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 معرفی شرکت
سهامی عام )شرکت اصلی( و دو شرکت فرعی آن  –شیمیایی ایران  صنایع گذاریسرمایهگروه شامل شرکت 

تحت شماره  1363 ماهاردیبهشت 10گذاری صنایع شیمیایی ایران )سهامی عام( در تاریخ است. شرکت سرمایه

ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و بر اساس مصوبه مجمع عمومی در اداره ثبت شرکت 51871

مورخ  8027اصلی شرکت از تهران به اصفهان تغییر و مراتب طی شماره مرکز  31/02/1370مورخ  العادهفوق

 های اصفهان به ثبت رسیده است.در اداره ثبت شرکت 12/05/1370

در سازمان بورس و  12/12/1375عام تبدیل و در تاریخ به شرکت سهامی  27/04/1375شرکت در تاریخ 

متر کیلو –شرکت و محل فعالیت اصلی آن در شهر اصفهان است. نشانی مرکز اصلی  شده پذیرفتهاوراق بهادار 

 تهران واقع است. –جاده اصفهان  15

ر ایران است د هاماده اولیه شوینده تولیدکننده ترینبزرگگذاری صنایع شیمیایی ایران اولین و شرکت سرمایه

زار تن نرمال پارافین با ه 41هزار تن الکیل بنزن خطی و  50با ظرفیت اسمی تولید  1373 خردادماهکه در 

با اجرای  1382برداری رسید و در سال شعبه لندن به بهره UOPاستفاده از دانش فنی و مهندسی پایه شرکت 

هزار تن نرمال پارافین در  140هزار تن الکیل بنزن خطی و  75طرح توسعه اول، ظرفیت اسمی خود را به 

در کشور بوده است  (LAB)ها ماده اولیه شوینده تولیدکنندهتنها  1384سال افزایش داد. این شرکت تا سال 

در سال در کرمانشاه به  LABهزار تن  50شرکت پتروشیمی بیستون با ظرفیت تولیدی  1384و از سال 

 تولیدکنندههای شرکت (LAB)درصد نیازهای مواد اولیه  75برداری رسید. الزم به توضیح است بیش از بهره

 گردد.می تأمینگذاری صنایع شیمیایی ایران شرکت سرمایهمواد شوینده توسط 

 تشرکفعالیت موضوع 
 باشد:، به شرح ذیل میاساسنامه 2موضوع فعالیت شرکت، طبق ماده 

رای گذاری در اجانجام کلیه مطالعات اقتصادی، فنی و مالی مربوط به طرح الکیل بنزن خطی و سرمایه –الف 

قابل  هاآنهای صنایع شیمیایی که اجرای برداری از آن و انجام مطالعات و اجرای سایر طرحاین طرح و بهره

 توجیه تشخیص داده شود.

، آالتماشین، واردات غیرمنقولمنقول و  هایداراییرید انجام کلیه اقدامات و معامالت مربوط به خ –ب 

، فروش و صادرات محصوالت تولیدی و هرگونه هاآنو مواد اولیه و فروش  یدکیلوازمتأسیسات، قطعات، 

 عملیات دیگری که در حدود موضوع شرکت باشد.
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ا خرید و یا تعهد سهام های جدید ییا تعهد سرمایه شرکت تأمینها از طریق مشارکت در سایر شرکت –ج 

 های موجود و ایجاد شعب در داخل یا خارج از کشور.شرکت

مستقیم  ورطبهتواند به کلیه عملیات یا مبادالت و معامالت مالی و تجاری صنعتی که شرکت می طورکلیبه –د 

ور مبادرت یا غیرمستقیم به تمام و یا هریک از موضوعات مشروحه فوق مربوط باشد در داخل یا خارج کش

های خدمات بازرگانی و خدمات بندری برای تخلیه در زمینه عمدتا ،های فرعینماید. موضوع فعالیت شرکت

 به شرح یادداشت است. هاآنمحصوالت وارداتی و صادراتی و نگهداری در مخازن و بارگیری 
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 است. شدهارائه ذیلدر جدول  30/09/1396ترکیب سهامداران عمده شرکت در تاریخ 

