
گزارش مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

شرکت مدیریت سرمایه بیمه سالمت ایرانیان
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ترکیب سهامداران

درصد سهام(میلیون سهم)تعداد سهام نام سهامدار

%19338شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر

%10020موسسه بنیاد پانزده خرداد

%285شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر

%17937سایر سهامداران

%500100جمع

سالردبصیرقائدپتروشیمیتولیداتشرکت
تولیدزمینهدرکارخانهاحداثهدفبا1376

صورتبهپتروشیمیوشیمیاییمحصوالت
.شدتاسیسخاصسهامیشرکت

انعقادباABSموادتولیدطرحاجراییعملیات
دانشوCTCIتایوانیشرکتباEPCقراردادیک
سالاواخرازجنوبی،کرهازKUMHOشرکتفنی
.شدراه اندازی1382سالدروگردیدآغاز79

هزار30تولیداسمیظرفیتباشرکتکارخانه
فعالیتمشغولگلپایگاندرسالدرABSتن

اولبازاردرهم اکنونشرکتسهامواست
.استمعاملهحالدرفرابورس

معرفی شرکت

جایگاه شرکت در صنعت

سهم بازار داخلی(تن)ظرفیت عملی (تن)ظرفیت اسمی نام شرکت

درصد50بیش از 35,00036,000صیرپتروشیمی قائد ب

35,00020,000پتروشیمی تبریز

به بهره برداری می رسد1402سال 200,000متوسعه پلیمر پاد ج
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صورت و سود و زیان

حاشیه سود 

1400سال 1399سال 1398سال 1397سال 1396سال حاشیه سود

TTM %42%42%19%23%25حاشیه سود ناخالص

TTM %43%41%19%23%23حاشیه سود عملیاتی

TTM %40%36%15%16%9حاشیه سود خالص

13961397139813991400واحددوره مالی

فروش

میلیون ریال

3,322,516 4,751,638 7,053,178 14,347,943 24,040,832 

(14,022,757)(8,358,205)(5,698,991)(3,650,249)(2,491,356)بهای تمام شده کاالی فروش رفته

 10,018,075 5,989,738 1,354,187 1,101,389 831,160ناخالص( زیان)سود 

(308,326)(176,726)(127,260)(104,440)(105,303)اداری و تشکیالتی, هزینه های عمومی

 650,514 51,781 120,969 79,010 34,002ی عملیاتی( هزینه ها)خالص سایر درامدها 

 10,360,263 5,864,793 1,347,896 1,075,959 759,859عملیاتی( زیان)سود 

(4,800)(156,352)(144,506)(75,288)(130,495)هزینه های مالی

 386,613 116,184 75,642(25,201)(135,760)خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی

 10,742,076 5,824,625 1,279,032 975,470 493,604خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات( زیان)سود 

(1,165,545)(720,931)(230,215)(231,851)(182,206)مالیات

 9,576,531 5,103,694 1,048,817 743,619 311,398خالص عملیات در حال تداوم( زیان)سود 

 9,576,531 5,103,694 1,048,817 743,619 311,398خالص( زیان)سود 

 500,000 500,000 500,000 330,000 330,000سرمایه

 19,153 10,207 2,098 1,487 623ریالسود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه
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1400عملکرد ماهانه شرکت در سال 
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فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند

مقدار تولید و فروش ماهانه

(تن) ABSمقدار تولید  (تن) ABSمقدار فروش داخلی  (تن) ABSمقدار فروش صادراتی 

1،348،871
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فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند

مبلغ فروش ماهانه

(میلیون ریال)مبلغ کل فروش  (میلیون دالر)مبلغ کل فروش 
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اولیهموادازیکیتوجیهیطرحشرکتABSتوجیهآنیدتولوپیاده سازیکهاسترسیدهنتیجهاینبهولیکردهتهیهراآکریلونیتریلیعنی

.داردرازمینهایندرپروژه هاییپیاده سازیقصدخودتامینزنجیرهتکمیلبرایتدبیرانرژیتوسعهگروهاماندارداقتصادی

استاولیهموادتامینبراینیماییارزبهنیازدلیلبهصادراتی،نرخ هایبودنترپایینعلی رغممحصوالتصادرات.

برایمختلفنشریاتدرکهقیمتیABSکهحالیدراست؛آننچرالقیمتمی شود،عنوانABSمی باشدباالتریشدهتمامبهایدارایرنگی

.استباالترآنقیمتتبعبهو

35افزایشمشمولجدیدسالدرکهمی شودپرداختحملهزینهتومانهزار650پارس،پتروشیمیازاستایرنتنهرخریدازایبه

.بودنخواهدشرکتعهدهبرحملیهزینه یمحصوالتصادراتبرایهمچنینشد؛خواهددرصدی

هفتهایننرخABSاستبودهدالر2650نشریات،درترکیه.

وارداتتعرفهABSدودرهمچنین.استدشوارآنکردنواردارز،تامینازناشیمشکالتدلیلبهامایافتهکاهشدرصد5بهدرصد15از

.نشودگرفتهمبلغاینبعدبهخردادازاحتماالکهشدهگرفتهشرکتازصادراتیفروشعوارضدرصد2سالابتداییماه

شدتقسیمسهامدارانبین(خالصسوددرصد90معادل)ریال17165سهمهرازایبهمجمعپایاندر.

اهم نکات با اهمیت مطرح شده در مجمع
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