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  صنعت یمعرف 

 درجهان یو بهداشت ندهيشومحصوالت  صنعت 

 شستشو، عیما پودر، انواع لیاز محصوالت از قب یعیوس فیدر جهان، شامل ط یخانگ یو بهداشت ندهیشو عیصنا بازار

 صابون شامپو، اعانو شامل زین یفرد بهداشت عیصنا نیهمچن. شود یم...  و کننده یعفون ضد موادنرم کننده پارچه، 

شستشو  موادپردازد و  یم دیمحصوالت جد یهمه ساله به معرف صنعت نیباشد. ا یم گریو موارد د ییدستشو عیو ما

به همراه  تر سالم یزندگ سبک تیاهم رشد. هستند دیجد یشدن، و کشف موارد مصرف نهیبه معرضدر  وستهیپ

 و گرد ها، یباکتر ها، جرم بردن نیب ازبه  شتریاشت و توجه بو بهد یمردم در رابطه با سالمت نیب ینگران شیافزا

 یریچشمگ رشدخانوار  یدر سبد مصرف یشده که نرخ مخارج بهداشت موجبمطبوع  ی حهیبه را شتریو توجه ب خاک

ساخت و ساز و  عیوس یخانوارها، رشد و توسعه  یحجم مصرف شیافزا لیاز قب ییعالوه، فاکتورها بهداشته باشد. 

سکونت،  یها واحدتعداد  یاهرم شیخانواده ها و به تبع آن افزا تیشدن جمع تیک و ساختمان، کم جمعامال

فروش خود از  شیبا افزا ها فروش خرده ن،یا برباال برده است. افزون  یدر سطح جهان یمواد بهداشت یتقاضا را برا

 باال زین را یبهداشت محصوالت ی مشاهده امکان و یدسترس توانند یم محصوالت، کردن ستیل وها  تیوبسا قیطر

 یشتریدرآمد قابل تصرف، سهم ب زانیو م یتر سبک زندگ عیسر راتییبه علت تغ توسعه حال در یورهاشک .ببرند

 یشمال یکایامر ،یغرب یاروپا یدر کشورها صنعت نیا بازار جهان را خواهند داشت. یو بهداشت ندهیاز رشد مواد شو

است و مقدار سورفکتانت  ریینقاط جهان، رفتار مصرف کننده در حال تغ ریدر سا امااست.  هدیو ژاپن به بلوغ رس

 است.  شیشستشو در حال افزا یهر چرخه  یبه ازا یمصرف

و  هیپرنوسان مواد اول یسالمت انسان و نرخ ها یبر رو ییایمیش یاثرات خطرناک مواد شستشو گریجهت د از

 صنعت خلل وارد کنند.  نیتوانند در رشد بازار ا یهستند که م یموارد لهجماز  یمیپتروش عیصنا یها متیق

دالر  اردیلیم 133.3 معادل  ،2016( در سال یلوازم بهداشت فرد یکل بازار صنعت شستشو )به استثنا حجم

ر د یشتریبا شدت ب زین یمصارف صنعت یتقاضا برا نیو همچن ع،یمحصوالت ما یبرا تقاضازده شده است.  نیتخم

 یو صنعت یخانگ مصارف کیرا به تفک کایدر کشور امر ندهیمحصوالت شو یمثال تقاضا عنواناست. به  شیحال افزا

 .است شده داده شینما رینمودار ز در
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 یصنعت و یخانگ مصارف به ندهیشو بازار کیتفک -1نمودار 

 

 شود.  یداده م شینما ریبه شرح ز ییایرگ جغرافبازار در سه منطقه بز یتقاضا زانیم نیهمچن

 

 ییایجغراف مناطق یتقاضا مقدار -2نمودار 
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 شامل ،یاصل گرانیباز دست در یعیوس سهم. است روبرو دیشد یرقابت با ا،یدن یشستشو و یبهداشت عیصنا بازار

 تیو گروه رک تیچرچ اند دوا ور،یلیونیند گمبل، هنکل، کلوروکس، پراکتر ا شن،یکورپور نتیکالر یها شرکت

 یمحصوالتشان، در تالش برا نگیو برند نیآنال عیتوز یها کانال بر مرکزت با ها شرکت نیباشد. ا یم سریبنک