 تعداد سهم درصد سهام سهامداران

 2،309،866،542 49.9 معدن و صنعت بانک

 1،321،851،856 28.6 دماوند آتیه گذاریسرمایه گروه شرکت

 226،854،315 4.9 ایران بندری خدمات و بازرگانی شرکت

 244،124،323 5.3 معدن و صنعت گذاریسرمایه شرکت

 526،290،964 11.3 سهامداران سایر

 4،628،988،000 100 جمع

 

 سرمایه شرکت
ریال(  1،000سهم، به ارزش اسمی  165،000)شامل تعداد  میلیون ریال 165سرمایه شرکت در بدو تأسیس 

میلیون ریال رسیده است و روند افزایش سرمایه  4،628،988 بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ

 است. ذیلآن به شرح 

 تاریخ افزایش

 سرمایه 

درصد افزایش 

 سرمایه

 سرمایه جدید

 )میلیون ریال( 

 محل افزایش

 سرمایه 

 نقدی آورده 1،617 880 1365

 نقدی آورده 3،000 86 1366

 نقدی آورده 10،000 233 1369

 نقدی آورده 15،210 52 1371

 نقدی آورده 42،861 182 1372

 توسعه طرح اندوخته 128،583 200 1381

 توسعه طرح اندوخته 257،166 100 1382

 انباشته سود 771،498 200 1391

 انباشته سود 2،314،494 200 1393

 انباشته سود 4،628،988 100 1394
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 ترازنامه
 31/03/1397ماهه منتهی به  6تا  1393های برای سال گذاری صنایع شیمیایی ایرانسرمایهترازنامه شرکت 

 باشد :به شرح ذیل می

 1397ماهه  6 1396 1395 1394 1393 )میلیون ریال(

 475،736 538،006 776،911 549،791 1،167،624 موجودی نقد

 1،711،679 2،477،480 4،755،690 5،245،924 3،694،862 مدتکوتاه هایگذاریسرمایه

 2،627،728 2،964،143 2،748،800 2،656،781 2،345،048 دریافتنی تجاری هایحساب

 2،667،829 2،097،331 1،742،990 1،511،116 992،986 غیرتجاریدریافتنی  هایحساب

 2،530،289 1،770،895 1،431،205 1،340،732 2،044،532 موجودی مواد و کاال

 281،563 215،178 268،534 177،515 110،397 هاپرداختپیشسفارشات و 

 10،294،824 10،063،033 11،724،130 11،481،859 10،355،449 جاری  هایداراییجمع 

 1،237،259 1،128،914 1،090،777 977،233 1،923،941 بلندمدت هایگذاریسرمایه

 2،398،628 2،396،470 652،731 355،522 270،847 ثابت مشهود هایدارایی

 8،020 8،020 8،020 8،020 8،098 نامشهود هایدارایی

 64،769 63،627 249،704 468،127 464،768 هاداراییسایر 

 3،708،676 3،597،031 2،001،232 1،808،902 2،667،654 غیر جاری هایداراییجمع 

 14،003،500 13،660،064 13،725،362 13،290،761 13،023،103 هاداراییجمع کل 

 620،833 331،903 255،068 251،531 517،632 و اسناد پرداختنی تجاری هاحساب

 124،925 184،836 129،112 140،830 132،009 و اسناد پرداختنی هاحسابسایر 

 202،786 34،380 29،285 33،514 55،188 هادریافتپیش

 293،270 308،614 321،076 334،374 473،058 ذخیره مالیات

 2،770،176 1،389،149 1،856،464 2،040،609 1،662،535 سود سهام پرداختنی

 - - - - - تسهیالت مالی دریافتی

4،01 2،248،882 2،591،005 2،800،858 2،840،422 های جاریجمع بدهی 996،1  

 - - - - - بلندمدتتسهیالت مالی دریافتی 

 86،895 74،787 86،884 88،455 84،980 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

 86،895 74،787 86،884 88،455 84،980 های غیر جاریجمع بدهی

4،09 2،323،669 2،677،889 2،889،313 2،925،402 هاجمع بدهی 891،8  

 4،628،988 4،628،988 4،628،988 2،314،494 2،314،494 سرمایه

 - - - 2،314،494 - دریافتی بابت افزایش سرمایه

 462،898 462،898 381،789 231،449 231،449 اندوخته قانونی

 4،812،724 6،244،509 6،036،696 5،541،011 7،551،758 سود )زیان( انباشته

 9،904،610 11،336،395 11،047،473 10،401،448 10،097،701 جمع حقوق صاحبان سهام

 14،003،500 13،660،064 13،725،362 13،290،761 13،023،103 ها و حقوق صاحبان سهامجمع بدهی
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 صورت سود و زیان

