي  

   بهره برداري  
1403

   بهره برداري  
1404

   بهره برداري  
1405

   بهره برداري  
1406

   بهره برداري  
1407

   بهره برداري  
1408
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0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00

0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00

11,912.0511,912.0511,912.0511,912.0511,912.0511,912.05
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00

1,667.691,667.691,667.691,667.691,667.691,667.69
0.000.000.000.000.000.00

0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00

11,912.0511,912.0511,912.0511,912.0511,912.0511,912.05
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00

1,667.691,667.691,667.691,667.691,667.691,667.69
0.000.000.000.000.000.00

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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   بدهي ها   -  کل 
ميليون ريال

 کل وامهاي بلندمدت 
   جريانات نقدي وام  

   بازپرداخت  
   مانره بدهي  

   تعديالت نرخ تسعير ارز  
   بهره سرمايه اي شده  

   بهره پرداختني  
   ساير هزينه هاي تامين مالي  

 کل وامهاي کوتاه مدت 
   جريانات نقدي وام  

   بازپرداخت  
   مانره بدهي  

   تعديالت نرخ تسعير ارز  
   بهره سرمايه اي شده  

   بهره پرداختني  
   ساير هزينه هاي تامين مالي  

 کل بدهي ها 
   جريانات نقدي وام  

   بازپرداخت  
   مانره بدهي  

   تعديالت نرخ تسعير ارز  
   بهره سرمايه اي شده  

   بهره پرداختني  
   ساير هزينه هاي تامين مالي  

   ارزش قراضه  
1409
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
11,912.05

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
11,912.05

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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   بدهي ها   -    خارجي  
ميليون ريال

 کل وامهاي بلندمدت 
   جريانات نقدي وام  

   بازپرداخت  
   مانره بدهي  

   تعديالت نرخ تسعير ارز  
   بهره سرمايه اي شده  

   بهره پرداختني  
   ساير هزينه هاي تامين مالي  

 کل وامهاي کوتاه مدت 
   جريانات نقدي وام  

   بازپرداخت  
   مانره بدهي  

   تعديالت نرخ تسعير ارز  
   بهره سرمايه اي شده  

   بهره پرداختني  
   ساير هزينه هاي تامين مالي  

 کل بدهي ها 
   جريانات نقدي وام  

   بازپرداخت  
   مانره بدهي  

   تعديالت نرخ تسعير ارز  
   بهره سرمايه اي شده  

   بهره پرداختني  
   ساير هزينه هاي تامين مالي  

 كل 
 جريانات نقدي ورودي 

   ساخت  
1392

   ساخت  
1393

   بهره برداري  
1394

   بهره برداري  
1395

   بهره برداري  
1396
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0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00

0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00

0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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   بدهي ها   -    خارجي  
ميليون ريال

 کل وامهاي بلندمدت 
   جريانات نقدي وام  

   بازپرداخت  
   مانره بدهي  

   تعديالت نرخ تسعير ارز  
   بهره سرمايه اي شده  

   بهره پرداختني  
   ساير هزينه هاي تامين مالي  

 کل وامهاي کوتاه مدت 
   جريانات نقدي وام  

   بازپرداخت  
   مانره بدهي  

   تعديالت نرخ تسعير ارز  
   بهره سرمايه اي شده  

   بهره پرداختني  
   ساير هزينه هاي تامين مالي  

 کل بدهي ها 
   جريانات نقدي وام  

   بازپرداخت  
   مانره بدهي  

   تعديالت نرخ تسعير ارز  
   بهره سرمايه اي شده  

   بهره پرداختني  
   ساير هزينه هاي تامين مالي  

   بهره برداري  
1397

   بهره برداري  
1398

   بهره برداري  
1399

   بهره برداري  
1400

   بهره برداري  
1401

   بهره برداري  
1402
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0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00

0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00

0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
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   بدهي ها   -    خارجي  
ميليون ريال

 کل وامهاي بلندمدت 
   جريانات نقدي وام  

   بازپرداخت  
   مانره بدهي  

   تعديالت نرخ تسعير ارز  
   بهره سرمايه اي شده  

   بهره پرداختني  
   ساير هزينه هاي تامين مالي  

 کل وامهاي کوتاه مدت 
   جريانات نقدي وام  

   بازپرداخت  
   مانره بدهي  

   تعديالت نرخ تسعير ارز  
   بهره سرمايه اي شده  

   بهره پرداختني  
   ساير هزينه هاي تامين مالي  

 کل بدهي ها 
   جريانات نقدي وام  

   بازپرداخت  
   مانره بدهي  

   تعديالت نرخ تسعير ارز  
   بهره سرمايه اي شده  

   بهره پرداختني  
   ساير هزينه هاي تامين مالي  

   بهره برداري  
1403

   بهره برداري  
1404

   بهره برداري  
1405

   بهره برداري  
1406

   بهره برداري  
1407

   بهره برداري  
1408
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0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00

0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00

0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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   بدهي ها   -    خارجي  
ميليون ريال

 کل وامهاي بلندمدت 
   جريانات نقدي وام  

   بازپرداخت  
   مانره بدهي  

   تعديالت نرخ تسعير ارز  
   بهره سرمايه اي شده  

   بهره پرداختني  
   ساير هزينه هاي تامين مالي  

 کل وامهاي کوتاه مدت 
   جريانات نقدي وام  

   بازپرداخت  
   مانره بدهي  

   تعديالت نرخ تسعير ارز  
   بهره سرمايه اي شده  

   بهره پرداختني  
   ساير هزينه هاي تامين مالي  

 کل بدهي ها 
   جريانات نقدي وام  

   بازپرداخت  
   مانره بدهي  

   تعديالت نرخ تسعير ارز  
   بهره سرمايه اي شده  

   بهره پرداختني  
   ساير هزينه هاي تامين مالي  

   ارزش قراضه  
1409
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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   بدهي ها   -    داخلي  
ميليون ريال

 کل وامهاي بلندمدت 
   جريانات نقدي وام  

   بازپرداخت  
   مانره بدهي  

   تعديالت نرخ تسعير ارز  
   بهره سرمايه اي شده  

   بهره پرداختني  
   ساير هزينه هاي تامين مالي  

 کل وامهاي کوتاه مدت 
   جريانات نقدي وام  

   بازپرداخت  
   مانره بدهي  

   تعديالت نرخ تسعير ارز  
   بهره سرمايه اي شده  

   بهره پرداختني  
   ساير هزينه هاي تامين مالي  

 کل بدهي ها 
   جريانات نقدي وام  

   بازپرداخت  
   مانره بدهي  

   تعديالت نرخ تسعير ارز  
   بهره سرمايه اي شده  

   بهره پرداختني  
   ساير هزينه هاي تامين مالي  

 كل 
 جريانات نقدي ورودي 

   ساخت  
1392

   ساخت  
1393

   بهره برداري  
1394

   بهره برداري  
1395

   بهره برداري  
1396
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49,119.0019,650.0029,469.000.000.000.00
49,119.000.000.004,911.909,823.809,823.80

0.0019,650.0049,119.0044,207.1034,383.3024,559.50
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00

9,608.562,743.366,865.200.000.000.00
245.60245.600.000.000.000.00

11,912.050.000.0011,912.050.000.00
11,912.050.000.000.000.000.00

0.000.000.0011,912.0511,912.0511,912.05
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00

24,876.330.000.001,528.711,667.691,667.69
0.000.000.000.000.000.00

61,031.0519,650.0029,469.0011,912.050.000.00
61,031.050.000.004,911.909,823.809,823.80

0.0019,650.0049,119.0056,119.1546,295.3536,471.55
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00

34,484.892,743.366,865.201,528.711,667.691,667.69
245.60245.600.000.000.000.00
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   بدهي ها   -    داخلي  
ميليون ريال

 کل وامهاي بلندمدت 
   جريانات نقدي وام  

   بازپرداخت  
   مانره بدهي  

   تعديالت نرخ تسعير ارز  
   بهره سرمايه اي شده  

   بهره پرداختني  
   ساير هزينه هاي تامين مالي  

 کل وامهاي کوتاه مدت 
   جريانات نقدي وام  

   بازپرداخت  
   مانره بدهي  

   تعديالت نرخ تسعير ارز  
   بهره سرمايه اي شده  

   بهره پرداختني  
   ساير هزينه هاي تامين مالي  

 کل بدهي ها 
   جريانات نقدي وام  

   بازپرداخت  
   مانره بدهي  

   تعديالت نرخ تسعير ارز  
   بهره سرمايه اي شده  

   بهره پرداختني  
   ساير هزينه هاي تامين مالي  

   بهره برداري  
1397

   بهره برداري  
1398

   بهره برداري  
1399

   بهره برداري  
1400

   بهره برداري  
1401

   بهره برداري  
1402
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0.000.000.000.000.000.00
9,823.809,823.804,911.900.000.000.00

14,735.704,911.900.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00

0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00

11,912.0511,912.0511,912.0511,912.0511,912.0511,912.05
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00

1,667.691,667.691,667.691,667.691,667.691,667.69
0.000.000.000.000.000.00

0.000.000.000.000.000.00
9,823.809,823.804,911.900.000.000.00

26,647.7516,823.9511,912.0511,912.0511,912.0511,912.05
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00

1,667.691,667.691,667.691,667.691,667.691,667.69
0.000.000.000.000.000.00

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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   بدهي ها   -    داخلي  
ميليون ريال

 کل وامهاي بلندمدت 
   جريانات نقدي وام  

   بازپرداخت  
   مانره بدهي  

   تعديالت نرخ تسعير ارز  
   بهره سرمايه اي شده  

   بهره پرداختني  
   ساير هزينه هاي تامين مالي  

 کل وامهاي کوتاه مدت 
   جريانات نقدي وام  

   بازپرداخت  
   مانره بدهي  

   تعديالت نرخ تسعير ارز  
   بهره سرمايه اي شده  

   بهره پرداختني  
   ساير هزينه هاي تامين مالي  

 کل بدهي ها 
   جريانات نقدي وام  

   بازپرداخت  
   مانره بدهي  

   تعديالت نرخ تسعير ارز  
   بهره سرمايه اي شده  

   بهره پرداختني  
   ساير هزينه هاي تامين مالي  

   بهره برداري  
1403

   بهره برداري  
1404

   بهره برداري  
1405

   بهره برداري  
1406

   بهره برداري  
1407

   بهره برداري  
1408
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0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00