ماهه  6تا  1393های را برای سال صنایع شیمیایی ایران شرکت حسابرسی شده جدول زیر صورت سود و زیان

 گذارد:به نمایش می 31/03/1397منتهی به 

 1397ماهه  6 1396 1395 1394 1393 1392 )میلیون ریال(

 3،890،818 7،268،089 6،058،212 8،174،583 8،851،313 14،858،564 درآمدهای عملیاتی

 (2،831،601) (4،948،630) (3،693،669) (5،344،925) (5،585،308) (9،142،022) درآمدهای عملیاتی شدهتمامبهای 

 1،059،217 2،319،459 2،364،543 2،829،658 3،266،005 5،716،542 سود)زیان( ناخالص

 (205،909) (452،999) (423،460) (443،440) (304،077) (423،454) های فروش، اداری و عمومیهزینه

 149،076 42،858 56،343 58،157 427،000 171،813 سایر اقالم عملیاتی

 1،002،384 1،909،318 1،997،426 2،444،375 3،388،928 5،464،901 سود)زیان( عملیاتی

 - - - - - (42) های مالیهزینه

 244،959 1،395،270 1،245،411 1،148،677 1،276،249 1،194،327 غیرعملیاتیهای سایر درآمدها و هزینه

 1،247،343 3،304،588 3،242،837 3،593،052 4،665،177 6،659،186 سود)زیان( قبل از مالیات

 (96،153) (307،708) (302،096) (253،997) (460،834) (653،299) مالیات بر درآمد

 1،151،190 2،996،880 2،940،741 3،339،055 4،204،343 6،005،887 سود)زیان( خالص

 249 647 635 721 1،817 7،785 سود)زیان( هر سهم
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 گذاری صنایع شیمیایی ایرانسرمایهبینی عملکرد شرکت پیش

 مفروضات کلی

 شدهدادهدر این گزارش برای سنوات آتی در جدول زیر نشان  مورداستفادهمفروضات کلی متغیرهای اقتصادی 

 است:

 1397 1398 1399 1400 

%20 نرخ تورم  20%  20%  20%  

 68،715 58،233 49،392 42،000 دولتینرخ دالر 

 163،607 138،650 117،600 100،000 نرخ دالر آزاد

 130،886 110،920 94،080 80،000 ثانویه دالرنرخ 

 68،715 58،233 49،392 38،000 نرخ خوراک 

 106،345 90،123 76،440 65،000 نرخ خوراک آزاد

 65.9 65.4 65 67 نفت )دالر بر بشکه(قیمت 

 بینی درآمدهای عملیاتیپیش

د شده بت فروش به تولید برآورنس آن از پسشرکت با توجه به نسبت تولید به ظرفیت اسمی و  فروش مقداری

برداری از  طرح توسعه دوم مجتمع تولید با توجه به بهره 1399الزم به توضیح است شرکت از سال  .است

. همچنین مقدار فروش تن افزایش خواهد داد 220،000به  ظرفیت تولید خود را (LAB)الکیل بنزن خطی 

ل اصظر گرفتن با در نن بنابری شده است.با توجه به روند تاریخی آن محاسبه صادراتی و داخلی شرکت 

 است آورد گردیدهبرشرکت  بینیپیش کمتر از بودجه درصد 18 نش نرمال پارافیمقدار فرو افظه کاریمح

 دهد.الی نمایش میومت برای سنواتجدول زیر مقدار فروش 

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 )تن(

 124،513 95،593 76،313 76،313 80،562 68،442 72،995 85،849 الکیل بنزن خطی

 646 496 396 396 603 501 299 864 الکیالت سنگین

 1،159 4،545 6،803 6،803 10،807 2،060 1،695 2،524 نرمال پارافین مازاد

 - - - 10،493 6،196 - - - نفتی  هایبرش

 126،318 100،634 83،511 94،004 98،168 71،003 74،989 89،237 مجموع فروش داخلی

 62،772 48،192 38،472 38،472 39،485 35،482 44،214 24،955 الکیل بنزن خطی

 8،896 6،829 5،452 5،452 6،640 14،665 3،150 5،919 الکیالت سنگین

 10،813 42،418 63،488 63،488 54،191 73،411 104،511 69،959 نرمال پارافین مازاد

 82،481 97،439 107،412 107،412 100،316 123،558 151،875 100،833 مجموع فروش صادراتی

 208،798 198،073 190،923 201،416 198،484 194،561 226،864 190،070 مجموع کل فروش
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قیمت  با هاآنو نسبت تاریخی  قیمت جهانی هر یک از محصوالتا توجه به نرخ فروش محصوالت ببینی پیش

ماهه  6با در نظر گرفتن نرخ فروش  1397بینی نرخ فروش سال است. همچنین پیش شده محاسبه نفت

. الزم به توضیح است با توجه به گزارش فعالیت شرکت و قیمت جهانی محصوالت شرکت برآورد شده است

شرکت فروش کلیه محصوالت به جز نرمال پارافین مازاد از شهریور ماه  بر اساس  31/05/1397اصالح شده 

گردد، نرمال پارافین مازاد نیز از مرداد ماه با نرخ دالر بازار ثانویه تسعیر شده است. نرخ دالر ثانویه تسعیر می

 باشد:به شرح جدول ذیل می بنابراین نرخ فروش محصوالت

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 )ریال/تن(

         داخلی

 154،731،723 130،133،673 109،701،229 57،580،491 39،901،331 35،108،939 40،299،527 49،891،600 الکیل بنزن خطی

 120،433،716 101،288،098 85،384،732 48،074،401 27،759،536 26،131،737 32،267،559 43،537،037 الکیالت سنگین

 134،750،743 113،329،115 95،535،174 43،509،420 28،592،209 26،034،951 30،853،097 44،838،352 نرمال پارافین مازاد

 - - - 20،765،374 16،932،050 - - - نفتی هایبرش

         صادراتی

 156،673،055 131،766،387 111،077،588 66،529،333 40،401،950 36،663،886 39،467،612 53،873،693 الکیل بنزن خطی

 119،936،285 100،869،744 85،032،064 50،187،903 27،644،880 23،564،541 23،963،175 39،203،244 الکیالت سنگین

 147،329،495 123،908،194 104،453،220 52،948،563 31،261،243 24،547،820 28،058،960 38،464،229 نرمال پارافین مازاد

 .شودبینی میزیر پیش صورتبهبا توجه به جداول فوق  شرکتمبلغ فروش 

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 )میلیون ریال(

 19،266،163 12،439،885 8،371،629 4،394،140 3،214،531 2،402،926 2،941،664 4،283،144 الکیل بنزن خطی

 77،745 50،199 33،782 19،021 16،739 13،092 9،648 37،616 الکیالت سنگین

 156،127 515،095 649،905 295،985 308،996 53،632 52،296 113،172 نرمال پارافین مازاد

 - - - 217،891 104،912 - - - نفتی هایبرش

 19،500،036 13،005،179 9،055،316 4،927،036 3،645،178 2،469،650 3،003،608 4،433،932 مجموع  فروش داخلی

 9،834،680 6،350،112 4،273،414 2،559،539 1،595،271 1،300،908 1،745،021 1،344،418 بنزن خطیالکیل 

 1،066،894 688،878 463،592 273،623 183،562 345،574 75،484 232،044 الکیالت سنگین

 1،593،090 5،255،921 6،631،495 3،361،583 1،694،078 1،802،080 2،932،470 2،690،919 نرمال پارافین مازاد

 12،494،664 12،294،911 11،368،502 6،194،745 3،472،911 3،448،562 4،752،975 4،267،381 مجموع فروش صادراتی

 31،994،699 25،300،091 20،423،818 11،121،781 7،118،089 5،918،212 7،756،583 8،701،313 مجموع کل فروش
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دهد که ماده اولیه تشکیل می (LAB)الکیل بنزن خطی را الزم به توضیح است عمده فروش داخلی شرکت 

درصد فروش شرکت صادراتی است و نرمال پارافین  50های تولیدکننده مواد شوینده است. بیش از شرکت

 وستان به دلیلترین محصوالت صادراتی شرکت است. هندیک محصول میانی یکی از اصلی عنوانبهمازاد 