0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00

11,912.0511,912.0511,912.0511,912.0511,912.0511,912.05
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00

1,667.691,667.691,667.691,667.691,667.691,667.69
0.000.000.000.000.000.00

0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00

11,912.0511,912.0511,912.0511,912.0511,912.0511,912.05
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00

1,667.691,667.691,667.691,667.691,667.691,667.69
0.000.000.000.000.000.00

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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   بدهي ها   -    داخلي  
ميليون ريال

 کل وامهاي بلندمدت 
   جريانات نقدي وام  

   بازپرداخت  
   مانره بدهي  

   تعديالت نرخ تسعير ارز  
   بهره سرمايه اي شده  

   بهره پرداختني  
   ساير هزينه هاي تامين مالي  

 کل وامهاي کوتاه مدت 
   جريانات نقدي وام  

   بازپرداخت  
   مانره بدهي  

   تعديالت نرخ تسعير ارز  
   بهره سرمايه اي شده  

   بهره پرداختني  
   ساير هزينه هاي تامين مالي  

 کل بدهي ها 
   جريانات نقدي وام  

   بازپرداخت  
   مانره بدهي  

   تعديالت نرخ تسعير ارز  
   بهره سرمايه اي شده  

   بهره پرداختني  
   ساير هزينه هاي تامين مالي  

   ارزش قراضه  
1409
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
11,912.05

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
11,912.05

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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60000

50000

40000

30000

20000

10000

0

 مبلغ 

1392 1394 1396 1398 1400 1402 1404 1406 1408

 کل مانده بدهي 
(ميليون ريال)

   داخلي     خارجي  

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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1392 0.00 19,650.00
1393 0.00 49,119.00
1394 0.00 56,119.15
1395 0.00 46,295.35
1396 0.00 36,471.55
1397 0.00 26,647.75
1398 0.00 16,823.95
1399 0.00 11,912.05
1400 0.00 11,912.05
1401 0.00 11,912.05
1402 0.00 11,912.05
1403 0.00 11,912.05
1404 0.00 11,912.05
1405 0.00 11,912.05
1406 0.00 11,912.05
1407 0.00 11,912.05
1408 0.00 11,912.05

0.00   ارزش قراضه   0.00

   داخلي     خارجي  

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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60000

50000

40000

30000

20000

10000

0

 مبلغ 

1392 1394 1396 1398 1400 1402 1404 1406 1408

 کل مانده بدهي 
(ميليون ريال)

 کل وامهاي کوتاه مدت  کل وامهاي بلندمدت 
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1392 19,650.00 0.00
1393 49,119.00 0.00
1394 44,207.10 11,912.05
1395 34,383.30 11,912.05
1396 24,559.50 11,912.05
1397 14,735.70 11,912.05
1398 4,911.90 11,912.05
1399 0.00 11,912.05
1400 0.00 11,912.05
1401 0.00 11,912.05
1402 0.00 11,912.05
1403 0.00 11,912.05
1404 0.00 11,912.05
1405 0.00 11,912.05
1406 0.00 11,912.05
1407 0.00 11,912.05
1408 0.00 11,912.05

0.00   ارزش قراضه   0.00

 کل وامهاي کوتاه مدت  کل وامهاي بلندمدت 

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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   بدهي ها   -    وامهاي خارجي  
ميليون ريال

   وامهاي بلند مدت ارزي  
   جريانات نقدي وام  

   بازپرداخت  
   مانره بدهي  

   تعديالت نرخ تسعير ارز  
   بهره سرمايه اي شده  

   بهره پرداختني  
   ساير هزينه هاي تامين مالي  

 كل 
 جريانات نقدي ورودي 

   ساخت  
1392

   ساخت  
1393

   بهره برداري  
1394

   بهره برداري  
1395

   بهره برداري  
1396
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0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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   بدهي ها   -    وامهاي خارجي  
ميليون ريال

   وامهاي بلند مدت ارزي  
   جريانات نقدي وام  

   بازپرداخت  
   مانره بدهي  

   تعديالت نرخ تسعير ارز  
   بهره سرمايه اي شده  

   بهره پرداختني  
   ساير هزينه هاي تامين مالي  

   بهره برداري  
1397

   بهره برداري  
1398

   بهره برداري  
1399

   بهره برداري  
1400

   بهره برداري  
1401

   بهره برداري  
1402
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0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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   بدهي ها   -    وامهاي خارجي  
ميليون ريال

   وامهاي بلند مدت ارزي  
   جريانات نقدي وام  

   بازپرداخت  
   مانره بدهي  

   تعديالت نرخ تسعير ارز  
   بهره سرمايه اي شده  

   بهره پرداختني  
   ساير هزينه هاي تامين مالي  

   بهره برداري  
1403

   بهره برداري  
1404

   بهره برداري  
1405

   بهره برداري  
1406

   بهره برداري  
1407

   بهره برداري  
1408
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0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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   بدهي ها   -    وامهاي خارجي  
ميليون ريال

   وامهاي بلند مدت ارزي  
   جريانات نقدي وام  

   بازپرداخت  
   مانره بدهي  

   تعديالت نرخ تسعير ارز  
   بهره سرمايه اي شده  

   بهره پرداختني  
   ساير هزينه هاي تامين مالي  

   ارزش قراضه  
1409
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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   بدهي ها   -    وامهاي داخلي  
ميليون ريال

    وامهاي بلند مدت ريالي  
   جريانات نقدي وام  

   بازپرداخت  
   مانره بدهي  

   تعديالت نرخ تسعير ارز  
   بهره سرمايه اي شده  

   بهره پرداختني  
   ساير هزينه هاي تامين مالي  

   وامهاي کوتاه مدت  
   جريانات نقدي وام  

   بازپرداخت  
   مانره بدهي  

   تعديالت نرخ تسعير ارز  
   بهره سرمايه اي شده  

   بهره پرداختني  
   ساير هزينه هاي تامين مالي  

 کل بدهي ها 
   جريانات نقدي وام  

   بازپرداخت  
   مانره بدهي  

   تعديالت نرخ تسعير ارز  
   بهره سرمايه اي شده  

   بهره پرداختني  
   ساير هزينه هاي تامين مالي  

 كل 
 جريانات نقدي ورودي 

   ساخت  
1392

   ساخت  
1393

   بهره برداري  
1394

   بهره برداري  
1395

   بهره برداري  
1396
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49,119.0019,650.0029,469.000.000.000.00
49,119.000.000.004,911.909,823.809,823.80

0.0019,650.0049,119.0044,207.1034,383.3024,559.50
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00

9,608.562,743.366,865.200.000.000.00
245.60245.600.000.000.000.00

11,912.050.000.0011,912.050.000.00
11,912.050.000.000.000.000.00

0.000.000.0011,912.0511,912.0511,912.05
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00

24,876.330.000.001,528.711,667.691,667.69
0.000.000.000.000.000.00

61,031.0519,650.0029,469.0011,912.050.000.00
61,031.050.000.004,911.909,823.809,823.80

0.0019,650.0049,119.0056,119.1546,295.3536,471.55
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00

34,484.892,743.366,865.201,528.711,667.691,667.69
245.60245.600.000.000.000.00

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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   بدهي ها   -    وامهاي داخلي  
ميليون ريال

    وامهاي بلند مدت ريالي  
   جريانات نقدي وام  

   بازپرداخت  
   مانره بدهي  

   تعديالت نرخ تسعير ارز  
   بهره سرمايه اي شده  

   بهره پرداختني  
   ساير هزينه هاي تامين مالي  

   وامهاي کوتاه مدت  
   جريانات نقدي وام  

   بازپرداخت  
   مانره بدهي  

   تعديالت نرخ تسعير ارز  
   بهره سرمايه اي شده  

   بهره پرداختني  
   ساير هزينه هاي تامين مالي  

 کل بدهي ها 
   جريانات نقدي وام  

   بازپرداخت  
   مانره بدهي  

   تعديالت نرخ تسعير ارز  
   بهره سرمايه اي شده  

   بهره پرداختني  
   ساير هزينه هاي تامين مالي  

   بهره برداري  
1397

   بهره برداري  
1398

   بهره برداري  
1399

   بهره برداري  
1400

   بهره برداري  
1401

   بهره برداري  
1402
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0.000.000.000.000.000.00
9,823.809,823.804,911.900.000.000.00

14,735.704,911.900.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00

0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00

11,912.0511,912.0511,912.0511,912.0511,912.0511,912.05
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00

1,667.691,667.691,667.691,667.691,667.691,667.69
0.000.000.000.000.000.00

0.000.000.000.000.000.00
9,823.809,823.804,911.900.000.000.00

26,647.7516,823.9511,912.0511,912.0511,912.0511,912.05
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00

1,667.691,667.691,667.691,667.691,667.691,667.69
0.000.000.000.000.000.00

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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   بدهي ها   -    وامهاي داخلي  
ميليون ريال

    وامهاي بلند مدت ريالي  
   جريانات نقدي وام  

   بازپرداخت  
   مانره بدهي  

   تعديالت نرخ تسعير ارز  
   بهره سرمايه اي شده  

   بهره پرداختني  
   ساير هزينه هاي تامين مالي  

   وامهاي کوتاه مدت  
   جريانات نقدي وام  

   بازپرداخت  
   مانره بدهي  

   تعديالت نرخ تسعير ارز  
   بهره سرمايه اي شده  

   بهره پرداختني  
   ساير هزينه هاي تامين مالي  

 کل بدهي ها 
   جريانات نقدي وام  

   بازپرداخت  
   مانره بدهي  

   تعديالت نرخ تسعير ارز  
   بهره سرمايه اي شده  

   بهره پرداختني  
   ساير هزينه هاي تامين مالي  

   بهره برداري  
1403

   بهره برداري  
1404

   بهره برداري  
1405

   بهره برداري  
1406

   بهره برداري  
1407

   بهره برداري  
1408
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0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00