 .کنداستفاده می (LAB)الکیل بنزن خطی  فقدان ماده اولیه نفت سفید از نرمال پارافین برای تولید

 مواد مستقیم مصرفی

رفی مواد مستقیم مص بینی مقدار. پیشدهدتشکیل می نفت سفیددرصد مواد مستقیم مصرفی را  70بیش از 

 .با توجه به نسبت تاریخی تبدیل مواد اولیه برآورد شده است

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 )تن(

 166،614 166،614 166،614 166،614 184،535 152،152 171،656 165،110 نفت سفید

 62،481 47،968 38،294 38،294 39،488 35،510 37،540 37،354 بنزن

 229،095 214،583 204،908 204،908 224،023 187،662 209،196 202،464 مجموع

 ست.ا شده محاسبهگرفتن نرخ جهانی هریک و نرخ خوراک بین مجتمعی  در نظرنرخ مواد مستقیم مصرفی با 

 باشد.بنابراین نرخ خرید مواد مستقیم مصرفی به شرح ذیل می

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 )ریال/تن(

 69،117،959 58،130،121 49،003،041 25،110،040 15،647،091 15،443،412 17،490،568 25،058،034 نفت سفید

 105،826،322 89،683،323 76،067،280 37،814،713 34،436،994 17،003،126 23،126،212 32،217،058 بنزن

 باشد.مصرفی به شرح جدول زیر می مبلغ مواد اولیهبا توجه به برآوردهای صورت گرفته 

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 )میلیون ریال(

 11،516،052 9،685،320 8،164،616 4،183،696 2،887،436 2،349،746 3،002،361 4،137،332 نفت سفید

 6،612،083 4،301،967 2،912،897 1،448،065 1،359،848 603،781 868،158 1،203،436 بنزن

 18،128،136 13،987،287 11،077،513 5،631،761 4،247،284 2،953،527 3،870،519 5،340،768 مجموع

 

 هزینه سربار

خی های مختلف به نسبت تاریبین بخش با توجه به تعداد پرسنل و رشد سرانه حقوق کارکنان هزینه دستمزد

استهالک برآورد شده است. سایر اقالم سربار با . هزینه استهالک نیز با توجه به نرخ مؤثر تسهیم شده است

 بینی شده است.لید و نرخ تورم پیشاستفاده از تغییرات تو
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 1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 )میلیون ریال(

 1،007،343 731،791 550،013 458،345 347،086 278،455 273،793 216،992 حقوق، دستمزد و مزایا

 302،215 251،846 209،871 174،893 145،744 135،899 98،661 66،839 غیرمستقیممواد 

 696،610 641،540 82،088 75،598 69،622 21،573 15،587 21،786 استهالک

 426،383 309،748 232،807 194،006 191،349 174،253 195،902 175،237 هزینه آب، برق و سوخت

 120،914 87،839 66،020 55،016 49،741 51،956 40،686 36،735 تعمیرات و نگهداری

 143،967 114،045 64،319 54،005 33،162 29،107 52،415 52،131 سایر

 2،697،432 2،136،809 1،205،118 1،011،863 836،704 691،243 677،044 569،720 جمع سربار تولیدی

 

 درآمدهای عملیاتی شدهتمامبهای 

ر موجودی کاالی داست.  قرارگرفتهمواد مستقیم، دستمزد مستقیم و سربار مطابق توضیحات فوق در جدول 

 است. شدهمحاسبهبه هزینه ساخت به ازای هر واحد تولید  با توجهجریان ساخت نیز 

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 )میلیون ریال(

 18،128،136 13،987،287 11،077،513 5،631،761 4،371،858 2،709،707 3،870،519 5،340،768 مواد مستقیم

 294،356 213،836 160،719 133،933 107،502 85،935 81،996 62،173 دستمزد مستقیم

 2،697،432 2،136،809 1،205،118 1،011،863 836،704 691،243 677،044 569،720 سربار ساخت

 21،119،923 16،337،933 12،443،350 6،777،556 5،316،064 3،486،885 4،629،559 5،972،661 ساخت هایهزینهمجموع 

 (214،867) (146،385) (98،682) (53،750) (4،121) 4،214 6،505 (1،224) کاهش)افزایش( در موجودی در جریان ساخت