0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00

11,912.0511,912.0511,912.0511,912.0511,912.0511,912.05
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00

1,667.691,667.691,667.691,667.691,667.691,667.69
0.000.000.000.000.000.00

0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00

11,912.0511,912.0511,912.0511,912.0511,912.0511,912.05
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00

1,667.691,667.691,667.691,667.691,667.691,667.69
0.000.000.000.000.000.00

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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   بدهي ها   -    وامهاي داخلي  
ميليون ريال

    وامهاي بلند مدت ريالي  
   جريانات نقدي وام  

   بازپرداخت  
   مانره بدهي  

   تعديالت نرخ تسعير ارز  
   بهره سرمايه اي شده  

   بهره پرداختني  
   ساير هزينه هاي تامين مالي  

   وامهاي کوتاه مدت  
   جريانات نقدي وام  

   بازپرداخت  
   مانره بدهي  

   تعديالت نرخ تسعير ارز  
   بهره سرمايه اي شده  

   بهره پرداختني  
   ساير هزينه هاي تامين مالي  

 کل بدهي ها 
   جريانات نقدي وام  

   بازپرداخت  
   مانره بدهي  

   تعديالت نرخ تسعير ارز  
   بهره سرمايه اي شده  

   بهره پرداختني  
   ساير هزينه هاي تامين مالي  

   ارزش قراضه  
1409
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
11,912.05

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
11,912.05

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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     جريانات نقدي به منظور برنامه ريزي مالي   -  کل 
ميليون ريال

 کل جريانات نقدي ورودي 
   جريانات ورودي وجوه  

   جريانات ورودي عملياتي  
   ساير درآمدها  

 کل جريانات نقدي خروجي 
  افزايش در داراييهاي ثابت  

   افزايش در داراييهاي جاري  
   هزينه هاي عملياتي  

   هزينه هاي بازاريابي  
) شرکت( ماليات بر درآمد    
   هزينه هاي تامين مالي  

   بازپرداخت وام  
   سود سهام  

   استرداد حقوق صاحبان سهام  
) کسري( وجوه اضافي     
   مانده وجوه نقد تجمعي  

   خارجي)کسري( وجوه اضافي  
  داخلي) کسري( وجوه اضافي  

   مانده وجوه نقد تجمعي خارجي  
   مانده وجوه نقد تجمعي داخلي  

   خالص گردش وجوه  

   ساخت  
1392

   ساخت  
1393

   بهره برداري  
1394

   بهره برداري  
1395

   بهره برداري  
1396

   بهره برداري  
1397

   بهره برداري  
1398

   بهره برداري  
1399

   بهره برداري  
1400

   بهره برداري  
1401

COMFAR III Expert kdicoster@gmail.com
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41,280.0043,939.0088,773.7182,826.3492,370.0792,000.0092,001.2592,000.0092,000.0092,000.00
41,280.0043,939.0015,173.7126.34370.070.001.250.000.000.00

0.000.0073,600.0082,800.0092,000.0092,000.0092,000.0092,000.0092,000.0092,000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

14,548.9570,475.2076,085.5974,467.0380,003.1678,783.3578,760.7973,848.8968,936.9968,936.99
11,560.0063,610.000.000.000.000.000.000.000.000.00

0.000.0013,114.061,075.431,242.38-23.850.000.000.000.00
0.000.0055,206.1260,547.7165,889.3065,889.3065,889.3065,889.3065,889.3065,889.30
0.000.001,324.801,352.401,380.001,380.001,380.001,380.001,380.001,380.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

2,988.956,865.201,528.711,667.691,667.691,667.691,667.691,667.691,667.691,667.69
0.000.004,911.909,823.809,823.809,870.229,823.804,911.900.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

26,731.05-26,536.2012,688.128,359.3212,366.9113,216.6513,240.4718,151.1123,063.0123,063.01
26,731.05194.8512,882.9621,242.2833,609.1946,825.8460,066.3078,217.42101,280.43124,343.44

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
26,731.05-26,536.2012,688.128,359.3212,366.9113,216.6513,240.4718,151.1123,063.0123,063.01

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
26,731.05194.8512,882.9621,242.2833,609.1946,825.8460,066.3078,217.42101,280.43124,343.44
38,291.0537,073.808,733.10-11,465.14-11,121.41-11,537.90-11,490.23-6,579.59-1,667.69-1,667.69

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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     جريانات نقدي به منظور برنامه ريزي مالي   -  کل 
ميليون ريال

 کل جريانات نقدي ورودي 
   جريانات ورودي وجوه  

   جريانات ورودي عملياتي  
   ساير درآمدها  

 کل جريانات نقدي خروجي 
  افزايش در داراييهاي ثابت  

   افزايش در داراييهاي جاري  
   هزينه هاي عملياتي  

   هزينه هاي بازاريابي  
) شرکت( ماليات بر درآمد    
   هزينه هاي تامين مالي  

   بازپرداخت وام  
   سود سهام  

   استرداد حقوق صاحبان سهام  
) کسري( وجوه اضافي     
   مانده وجوه نقد تجمعي  

   خارجي)کسري( وجوه اضافي  
  داخلي) کسري( وجوه اضافي  

   مانده وجوه نقد تجمعي خارجي  
   مانده وجوه نقد تجمعي داخلي  

   خالص گردش وجوه  

   بهره برداري  
1402

   بهره برداري  
1403

   بهره برداري  
1404

   بهره برداري  
1405

   بهره برداري  
1406

   بهره برداري  
1407

   بهره برداري  
1408

   ارزش قراضه  
1409
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92,000.0092,000.0092,000.0092,000.0092,000.0092,000.0092,000.0034,949.18
0.000.000.000.000.000.000.000.00

92,000.0092,000.0092,000.0092,000.0092,000.0092,000.0092,000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.0034,949.18

68,936.9968,936.9973,660.6973,660.6973,660.6973,660.6973,660.6915,524.97
0.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.00

65,889.3065,889.3065,889.3065,889.3065,889.3065,889.3065,889.300.00
1,380.001,380.001,380.001,380.001,380.001,380.001,380.000.00

0.000.004,723.704,723.704,723.704,723.704,723.700.00
1,667.691,667.691,667.691,667.691,667.691,667.691,667.690.00

0.000.000.000.000.000.000.0015,524.97
0.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.00

23,063.0123,063.0118,339.3118,339.3118,339.3118,339.3118,339.3119,424.21
147,406.46170,469.47188,808.78207,148.09225,487.40243,826.71262,166.02281,590.23

0.000.000.000.000.000.000.000.00
23,063.0123,063.0118,339.3118,339.3118,339.3118,339.3118,339.3119,424.21

0.000.000.000.000.000.000.000.00
147,406.46170,469.47188,808.78207,148.09225,487.40243,826.71262,166.02281,590.23
-1,667.69-1,667.69-1,667.69-1,667.69-1,667.69-1,667.69-1,667.69-15,524.97

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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     جريانات نقدي به منظور برنامه ريزي مالي   -    خارجي  
ميليون ريال

 کل جريانات نقدي ورودي 
   جريانات ورودي وجوه  

   جريانات ورودي عملياتي  
   ساير درآمدها  

 کل جريانات نقدي خروجي 
  افزايش در داراييهاي ثابت  

   افزايش در داراييهاي جاري  
   هزينه هاي عملياتي  

   هزينه هاي بازاريابي  
) شرکت( ماليات بر درآمد    
   هزينه هاي تامين مالي  

   بازپرداخت وام  
   سود سهام  

   استرداد حقوق صاحبان سهام  
) کسري( وجوه اضافي     
   مانده وجوه نقد تجمعي  

   خالص گردش وجوه  

   ساخت  
1392

   ساخت  
1393

   بهره برداري  
1394

   بهره برداري  
1395

   بهره برداري  
1396

   بهره برداري  
1397

   بهره برداري  
1398

   بهره برداري  
1399

   بهره برداري  
1400

   بهره برداري  
1401
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0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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     جريانات نقدي به منظور برنامه ريزي مالي   -    خارجي  
ميليون ريال

 کل جريانات نقدي ورودي 
   جريانات ورودي وجوه  

   جريانات ورودي عملياتي  
   ساير درآمدها  

 کل جريانات نقدي خروجي 
  افزايش در داراييهاي ثابت  

   افزايش در داراييهاي جاري  
   هزينه هاي عملياتي  

   هزينه هاي بازاريابي  
) شرکت( ماليات بر درآمد    
   هزينه هاي تامين مالي  

   بازپرداخت وام  
   سود سهام  

   استرداد حقوق صاحبان سهام  
) کسري( وجوه اضافي     
   مانده وجوه نقد تجمعي  

   خالص گردش وجوه  

   بهره برداري  
1402

   بهره برداري  
1403

   بهره برداري  
1404

   بهره برداري  
1405

   بهره برداري  
1406

   بهره برداري  
1407

   بهره برداري  
1408

   ارزش قراضه  
1409
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0.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.00

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

mailto:kdicoster@gmail.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


     جريانات نقدي به منظور برنامه ريزي مالي   -    داخلي  
ميليون ريال

 کل جريانات نقدي ورودي 
   جريانات ورودي وجوه  

   جريانات ورودي عملياتي  
   ساير درآمدها  

 کل جريانات نقدي خروجي 
  افزايش در داراييهاي ثابت  

   افزايش در داراييهاي جاري  
   هزينه هاي عملياتي  

   هزينه هاي بازاريابي  
) شرکت( ماليات بر درآمد    
   هزينه هاي تامين مالي  

   بازپرداخت وام  
   سود سهام  

   استرداد حقوق صاحبان سهام  
) کسري( وجوه اضافي     
   مانده وجوه نقد تجمعي  

   خالص گردش وجوه  

   ساخت  
1392

   ساخت  
1393

   بهره برداري  
1394

   بهره برداري  
1395

   بهره برداري  
1396

   بهره برداري  
1397

   بهره برداري  
1398

   بهره برداري  
1399

   بهره برداري  
1400

   بهره برداري  
1401
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41,280.0043,939.0088,773.7182,826.3492,370.0792,000.0092,001.2592,000.0092,000.0092,000.00
41,280.0043,939.0015,173.7126.34370.070.001.250.000.000.00

0.000.0073,600.0082,800.0092,000.0092,000.0092,000.0092,000.0092,000.0092,000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

14,548.9570,475.2076,085.5974,467.0380,003.1678,783.3578,760.7973,848.8968,936.9968,936.99
11,560.0063,610.000.000.000.000.000.000.000.000.00

0.000.0013,114.061,075.431,242.38-23.850.000.000.000.00
0.000.0055,206.1260,547.7165,889.3065,889.3065,889.3065,889.3065,889.3065,889.30
0.000.001,324.801,352.401,380.001,380.001,380.001,380.001,380.001,380.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

2,988.956,865.201,528.711,667.691,667.691,667.691,667.691,667.691,667.691,667.69
0.000.004,911.909,823.809,823.809,870.229,823.804,911.900.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

26,731.05-26,536.2012,688.128,359.3212,366.9113,216.6513,240.4718,151.1123,063.0123,063.01
26,731.05194.8512,882.9621,242.2833,609.1946,825.8460,066.3078,217.42101,280.43124,343.44
38,291.0537,073.808,733.10-11,465.14-11,121.41-11,537.90-11,490.23-6,579.59-1,667.69-1,667.69

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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     جريانات نقدي به منظور برنامه ريزي مالي   -    داخلي  
ميليون ريال

 کل جريانات نقدي ورودي 
   جريانات ورودي وجوه  

   جريانات ورودي عملياتي  
   ساير درآمدها  

 کل جريانات نقدي خروجي 
  افزايش در داراييهاي ثابت  

   افزايش در داراييهاي جاري  
   هزينه هاي عملياتي  

   هزينه هاي بازاريابي  
) شرکت( ماليات بر درآمد    
   هزينه هاي تامين مالي  

   بازپرداخت وام  
   سود سهام  

   استرداد حقوق صاحبان سهام  
) کسري( وجوه اضافي     
   مانده وجوه نقد تجمعي  

   خالص گردش وجوه  

   بهره برداري  
1402

   بهره برداري  
1403

   بهره برداري  
1404

   بهره برداري  
1405

   بهره برداري  
1406

   بهره برداري  
1407

   بهره برداري  
1408

   ارزش قراضه  
1409
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92,000.0092,000.0092,000.0092,000.0092,000.0092,000.0092,000.0034,949.18
0.000.000.000.000.000.000.000.00

92,000.0092,000.0092,000.0092,000.0092,000.0092,000.0092,000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.0034,949.18

68,936.9968,936.9973,660.6973,660.6973,660.6973,660.6973,660.6915,524.97
0.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.00

65,889.3065,889.3065,889.3065,889.3065,889.3065,889.3065,889.300.00
1,380.001,380.001,380.001,380.001,380.001,380.001,380.000.00

0.000.004,723.704,723.704,723.704,723.704,723.700.00
1,667.691,667.691,667.691,667.691,667.691,667.691,667.690.00

0.000.000.000.000.000.000.0015,524.97
0.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.00

23,063.0123,063.0118,339.3118,339.3118,339.3118,339.3118,339.3119,424.21
147,406.46170,469.47188,808.78207,148.09225,487.40243,826.71262,166.02281,590.23
-1,667.69-1,667.69-1,667.69-1,667.69-1,667.69-1,667.69-1,667.69-15,524.97

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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30000

20000

10000

0

-10000

-20000

-30000

 مبلغ 

1392 1394 1396 1398 1400 1402 1404 1406 1408

  جريانات نقدي به منظور برنامه ريزي مالي  
(ميليون ريال)

   داخلي     خارجي  

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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1392 0.00 26,731.05
1393 0.00 -26,536.20
1394 0.00 12,688.12
1395 0.00 8,359.32
1396 0.00 12,366.91
1397 0.00 13,216.65
1398 0.00 13,240.47
1399 0.00 18,151.11
1400 0.00 23,063.01
1401 0.00 23,063.01
1402 0.00 23,063.01
1403 0.00 23,063.01
1404 0.00 18,339.31
1405 0.00 18,339.31
1406 0.00 18,339.31
1407 0.00 18,339.31
1408 0.00 18,339.31

0.00   ارزش قراضه   19,424.21

   داخلي     خارجي  

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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300000

250000

200000

150000

100000

50000

0

 مبلغ 

1392 1394 1396 1398 1400 1402 1404 1406 1408

   جريانات نقدي تجمعي به منظور برنامه ريزي مالي  
(ميليون ريال)

   داخلي     خارجي  

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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1392 0.00 26,731.05
1393 0.00 194.85
1394 0.00 12,882.96
1395 0.00 21,242.28
1396 0.00 33,609.19
1397 0.00 46,825.84
1398 0.00 60,066.30
1399 0.00 78,217.42
1400 0.00 101,280.43
1401 0.00 124,343.44
1402 0.00 147,406.46
1403 0.00 170,469.47
1404 0.00 188,808.78
1405 0.00 207,148.09
1406 0.00 225,487.40
1407 0.00 243,826.71
1408 0.00 262,166.02

0.00   ارزش قراضه   281,590.23

   داخلي     خارجي  

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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100000

90000

80000

70000

60000

50000

40000

30000

20000

10000

0

 مبلغ 

   1394    1395    1396    1397    1398    1399    1400    1401    1402    1403    1404    1405    1406    1407    1408

 کل فروش وهزينه هاي توليد 
(ميليون ريال)

   هزينه هاي داخلي توليد     هزينه هاي خارجي توليد     فروش داخلي     فروش خارجي  

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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1394 0.00 73,600.00 0.00 62,819.83
1395 0.00 82,800.00 0.00 68,327.99
1396 0.00 92,000.00 0.00 73,697.19
1397 0.00 92,000.00 0.00 73,697.19
1398 0.00 92,000.00 0.00 73,697.19
1399 0.00 92,000.00 0.00 73,105.19
1400 0.00 92,000.00 0.00 73,105.19
1401 0.00 92,000.00 0.00 73,105.19
1402 0.00 92,000.00 0.00 73,105.19
1403 0.00 92,000.00 0.00 73,105.19
1404 0.00 92,000.00 0.00 73,105.19
1405 0.00 92,000.00 0.00 73,105.19
1406 0.00 92,000.00 0.00 73,105.19
1407 0.00 92,000.00 0.00 73,105.19
1408 0.00 92,000.00 0.00 73,105.19

   هزينه هاي داخلي توليد     هزينه هاي خارجي توليد     فروش داخلي     فروش خارجي  

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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40000

30000

20000

10000

0

-10000

-20000

 مبلغ 

1392 1394 1396 1398 1400 1402 1404 1406 1408

   خالص گردش وجوه  
(ميليون ريال)

   داخلي     خارجي  

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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1392 0.00 38,291.05
1393 0.00 37,073.80
1394 0.00 8,733.10
1395 0.00 -11,465.14
1396 0.00 -11,121.41
1397 0.00 -11,537.90
1398 0.00 -11,490.23
1399 0.00 -6,579.59
1400 0.00 -1,667.69
1401 0.00 -1,667.69
1402 0.00 -1,667.69
1403 0.00 -1,667.69
1404 0.00 -1,667.69
1405 0.00 -1,667.69
1406 0.00 -1,667.69
1407 0.00 -1,667.69
1408 0.00 -1,667.69

0.00   ارزش قراضه   -15,524.97

   داخلي     خارجي  

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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  کل سرمايه سرمايه گذاري شده-  وجوه نقد تنزيل شده   
ميليون ريال

 کل جريانات نقدي ورودي 
   جريانات ورودي عملياتي  

   ساير درآمدها  
 کل جريانات نقدي خروجي 

  افزايش در داراييهاي ثابت  
   افزايش در سرمايه در گردش خالص  

   هزينه هاي عملياتي  
   هزينه هاي بازاريابي  

) شرکت( ماليات بر درآمد    
   خالص جريانات نقدي  

  خالص جريانات نقدي تجمعي  
   خالص ارزش فعلي  

   خالص ارزش فعلي تجمعي  
   خالص ارزش فعلي  

   نرخ بازده داخلي  
   نرخ بازده داخلي تعديل شده  
   دوره بازگشت سرمايه عادي  

   دوره بازگشت سرمايه متحرک  
   نسبت خالص ارزش فعلي  

   خالص ارزش فعلي محاسبه ميشود براي  

   ساخت  
1392

   ساخت  
1393

   بهره برداري  
1394

   بهره برداري  
1395

   بهره برداري  
1396

   بهره برداري  
1397

   بهره برداري  
1398

   بهره برداري  
1399

   بهره برداري  
1400
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0.000.0073,600.0082,800.0092,000.0092,000.0092,000.0092,000.0092,000.00
0.000.0073,600.0082,800.0092,000.0092,000.0092,000.0092,000.0092,000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00

11,560.0063,610.0066,383.3262,949.2068,141.6067,291.8767,268.0567,269.3067,269.30
11,560.0063,610.000.000.000.000.000.000.000.00

0.000.009,852.401,049.09872.3022.57-1.250.000.00
0.000.0055,206.1260,547.7165,889.3065,889.3065,889.3065,889.3065,889.30
0.000.001,324.801,352.401,380.001,380.001,380.001,380.001,380.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00