 20،905،055 16،191،548 12،344،668 6،723،807 5،311،943 3،491،099 4،636،064 5،971،437 ساخت شدهتمامبهای 

 - - - - (363،313) 202،570 710،425 (384،178) شدهساختهکاهش)افزایش( در موجودی کاالی 

 - - - - - - (1،564) (1،951) غیرعادیضایعات 

 20،905،055 16،191،548 12،344،668 6،723،807 4،948،630 3،693،669 5،344،925 5،585،308 کاالی فروش رفته شدهتمامبهای 

 

 هزینه عمومی، اداری و فروش

 محصوالت صادراتی با توجه ونقلحملهزینه است.  شدهمحاسبههزینه پرسنلی و استهالک مانند قسمت قبل 

سایر اقالم هزینه عمومی، اداری و فروش نیز با استفاده از تورم  به رشد فروش صادراتی برآورد شده است.

 .باشدهزینه عمومی، اداری و فروش برای سنوات آتی به شرح جدول زیر می درنهایتشده است.  بینیپیش

 

http://www.novinic.com/


 گذاری صنایع شیمیایی ایرانتحلیل بنیادی شرکت سرمایه            سرمایه نوین   تأمین گذاریسرمایهشرکت مشاور 

 

 گذاری تأمین سرمایه نوینمشاور سرمایهشرکت -غربی 3طبقه -23پالک -انتهای بلوار گل آذین-جردن

 22030354فکس:-22030350-22030353تلفن: 

www.novinic.com 
10 

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 )میلیون ریال(

 353،967 257،142 193،268 161،056 173،190 128،562 90،128 71،165 هزینه پرسنلی
 و عوارض گمرکی  ونقلحملهزینه 

 محصوالت صادراتی
174،046 246،646 179،105 181،780 238،965 438،546 474،283 481،988 

 - - - - - 40،926 56،577 8،024 عوارض پرداختی

 90،781 83،604 10،698 9،852 9،073 4،504 4،582 4،165 استهالک

 205،564 180،785 142،518 90،916 88،956 70،363 45،507 46،047 سایر

 1،132،300 995،814 785،029 500،790 452،999 423،460 443،440 303،447 مجموع

 های عملیاتی)هزینه( سایر درآمد خالص

 به نسبت آن به فروش داخلی الکیل بنزن خطیبا توجه  فروش اقساطی محصوالتمزد ردر این بخش کا

  فروش ضایعات نیز با استفاده از نسبت تاریخی آن به فروش برآورد شده است. . همچنیناست شده محاسبه

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 )میلیون ریال(

 122،399 79،031 53،185 27،916 17،012 17،815 53،620 164،276 کارمزد فروش اقساطی محصوالت

 سود )زیان( حاصل از تسعیر 

 ارزی هایبدهیو  هادارائی
250،997 (6،039) 34،250 21،389 - - - - 

 21،580 17،065 13،776 7،502 4،457 4،278 10،576 11،727 فروش ضایعات

 143،979 96،096 66،961 35،418 42،858 56،343 58،157 427،000 مجموع

 غیرعملیاتیخالص درآمد )هزینه(های 

 نیزهام س سود همچنین. است شده محاسبه نقد موجودی به آن تاریخی نسبت از استفاده با بانکی سپرده سود

به  های مستعمل با توجه. درآمد و هزینه استحصال پالتین از کاتالیستاست شده برآورد تورم نرخ به توجه با

  بینی شده است.تولید شرکت پیش

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 )میلیون ریال(

 سود حاصل از سایر اوراق بهادار 

 و سپرده بانکی
966،309 1،129،033 1،002،969 747،001 853،481 1،668،451 2،418،343 3،030،328 

 341،789 284،825 237،354 197،795 164،829 113،853 99،510 219،270 سود سهام

 - - - - 85،032 12،447 (47،234) 91،690 سود )زیان( حاصل از تسعیر ارز غیر مرتبط با عملیات

 های استحصال پالتیندرآمد و هزینه

 های مستعملاز کاتالیست 
- - 113،739 394،639 379،048 592،250 656،655 753،263 

 - - - - - 1،256 (33) 1،487 هاداراییسود حاصل از فروش 

 7،488 6،099 4،534 2،596 3،769 1،147 (32،599) (2،507) سایر

 4،132،869 3،365،921 2،502،588 1،432،920 1،395،270 1،245،411 1،148،677 1،276،249 مجموع
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  و زیانصورت سود 
با توجه به برآوردهای صورت  گذاری صنایع شیمیایی ایرانسرمایهصورت سود و زیان سنوات آتی شرکت 