-11,560.00-63,610.007,216.6819,850.8023,858.4024,708.1324,731.9524,730.7024,730.70
-11,560.00-75,170.00-67,953.32-48,102.52-24,244.12464.0125,195.9749,926.6774,657.37
-11,560.00-55,313.045,456.8513,052.2313,641.1212,284.3110,692.319,297.198,084.51
-11,560.00-66,873.04-61,416.20-48,363.97-34,722.85-22,438.55-11,746.24-2,449.055,635.46
41,858.46   در   %15.00

%24.86
%24.86

1397 =5.98 سال     در   %0.00
1400 =8.30 سال     در   %15.00

0.55
12/1392
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  کل سرمايه سرمايه گذاري شده-  وجوه نقد تنزيل شده   
ميليون ريال

 کل جريانات نقدي ورودي 
   جريانات ورودي عملياتي  

   ساير درآمدها  
 کل جريانات نقدي خروجي 

  افزايش در داراييهاي ثابت  
   افزايش در سرمايه در گردش خالص  

   هزينه هاي عملياتي  
   هزينه هاي بازاريابي  

) شرکت( ماليات بر درآمد    
   خالص جريانات نقدي  

  خالص جريانات نقدي تجمعي  
   خالص ارزش فعلي  

   خالص ارزش فعلي تجمعي  
   خالص ارزش فعلي  

   نرخ بازده داخلي  
   نرخ بازده داخلي تعديل شده  
   دوره بازگشت سرمايه عادي  

   دوره بازگشت سرمايه متحرک  
   نسبت خالص ارزش فعلي  

   خالص ارزش فعلي محاسبه ميشود براي  

   بهره برداري  
1401

   بهره برداري  
1402

   بهره برداري  
1403

   بهره برداري  
1404

   بهره برداري  
1405

   بهره برداري  
1406

   بهره برداري  
1407

   بهره برداري  
1408

   ارزش قراضه  
1409
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92,000.0092,000.0092,000.0092,000.0092,000.0092,000.0092,000.0092,000.0031,336.26
92,000.0092,000.0092,000.0092,000.0092,000.0092,000.0092,000.0092,000.000.00

0.000.000.000.000.000.000.000.0031,336.26
67,269.3067,269.3067,269.3071,993.0071,993.0071,993.0071,993.0071,993.000.00

0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00

65,889.3065,889.3065,889.3065,889.3065,889.3065,889.3065,889.3065,889.300.00
1,380.001,380.001,380.001,380.001,380.001,380.001,380.001,380.000.00

0.000.000.004,723.704,723.704,723.704,723.704,723.700.00
24,730.7024,730.7024,730.7020,007.0020,007.0020,007.0020,007.0020,007.0031,336.26
99,388.07124,118.77148,849.47168,856.47188,863.46208,870.46228,877.46248,884.45280,220.71
7,030.016,113.055,315.703,739.453,251.702,827.562,458.752,138.043,348.74

12,665.4718,778.5224,094.2127,833.6631,085.3633,912.9236,371.6738,509.7141,858.46
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300000

250000

200000

150000
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50000

0

-50000

(%)  نرخ تنزيل    

NPV

1009080706050403020100

   خالص ارزش فعلي کل سرمايه  
(ميليون ريال)

   خالص ارزش فعلي  
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% 0.00 280,220.71
% 10.00 83,409.78
% 20.00 16,165.86
% 30.00 -11,384.33
% 40.00 -24,156.35
% 50.00 -30,519.91
% 60.00 -33,768.92
% 70.00 -35,374.13
% 80.00 -36,060.02
% 90.00 -36,211.55

% 100.00 -36,045.48

(%)  نرخ تنزيل      خالص ارزش فعلي   

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

mailto:kdicoster@gmail.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


COMFAR III Expert kdicoster@gmail.com

114 

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

(%)  تغييرات    

IRR

20151050-5-10-15-20

 IRR حساسيت 
(ميليون ريال)

   هزينه هاي عملياتي    افزايش در داراييهاي ثابت     درآمد فروش  
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% -20.00 % 3.33 % 30.37 % 38.53
% -16.00 % 8.07 % 29.10 % 35.86
% -12.00 % 12.54 % 27.93 % 33.17
% -8.00 % 16.79 % 26.83 % 30.44
% -4.00 % 20.89 % 25.81 % 27.67
% 0.00 % 24.86 % 24.86 % 24.86
% 4.00 % 28.72 % 23.97 % 22.00
% 8.00 % 32.50 % 23.12 % 19.08

% 12.00 % 36.20 % 22.33 % 16.09
% 16.00 % 39.84 % 21.58 % 13.02
% 20.00 % 43.42 % 20.87 % 9.85

(%)  تغييرات      هزينه هاي عملياتي    افزايش در داراييهاي ثابت     درآمد فروش   
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1392 1394 1396 1398 1400 1402 1404 1406 1408

دوره بازگشت سرمايه عادي-  خالص جريانات نقدي تجمعي     
(ميليون ريال)

  خالص جريانات نقدي تجمعي  
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1392 -11,560.00
1393 -75,170.00
1394 -67,953.32
1395 -48,102.52
1396 -24,244.12
1397 464.01
1398 25,195.97
1399 49,926.67
1400 74,657.37
1401 99,388.07
1402 124,118.77
1403 148,849.47
1404 168,856.47
1405 188,863.46
1406 208,870.46
1407 228,877.46
1408 248,884.45

280,220.71   ارزش قراضه  

  خالص جريانات نقدي تجمعي  
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1392 1394 1396 1398 1400 1402 1404 1406 1408

  دوره بازگشت سرمايه متحرک-  خالص ارزش فعلي تجمعي   
(ميليون ريال)

   خالص ارزش فعلي تجمعي  
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1392 -11,560.00
1393 -66,873.04
1394 -61,416.20
1395 -48,363.97
1396 -34,722.85
1397 -22,438.55
1398 -11,746.24
1399 -2,449.05
1400 5,635.46
1401 12,665.47
1402 18,778.52
1403 24,094.21
1404 27,833.66
1405 31,085.36
1406 33,912.92
1407 36,371.67
1408 38,509.71

41,858.46   ارزش قراضه  

   خالص ارزش فعلي تجمعي  
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  حقوق صاحبان سهام-  جريانات نقدي تنزيل شده  
ميليون ريال

 کل جريانات نقدي ورودي 
) کسري( وجوه اضافي     

   سود سهام  
   استرداد حقوق صاحبان سهام  

 کل جريانات نقدي خروجي 
   حقوق صاحبان شهام پرداخت شده  

   خالص بازده نقدي  
   خالص بازده نقدي تجمعي  

   خالص ارزش فعلي  
   خالص ارزش فعلي تجمعي  

   خالص ارزش فعلي  
   نرخ بازده داخلي  

   نرخ بازده داخلي تعديل شده  
   خالص ارزش فعلي مختصر  
   دوره بازگشت سرمايه عادي  

   دوره بازگشت سرمايه متحرک  
   نسبت خالص ارزش فعلي  

   خالص ارزش فعلي محاسبه ميشود براي  

   ساخت  
1392

   ساخت  
1393

   بهره برداري  
1394

   بهره برداري  
1395

   بهره برداري  
1396

   بهره برداري  
1397

   بهره برداري  
1398

   بهره برداري  
1399
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26,731.05-26,536.2012,688.128,359.3212,366.9113,216.6513,240.4718,151.11
26,731.05-26,536.2012,688.128,359.3212,366.9113,216.6513,240.4718,151.11

0.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.00

21,630.0014,470.000.000.000.000.000.000.00
21,630.0014,470.000.000.000.000.000.000.00
5,101.05-41,006.2012,688.128,359.3212,366.9113,216.6513,240.4718,151.11
5,101.05-35,905.15-23,217.04-14,857.72-2,490.8110,725.8423,966.3042,117.42
5,101.05-33,611.648,524.674,603.535,582.414,890.154,015.544,512.16
5,101.05-28,510.59-19,985.92-15,382.39-9,799.98-4,909.83-894.293,617.87

24,613.98   در   %22.00
%39.32
%39.32

   براي    17   سال  23,807.51   در   %22.00
1397 =4.19 سال     در   %0.00

1399 =6.20 سال     در   %22.00
0.73

12/1392
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  حقوق صاحبان سهام-  جريانات نقدي تنزيل شده  
ميليون ريال

 کل جريانات نقدي ورودي 
) کسري( وجوه اضافي     

   سود سهام  
   استرداد حقوق صاحبان سهام  

 کل جريانات نقدي خروجي 
   حقوق صاحبان شهام پرداخت شده  

   خالص بازده نقدي  
   خالص بازده نقدي تجمعي  

   خالص ارزش فعلي  
   خالص ارزش فعلي تجمعي  

   خالص ارزش فعلي  
   نرخ بازده داخلي  

   نرخ بازده داخلي تعديل شده  
   خالص ارزش فعلي مختصر  
   دوره بازگشت سرمايه عادي  

   دوره بازگشت سرمايه متحرک  
   نسبت خالص ارزش فعلي  

   خالص ارزش فعلي محاسبه ميشود براي  

   بهره برداري  
1400

   بهره برداري  
1401

   بهره برداري  
1402

   بهره برداري  
1403

   بهره برداري  
1404

   بهره برداري  
1405

   بهره برداري  
1406

   بهره برداري  
1407
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23,063.0123,063.0123,063.0123,063.0118,339.3118,339.3118,339.3118,339.31
23,063.0123,063.0123,063.0123,063.0118,339.3118,339.3118,339.3118,339.31

0.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.00

23,063.0123,063.0123,063.0123,063.0118,339.3118,339.3118,339.3118,339.31
65,180.4388,243.44111,306.46134,369.47152,708.78171,048.09189,387.40207,726.71
4,699.353,851.923,157.312,587.961,686.811,382.631,133.30928.94
8,317.2212,169.1415,326.4617,914.4219,601.2220,983.8522,117.1523,046.09
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  حقوق صاحبان سهام-  جريانات نقدي تنزيل شده  
ميليون ريال

 کل جريانات نقدي ورودي 
) کسري( وجوه اضافي     

   سود سهام  
   استرداد حقوق صاحبان سهام  

 کل جريانات نقدي خروجي 
   حقوق صاحبان شهام پرداخت شده  

   خالص بازده نقدي  
   خالص بازده نقدي تجمعي  

   خالص ارزش فعلي  
   خالص ارزش فعلي تجمعي  

   خالص ارزش فعلي  
   نرخ بازده داخلي  

   نرخ بازده داخلي تعديل شده  
   خالص ارزش فعلي مختصر  
   دوره بازگشت سرمايه عادي  

   دوره بازگشت سرمايه متحرک  
   نسبت خالص ارزش فعلي  

   خالص ارزش فعلي محاسبه ميشود براي  

   بهره برداري  
1408

   ارزش قراضه  
1409
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18,339.3119,424.21
18,339.3119,424.21

0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00

18,339.3119,424.21
226,066.02245,490.23

761.42806.47
23,807.5124,613.98
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(%)  نرخ تنزيل    

NPV

1009080706050403020100

   خالص ارزش فعلي کل حقوق صاحبان سهام  
(ميليون ريال)

   خالص ارزش فعلي  
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% 0.00 245,490.23
% 10.00 84,139.79
% 20.00 30,447.77
% 30.00 9,142.06
% 40.00 -455.45
% 50.00 -5,148.21
% 60.00 -7,536.68
% 70.00 -8,744.16
% 80.00 -9,306.03
% 90.00 -9,498.35

% 100.00 -9,472.58

(%)  نرخ تنزيل      خالص ارزش فعلي   

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

mailto:kdicoster@gmail.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


   صورتحساب سود و زيان  
ميليون ريال

   درآمد فروش  
   منهاي هزينه هاي متغير  

   حاشيه سود  
از درآمد فروش %     

   منهاي هزينه هاي ثابت  
   حاشيه عملياتي  

از درآمد فروش %     
   بهره سپرده هاي کوتاه مدت  

   هزينه هاي تامين مالي  
   سود ناخالص عملياتي  

از درآمد فروش %     
    درآمد غير مترقبه  
   زيان غير مترقبه  
   ذخاير استهالک  

   سودناخالص  
   ذخاير سرمايه گذاري  
   سود مشمول ماليات  

) شرکت( ماليات بر درآمد    
   سود خالص  

از درآمد فروش %     
   سود سهام  

   سود باقيمانده  
   نسبتها  

(%)  نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام    
 نسبت سود خالص به ثروت خالص (%) 

بهره به سرمايه گذاري+ نسبت سود (%)   

   بهره برداري  
1394

   بهره برداري  
1395

   بهره برداري  
1396

   بهره برداري  
1397

   بهره برداري  
1398

   بهره برداري  
1399

   بهره برداري  
1400

   بهره برداري  
1401

   بهره برداري  
1402
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73,600.0082,800.0092,000.0092,000.0092,000.0092,000.0092,000.0092,000.0092,000.00
42,953.5448,322.7353,691.9253,691.9253,691.9253,691.9253,691.9253,691.9253,691.92
30,646.4634,477.2738,308.0838,308.0838,308.0838,308.0838,308.0838,308.0838,308.08

41.6441.6441.6441.6441.6441.6441.6441.6441.64
18,337.5818,337.5818,337.5818,337.5818,337.5817,745.5817,745.5817,745.5817,745.58
12,308.8816,139.6919,970.5019,970.5019,970.5020,562.5020,562.5020,562.5020,562.50

16.7219.4921.7121.7121.7122.3522.3522.3522.35
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00

1,528.711,667.691,667.691,667.691,667.691,667.691,667.691,667.691,667.69
10,780.1714,472.0118,302.8118,302.8118,302.8118,894.8118,894.8118,894.8118,894.81

14.6517.4819.8919.8919.8920.5420.5420.5420.54
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00

10,780.1714,472.0118,302.8118,302.8118,302.8118,894.8118,894.8118,894.8118,894.81
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00

10,780.1714,472.0118,302.8118,302.8118,302.8118,894.8118,894.8118,894.8118,894.81
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00

10,780.1714,472.0118,302.8118,302.8118,302.8118,894.8118,894.8118,894.8118,894.81
14.6517.4819.8919.8919.8920.5420.5420.5420.54
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00

10,780.1714,472.0118,302.8118,302.8118,302.8118,894.8118,894.8118,894.8118,894.81

29.8640.0950.7050.7050.7052.3452.3452.3452.34
23.0023.5922.9818.6815.7413.9812.2710.939.85
12.9716.8320.6320.6320.6321.2421.2421.2421.24
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   صورتحساب سود و زيان  
ميليون ريال

   درآمد فروش  
   منهاي هزينه هاي متغير  

   حاشيه سود  
از درآمد فروش %     

   منهاي هزينه هاي ثابت  
   حاشيه عملياتي  

از درآمد فروش %     
   بهره سپرده هاي کوتاه مدت  

   هزينه هاي تامين مالي  
   سود ناخالص عملياتي  

از درآمد فروش %     
    درآمد غير مترقبه  
   زيان غير مترقبه  
   ذخاير استهالک  

   سودناخالص  
   ذخاير سرمايه گذاري  
   سود مشمول ماليات  

) شرکت( ماليات بر درآمد    
   سود خالص  

از درآمد فروش %     
   سود سهام  

   سود باقيمانده  
   نسبتها  

(%)  نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام    
 نسبت سود خالص به ثروت خالص (%) 

بهره به سرمايه گذاري+ نسبت سود (%)   

   بهره برداري  
1403

   بهره برداري  
1404

   بهره برداري  
1405

   بهره برداري  
1406

   بهره برداري  
1407

   بهره برداري  
1408
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92,000.0092,000.0092,000.0092,000.0092,000.0092,000.00
53,691.9253,691.9253,691.9253,691.9253,691.9253,691.92
38,308.0838,308.0838,308.0838,308.0838,308.0838,308.08

41.6441.6441.6441.6441.6441.64
17,745.5817,745.5817,745.5817,745.5817,745.5817,745.58
20,562.5020,562.5020,562.5020,562.5020,562.5020,562.50

22.3522.3522.3522.3522.3522.35
0.000.000.000.000.000.00

1,667.691,667.691,667.691,667.691,667.691,667.69
18,894.8118,894.8118,894.8118,894.8118,894.8118,894.81

20.5420.5420.5420.5420.5420.54
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00

18,894.8118,894.8118,894.8118,894.8118,894.8118,894.81
0.000.000.000.000.000.00

18,894.8118,894.8118,894.8118,894.8118,894.8118,894.81
0.004,723.704,723.704,723.704,723.704,723.70

18,894.8114,171.1114,171.1114,171.1114,171.1114,171.11
20.5415.4015.4015.4015.4015.40
0.000.000.000.000.000.00

18,894.8114,171.1114,171.1114,171.1114,171.1114,171.11

52.3439.2639.2639.2639.2639.26
8.976.305.935.605.305.03

21.2416.3616.3616.3616.3616.36
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25

20

15

10

5

0

 نرخ 

1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408

   نسبت سود خالص به کل فروش  
(ميليون ريال)

   نسبت سود خالص به فروش  
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1394 14.65
1395 17.48
1396 19.89
1397 19.89
1398 19.89
1399 20.54
1400 20.54
1401 20.54
1402 20.54
1403 20.54
1404 15.40
1405 15.40
1406 15.40
1407 15.40
1408 15.40

   نسبت سود خالص به فروش  

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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60

50

40

30

20

10

0

 نرخ 

1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408

   ثروت خالص/ نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام  
(ميليون ريال)

   نسبت سود خالص به ثروت خالص      نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام  

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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1394 29.86 23.00
1395 40.09 23.59
1396 50.70 22.98
1397 50.70 18.68
1398 50.70 15.74
1399 52.34 13.98
1400 52.34 12.27
1401 52.34 10.93
1402 52.34 9.85
1403 52.34 8.97
1404 39.26 6.30
1405 39.26 5.93
1406 39.26 5.60
1407 39.26 5.30
1408 39.26 5.03

   نسبت سود خالص به ثروت خالص      نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام  

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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25

20

15

10

5

0

 نرخ 

1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408

  بهره به سرمايه گذاري+  نسبت سود خالص   
(ميليون ريال)

  بهره به سرمايه گذاري+  نسبت سودخالص   

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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1394 12.97
1395 16.83
1396 20.63
1397 20.63
1398 20.63
1399 21.24
1400 21.24
1401 21.24
1402 21.24
1403 21.24
1404 16.36
1405 16.36
1406 16.36
1407 16.36
1408 16.36

  بهره به سرمايه گذاري+  نسبت سودخالص   

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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   تحليل سربسر   -  کل 
ميليون ريال

   درآمد فروش  
   هزينه هاي متغير  

   حاشيه سود  
 نسبت حاشيه سود (%) 

   شامل هزينه هاي تامين مالي  
  هزينه هاي ثابت  

   هزينه هاي تامين مالي  
   ارزش فروش در سربسر  

 نسبت سربسر (%) 
   نسبت پوشش هزينه هاي ثابت  
   به استثناي هزينه تامين مالي  

  هزينه هاي ثابت  
   ارزش فروش در سربسر  

 نسبت سربسر (%) 
   نسبت پوشش هزينه هاي ثابت  

   بهره برداري  
1394

   بهره برداري  
1395

   بهره برداري  
1396

   بهره برداري  
1397

   بهره برداري  
1398

   بهره برداري  
1399

   بهره برداري  
1400

   بهره برداري  
1401

   بهره برداري  
1402

   بهره برداري  
1403

COMFAR III Expert kdicoster@gmail.com

133 

73,600.0082,800.0092,000.0092,000.0092,000.0092,000.0092,000.0092,000.0092,000.0092,000.00
42,953.5448,322.7353,691.9253,691.9253,691.9253,691.9253,691.9253,691.9253,691.9253,691.92
30,646.4634,477.2738,308.0838,308.0838,308.0838,308.0838,308.0838,308.0838,308.0838,308.08