 باشد. گرفته به شرح جدول ذیل می

 1400 1399 1398 1397 )میلیون ریال(

 32،534،362 25،831،125 20،914،840 11،389،341 درآمدهای عملیاتی

 (20،905،055) (16،191،548) (12،344،668) (6،723،807) درآمدهای عملیاتی شدهتمامبهای 

 11،629،306 9،639،578 8،570،172 4،665،534 سود)زیان( ناخالص

 (1،132،300) (995،814) (785،029) (500،790) های فروش، اداری و عمومیهزینه

 143،979 96،096 66،961 35،418 سایر اقالم عملیاتی

 10،640،986 8،739،860 7،852،104 4،200،162 عملیاتیسود 

 - - - - های مالیهزینه

 4،132،869 3،365،921 2،502،588 1،432،920 غیرعملیاتیهای سایر درآمدها و هزینه

 14،773،855 12،105،781 10،354،692 5،633،083 قبل از مالیات سود

 (1،375،988) (1،127،492) (964،402) (524،647) مالیات بر درآمد

 13،397،867 10،978،289 9،390،291 5،108،436 خالصسود 

 2،894 2،372 2،029 1،104 هر سهم سود
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  گذاریارزشمفروضات 

 گذارد:را به نمایش می گذاریارزشجدول زیر مفروضات به کار رفته در این 

 مفروضات 

%20 نرخ بازده بدون ریسک  

%12 صرف ریسک  

96.0 بتا  

%31 نرخ بازده مورد انتظار  

 

 DDMروش 

به این روش، سود نقدی ساالنه شرکت برآورد گردیده و سپس با استفاده از نرخ بازده مورد  گذاریارزشبرای 

بینی، سود نقدی آخرین دوره بر های پس از آخرین دوره پیشگردد. برای سالانتظار سهامداران تنزیل می

گردد. درصد تقسیم سود در سنوات آتی با توجه به میانگین ثابت گوردون محاسبه میاساس فرمول رشد 

 است. شدهگرفتهدرصد در نظر  83تاریخی آن 

 به بعد 1400 1400 1399 1398 1397 )میلیون ریال(

  13،397،867 10،978،289 9،390،291 5،108،436 سود خالص

  %83 %83 %83 %83 نسبت تقسیم سود

 51،615،061 11،119،121 9،111،071 7،793،164 4،239،579 تقسیمیسود 

 %9 نرخ رشد بلندمدت شرکت
 %31 %31 %31 %31 %31 نرخ بازده مورد انتظار سهامداران

 22،441،643 4،891،539 5،270،108 5،927،054 4،239،579 سود تقسیمی تنزیل شده

 42،769،923 ارزش فعلی شرکت

 9،240 شرکتارزش فعلی هر سهم 

 

 بلندمدتنرخ رشد 

 %17 نسبت انباشت سود

 %50.6 بازدهی حقوق صاحبان سهام

 %9 نرخ رشد سود سهام
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 تحلیل حساسیت

تأثیر به سزایی در نرخ فروش و خرید مواد اولیه و متعاقبا  قیمت نفتبا توجه به اینکه تغییرات نرخ دالر و 

گذاری صنایع شرکت سرمایه 1397سود هر سهم سال  به بررسی در جدول زیرشرکت دارد  شدهتمامبهای 

 .است شدهپرداختهشیمیایی ایران 

    نرخ دالر   

ت
 نف

ت
یم

 ق

1،104 62،000 72،000 82،000 92،000 102،000 

65 827 986 1،144 1،303 1،462 

68 809 970 1،131 1،292 1،454 

71 791 954 1،118 1،282 1،446 

74 773 939 1،105 1،271 1،437 

77 754 923 1،092 1،261 1،429 

 

تحریم اقتصادی قرار مقدار فروش شرکت تحت تأثیر  29/12/1397با فرض اینکه برای دوره مالی منتهی به 

 ریال خواهد بود. 693گیرد سود هر سهم شرکت معادل 
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