41.6441.6441.6441.6441.6441.6441.6441.6441.6441.64

18,337.5818,337.5818,337.5818,337.5818,337.5817,745.5817,745.5817,745.5817,745.5817,745.58
1,528.711,667.691,667.691,667.691,667.691,667.691,667.691,667.691,667.691,667.69

47,710.5348,044.2948,044.2948,044.2948,044.2946,622.5546,622.5546,622.5546,622.5546,622.55
64.8258.0252.2252.2252.2250.6850.6850.6850.6850.68
1.541.721.911.911.911.971.971.971.971.97

18,337.5818,337.5818,337.5818,337.5818,337.5817,745.5817,745.5817,745.5817,745.5817,745.58
44,039.2044,039.2044,039.2044,039.2044,039.2042,617.4742,617.4742,617.4742,617.4742,617.47

59.8453.1947.8747.8747.8746.3246.3246.3246.3246.32
1.671.882.092.092.092.162.162.162.162.16

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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   تحليل سربسر   -  کل 
ميليون ريال

   درآمد فروش  
   هزينه هاي متغير  

   حاشيه سود  
 نسبت حاشيه سود (%) 

   شامل هزينه هاي تامين مالي  
  هزينه هاي ثابت  

   هزينه هاي تامين مالي  
   ارزش فروش در سربسر  

 نسبت سربسر (%) 
   نسبت پوشش هزينه هاي ثابت  
   به استثناي هزينه تامين مالي  

  هزينه هاي ثابت  
   ارزش فروش در سربسر  

 نسبت سربسر (%) 
   نسبت پوشش هزينه هاي ثابت  

   بهره برداري  
1404

   بهره برداري  
1405

   بهره برداري  
1406

   بهره برداري  
1407

   بهره برداري  
1408
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92,000.0092,000.0092,000.0092,000.0092,000.00
53,691.9253,691.9253,691.9253,691.9253,691.92
38,308.0838,308.0838,308.0838,308.0838,308.08

41.6441.6441.6441.6441.64

17,745.5817,745.5817,745.5817,745.5817,745.58
1,667.691,667.691,667.691,667.691,667.69

46,622.5546,622.5546,622.5546,622.5546,622.55
50.6850.6850.6850.6850.68
1.971.971.971.971.97

17,745.5817,745.5817,745.5817,745.5817,745.58
42,617.4742,617.4742,617.4742,617.4742,617.47

46.3246.3246.3246.3246.32
2.162.162.162.162.16

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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80000

70000

60000

50000

40000

30000

20000

10000

0

(%)  درصد بکارگيري ظرفيت توليد    

 مبلغ 

1009080706050403020100

   تحليل سربسر   -    شامل هزينه هاي تامين مالي  
1394

(ميليون ريال)

   درآمد فروش   کل هزينه ها   هزينه هاي ثابت  
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% 0.00 19,866.29 19,866.29 0.00
% 100.00 19,866.29 62,819.83 73,600.00

(%)  درصد بکارگيري ظرفيت توليد      درآمد فروش   کل هزينه ها   هزينه هاي ثابت   

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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20000

10000

0

(%)  درصد بکارگيري ظرفيت توليد    

 مبلغ 

1009080706050403020100

   تحليل سربسر   -   به استثناي هزينه هاي تامين مالي  
1394

(ميليون ريال)

   درآمد فروش   کل هزينه ها   هزينه هاي ثابت  
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% 0.00 18,337.58 18,337.58 0.00
% 100.00 18,337.58 61,291.12 73,600.00

(%)  درصد بکارگيري ظرفيت توليد      درآمد فروش   کل هزينه ها   هزينه هاي ثابت   
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1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408

   نسبت حاشيه سود  
(ميليون ريال)

 نسبت حاشيه سود (%) 
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1394 41.64
1395 41.64
1396 41.64
1397 41.64
1398 41.64
1399 41.64
1400 41.64
1401 41.64
1402 41.64
1403 41.64
1404 41.64
1405 41.64
1406 41.64
1407 41.64
1408 41.64

 نسبت حاشيه سود (%)
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1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408

   نسبت سربسر   -    شامل هزينه هاي تامين مالي  
(ميليون ريال)

 نسبت سربسر (%) 
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1394 64.82
1395 58.02
1396 52.22
1397 52.22
1398 52.22
1399 50.68
1400 50.68
1401 50.68
1402 50.68
1403 50.68
1404 50.68
1405 50.68
1406 50.68
1407 50.68
1408 50.68

 نسبت سربسر (%)
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1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408

   نسبت سربسر   -   به استثناي هزينه هاي تامين مالي  
(ميليون ريال)

 نسبت سربسر (%) 
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1394 59.84
1395 53.19
1396 47.87
1397 47.87
1398 47.87
1399 46.32
1400 46.32
1401 46.32
1402 46.32
1403 46.32
1404 46.32
1405 46.32
1406 46.32
1407 46.32
1408 46.32

 نسبت سربسر (%)
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1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408

   نسبت پوشش هزينه هاي ثابت   -    شامل هزينه هاي تامين مالي  
(ميليون ريال)

   نسبت پوشش هزينه هاي ثابت  
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1394 1.54
1395 1.72
1396 1.91
1397 1.91
1398 1.91
1399 1.97
1400 1.97
1401 1.97
1402 1.97
1403 1.97
1404 1.97
1405 1.97
1406 1.97
1407 1.97
1408 1.97

   نسبت پوشش هزينه هاي ثابت  
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2.5
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 نرخ 

1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408

   نسبت پوشش هزينه هاي ثابت   -   به استثناي هزينه هاي تامين مالي  
(ميليون ريال)

   نسبت پوشش هزينه هاي ثابت  
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1394 1.67
1395 1.88
1396 2.09
1397 2.09
1398 2.09
1399 2.16
1400 2.16
1401 2.16
1402 2.16
1403 2.16
1404 2.16
1405 2.16
1406 2.16
1407 2.16
1408 2.16

   نسبت پوشش هزينه هاي ثابت  
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   تراز نامه پيش بيني شده  
ميليون ريال

 کل داراييها 
 کل داراييهاي جاري 

 کل داراييهاي ثابت ،خالص از استهالک 
  زيان انباشته قابل انتقال به سالهاي آتي  

   زيان در سال جاري  
 کل بدهي ها 

 کل بدهي هاي جاري 
 کل بدهي هاي بلند مدت 

 کل حقوق صاحبان سهام 
   ذخاير،سود انباشته اول دوره  

   سود باقيمانده  
   ثروت خالص  

   نسبتها  
(%)  نسبت حقوق صاحبان سهام به کل بدهي ها    

(%)  نسبت ثروت خالص به کل بدهي ها    
   نسبت بدهي بلند مدت به ثروت خالص  

   نسبت داراييهاي جاري به بدهي هاي جاري  

139213931394139513961397139813991400
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41,280.0085,219.00106,260.98110,935.53119,784.62128,217.21136,697.48150,680.39169,575.21
26,731.05194.8525,997.0335,431.7849,041.0662,233.8675,474.3393,625.44116,688.45
14,548.9585,024.1580,263.9575,503.7570,743.5565,983.3561,223.1557,054.9552,886.75

0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00

41,280.0085,219.00106,260.98110,935.53119,784.62128,217.21136,697.48150,680.39169,575.21
0.000.0015,173.7115,200.0615,570.1315,523.7115,524.9715,524.9715,524.97

19,650.0049,119.0044,207.1034,383.3024,559.5014,735.704,911.900.000.00
21,630.0036,100.0036,100.0036,100.0036,100.0036,100.0036,100.0036,100.0036,100.00

0.000.000.0010,780.1725,252.1843,554.9961,857.8080,160.6199,055.43
0.000.0010,780.1714,472.0118,302.8118,302.8118,302.8118,894.8118,894.81

21,630.0036,100.0046,880.1761,352.1879,654.9997,957.80116,260.61135,155.43154,050.24

52.4042.3633.9732.5430.1428.1626.4123.9621.29
52.4042.3644.1255.3066.5076.4085.0589.7090.84
0.911.360.940.560.310.150.040.000.00
0.000.001.712.333.154.014.866.037.52
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   تراز نامه پيش بيني شده  
ميليون ريال

 کل داراييها 
 کل داراييهاي جاري 

 کل داراييهاي ثابت ،خالص از استهالک 
  زيان انباشته قابل انتقال به سالهاي آتي  

   زيان در سال جاري  
 کل بدهي ها 

 کل بدهي هاي جاري 
 کل بدهي هاي بلند مدت 

 کل حقوق صاحبان سهام 
   ذخاير،سود انباشته اول دوره  

   سود باقيمانده  
   ثروت خالص  

   نسبتها  
(%)  نسبت حقوق صاحبان سهام به کل بدهي ها    

(%)  نسبت ثروت خالص به کل بدهي ها    
   نسبت بدهي بلند مدت به ثروت خالص  

   نسبت داراييهاي جاري به بدهي هاي جاري  

14011402140314041405140614071408
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188,470.02207,364.83226,259.65240,430.76254,601.87268,772.98282,944.09297,115.20
139,751.47162,814.48185,877.49204,216.80222,556.11240,895.42259,234.73277,574.04
48,718.5544,550.3540,382.1536,213.9532,045.7527,877.5523,709.3519,541.15

0.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.00

188,470.02207,364.83226,259.65240,430.76254,601.87268,772.98282,944.09297,115.20
15,524.9715,524.9715,524.9715,524.9715,524.9715,524.9715,524.9715,524.97

0.000.000.000.000.000.000.000.00
36,100.0036,100.0036,100.0036,100.0036,100.0036,100.0036,100.0036,100.00

117,950.24136,845.05155,739.87174,634.68188,805.79202,976.90217,148.01231,319.12
18,894.8118,894.8118,894.8114,171.1114,171.1114,171.1114,171.1114,171.11

172,945.05191,839.87210,734.68224,905.79239,076.90253,248.01267,419.12281,590.23

19.1517.4115.9615.0114.1813.4312.7612.15
91.7692.5193.1493.5493.9094.2294.5194.77
0.000.000.000.000.000.000.000.00
9.0010.4911.9713.1514.3415.5216.7017.88
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1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408

   نسبت حقوق صاحبان سهام به کل بدهي ها  
(ميليون ريال)

 نسبت حقوق صاحبان سهام به کل بدهيها (%) 
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1392 52.40
1393 42.36
1394 33.97
1395 32.54
1396 30.14
1397 28.16
1398 26.41
1399 23.96
1400 21.29
1401 19.15
1402 17.41
1403 15.96
1404 15.01
1405 14.18
1406 13.43
1407 12.76
1408 12.15

 نسبت حقوق صاحبان سهام به کل بدهيها (%)
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1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408

   نسبت ثروت خالص به کل بدهي ها  
(ميليون ريال)

 نسبت ثروت خالص به کل بدهي ها (%) 

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

mailto:kdicoster@gmail.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


COMFAR III Expert kdicoster@gmail.com

154 

1392 52.40
1393 42.36
1394 44.12
1395 55.30
1396 66.50
1397 76.40
1398 85.05
1399 89.70
1400 90.84
1401 91.76
1402 92.51
1403 93.14
1404 93.54
1405 93.90
1406 94.22
1407 94.51
1408 94.77

 نسبت ثروت خالص به کل بدهي ها (%)
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1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408

   نسبت بدهي ها به ثروت خالص  
(ميليون ريال)

   نسبت بدهي هاي بلند مدت به ثروت خالص  
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1392 0.91
1393 1.36
1394 0.94
1395 0.56
1396 0.31
1397 0.15
1398 0.04
1399 0.00
1400 0.00
1401 0.00
1402 0.00
1403 0.00
1404 0.00
1405 0.00
1406 0.00
1407 0.00
1408 0.00

   نسبت بدهي هاي بلند مدت به ثروت خالص  
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1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408

   نسبت جاري  
(ميليون ريال)

   نسبت داراييهاي جاري به بدهي هاي جاري  
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1392 0.00
1393 0.00
1394 1.71
1395 2.33
1396 3.15
1397 4.01
1398 4.86
1399 6.03
1400 7.52
1401 9.00
1402 10.49
1403 11.97
1404 13.15
1405 14.34
1406 15.52
1407 16.70
1408 17.88

   نسبت داراييهاي جاري به بدهي هاي جاري  
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   نسبتهاي مالي  

   نسبت بدهي بلند مدت به ثروت خالص  
   نسبت داراييهاي جاري به بدهي هاي جاري  
   نسبت جريانات نقدي به بدهي هاي بلند مدت  

   نسبت حسابهاي دريافتني به حسابهاي پرداختني  
   نسبت جريانات نقدي به بدهي هاي بلندمدت  

1392139313941395139613971398139914001401140214031404140514061407
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0.911.360.940.560.310.150.040.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.001.712.333.154.014.866.037.529.0010.4911.9713.1514.3415.5216.70
0.00-1.000.360.410.650.941.574.700.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.001.441.571.531.551.551.551.551.551.551.551.551.551.551.55
9.94-2.873.581.852.262.352.354.700.000.000.000.000.000.000.000.00

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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   نسبتهاي مالي  

   نسبت بدهي بلند مدت به ثروت خالص  
   نسبت داراييهاي جاري به بدهي هاي جاري  
   نسبت جريانات نقدي به بدهي هاي بلند مدت  

   نسبت حسابهاي دريافتني به حسابهاي پرداختني  
   نسبت جريانات نقدي به بدهي هاي بلندمدت  

1408
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0.00
17.88
0.00
1.55
0.00
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1.4

1.2
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0.8
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0.2

0

 نرخ 

1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408

   نسبت بدهي ها به ثروت خالص  
(ميليون ريال)

   نسبت بدهي هاي بلند مدت به ثروت خالص  

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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1392 0.91
1393 1.36
1394 0.94
1395 0.56
1396 0.31
1397 0.15
1398 0.04
1399 0.00
1400 0.00
1401 0.00
1402 0.00
1403 0.00
1404 0.00
1405 0.00
1406 0.00
1407 0.00
1408 0.00

   نسبت بدهي هاي بلند مدت به ثروت خالص  
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0

 نرخ 

1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408

   نسبت جاري  
(ميليون ريال)

   نسبت داراييهاي جاري به بدهي هاي جاري  

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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1392 0.00
1393 0.00
1394 1.71
1395 2.33
1396 3.15
1397 4.01
1398 4.86
1399 6.03
1400 7.52
1401 9.00
1402 10.49
1403 11.97
1404 13.15
1405 14.34
1406 15.52
1407 16.70
1408 17.88

   نسبت داراييهاي جاري به بدهي هاي جاري  
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5

4
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1

0
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 نرخ 

1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408

   نسبت جريانات نقدي به بدهي هاي بلند مدت  
(ميليون ريال)

   نسبت جريانات نقدي به بدهي هاي بلند مدت  

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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1392 0.00
1393 -1.00
1394 0.36
1395 0.41
1396 0.65
1397 0.94
1398 1.57
1399 4.70
1400 0.00
1401 0.00
1402 0.00
1403 0.00
1404 0.00
1405 0.00
1406 0.00
1407 0.00
1408 0.00

   نسبت جريانات نقدي به بدهي هاي بلند مدت  

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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 نرخ 

1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408

   نسبت بدهکاران به بستانکاران  
(ميليون ريال)

   نسبت حسابهاي دريافتني به حسابهاي پرداختني  

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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1392 0.00
1393 0.00
1394 1.44
1395 1.57
1396 1.53
1397 1.55
1398 1.55
1399 1.55
1400 1.55
1401 1.55
1402 1.55
1403 1.55
1404 1.55
1405 1.55
1406 1.55
1407 1.55
1408 1.55

   نسبت حسابهاي دريافتني به حسابهاي پرداختني  

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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 نرخ 

1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408

   نسبت پوشش بدهي هاي بلندمدت  
(ميليون ريال)

   نسبت جريانات نقدي به بدهي هاي بلندمدت  

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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1392 9.94
1393 -2.87
1394 3.58
1395 1.85
1396 2.26
1397 2.35
1398 2.35
1399 4.70
1400 0.00
1401 0.00
1402 0.00
1403 0.00
1404 0.00
1405 0.00
1406 0.00
1407 0.00
1408 0.00

   نسبت جريانات نقدي به بدهي هاي بلندمدت  

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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   نسبتهاي کارايي  

   نسبت فروش به کل سرمايه  
    نسبت سرمايه گذاري به هزينه هاي پرسنلي  

   نسبت موجودي کاال به فروش  
   نسبت خالص جريانات نقدي به کل فروش  

   بهره برداري  
1394

   بهره برداري  
1395

   بهره برداري  
1396

   بهره برداري  
1397

   بهره برداري  
1398

   بهره برداري  
1399

   بهره برداري  
1400

   بهره برداري  
1401

   بهره برداري  
1402
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0.780.860.950.950.950.950.950.950.95
6.516.386.256.256.256.256.256.256.25
0.100.090.090.090.090.090.090.090.09
0.100.240.260.270.270.270.270.270.27
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   نسبتهاي کارايي  

   نسبت فروش به کل سرمايه  
    نسبت سرمايه گذاري به هزينه هاي پرسنلي  

   نسبت موجودي کاال به فروش  
   نسبت خالص جريانات نقدي به کل فروش  

   بهره برداري  
1403

   بهره برداري  
1404

   بهره برداري  
1405

   بهره برداري  
1406

   بهره برداري  
1407

   بهره برداري  
1408
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0.950.950.950.950.950.95
6.256.256.256.256.256.25
0.090.090.090.090.090.09
0.270.220.220.220.220.22
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0

 نرخ 

1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408

   نسبت محصوالت به سرمايه  
(ميليون ريال)

   نسبت فروش به کل سرمايه  

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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1394 0.78
1395 0.86
1396 0.95
1397 0.95
1398 0.95
1399 0.95
1400 0.95
1401 0.95
1402 0.95
1403 0.95
1404 0.95
1405 0.95
1406 0.95
1407 0.95
1408 0.95

   نسبت فروش به کل سرمايه  

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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7
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1

0

 نرخ 

1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408

   نسبت سرمايه گذاري به هزينه هاي پرسنلي  
(ميليون ريال)

    نسبت سرمايه گذاري به هزينه هاي پرسنلي  

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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1394 6.51
1395 6.38
1396 6.25
1397 6.25
1398 6.25
1399 6.25
1400 6.25
1401 6.25
1402 6.25
1403 6.25
1404 6.25
1405 6.25
1406 6.25
1407 6.25
1408 6.25

    نسبت سرمايه گذاري به هزينه هاي پرسنلي  

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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0

 نرخ 

1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408

   گردش موجودي کاال  
(ميليون ريال)

   نسبت موجودي کاال به فروش  

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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1394 0.10
1395 0.09
1396 0.09
1397 0.09
1398 0.09
1399 0.09
1400 0.09
1401 0.09
1402 0.09
1403 0.09
1404 0.09
1405 0.09
1406 0.09
1407 0.09
1408 0.09

   نسبت موجودي کاال به فروش  

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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 نرخ 

1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408

  نسبت خالص جريانات نقدي به کل فروش  
(ميليون ريال)

   نسبت خالص جريانات نقدي به کل فروش  

کارفرما: شرکت پتروشیمي خراسان                              طرح تولید سولفات آمونیوم بھ ظرفیت 20ھزار تن در سال                      مشاور: شرکت گسترش صنایع پائین دستي پتروشیمي
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1394 0.10
1395 0.24
1396 0.26
1397 0.27
1398 0.27
1399 0.27
1400 0.27
1401 0.27
1402 0.27
1403 0.27
1404 0.22
1405 0.22
1406 0.22
1407 0.22
1408 0.22

   نسبت خالص جريانات نقدي به کل فروش  
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