 محصوالت یرقابت یها تیمزخود هستند.  ییایجغراف نفوذ یتر کردن حوزه  عیو وس شتریب انیبه مشتر یابیدست

 .شود یم داده نشان یتهاجم یغاتیتبل یاستراتژ ی لهیوس هب صنعت نیا

 شیپهستند.  افتهیتوسعه  یمحصوالت به کشورها یکننده و صادرکننده  دیتول نیشرق بزرگتر یایآس یکشورها

 یو بهداشت ندهیدر صنعت محصوالت شو یاز مقدار فعل شیب یسهم زین ندهیآ در کشورها نیا که شود یم ینیب

خواهد  ندهیسهم بازار در آ یابیدر دست یدیکل ینقطه  شتر،یب ینوآو کم خطر تر و  الیمتر از استفادهداشته باشند. 

 بود. 

 

 ندهیشو صنعت بودن یرقابت زانیم -3نمودار 
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 یم دیسدروکیه می( و سدLABSA) دیاس کیسولفور یخط بنزن لیالک محصوالت، نیا دیتول یاصل ی هیاول مواد

از سال  ندهیمحصوالت شو متیقکنند.  یم نیعمده تام دکنندگانیرا از تول مواردسازنده  یباشد که کارخانه ها

 الکلمواد خام بوده است.  متیامر بر اثر کاهش ق نیداشته که ا یبا صرف نظر کردن از نرخ تورم، نرخ کاهش 2015

 دهنده لیتشک گرید ی عمده مواد ونفت خام  متیمعرض نوسانات قبر نفت در  یمبتن هیمواد اول ریسا وچرب  یها

 نیبزرگتر تواند یم خام مواد به یدسترس نی. بنابرادارند یمیپتروش محصوالت یها نرخ به کامل یوابستگ محصول

 .شود یم یتلق ژهیو اریبس فرصت کیبه منابع  یو دسترس باشد صنعت نیا در کننده دیتول یها شرکت ینگران

 .است کاهش حال در یآرام به ریاخ یها سال در که بوده درصد 54 بر بالغ، 2016 سال در محصوالت سود هیحاش

 به توجه بارا تجربه کند.  شیافزا یاندک یشود که نرخ محصوالت در سطح جهان یم ینیب شیپ یآت یها سالدر 

 .شود کمتر محصول ی دهنده ارائه فمختل یبرندها نیب یمتیشود که گپ ق یم ینیب شیرقابت، پ شیازاف

 رانيا در یبهداشت و ندهيشومحصوالت  صنعت 

 ها، آن نیب از که دارد ودجو کشور در ندهیشو مواد کننده دیتول واحد 200از  شیاطالعات در دسترس، ب طبق

 .دارد اختصاص یصنعت عمده واحد 15 به دیتول درصد 85 حدود

 دیتولقرن  یمیش دهیپد وتاژ  وش، پاک هنکل پاکشو، ،نایسا ، پاکسان گلتاش، یها شرکت رانیحال حاضر در ا در

 دهنده  ارائه ایناو س پاکسان...،  و گلنار و،یس یبرندها با گلتاش باشند. یم ندهیو شو یبهداشت عیکنندگان عمده صنا

 پاک هنکل...،  و پالس هوم سافتلن، اوه، یبرندها با پاکشو...،  و یگل د،یرخشا، شبنم، ارک د،یبرف، سپ یبرندها

صنعت در کشور  نیا یکنندگان اصل دیبه نام تاژ تول یبا برند زیو شرکت تاژ ن لیپر و لیپرس یها برند با زین وش

 اریاخت در را بازار از یقسمت یبرندساز بر هیتک با اند توانسته محصوالت از یا دسته بر تمرکز باهستند و هر کدام در 

تن است که  ونیلیم 1.5 یواقع دیتول زانیتن و م ونیلیم 4صنعت، حدود  نیدر اکشور  دیتول تی. ظرفرندیبگ

 باالست.  اریصنعت بس نینشده در ا استفاده تیگردد ظرف یمشخص م

 

 شرکت گاهيجا 

باشد.  یصنعت در کشور م نیا یاصل گرانیاز باز یکی ات،یو ح ویاکت یبرندها یقرن با ارائه  یمیش دهیپد شرکت

 یهاو بهداشت البسه با نام یبهداشت فرد ،یقرن در سه بخش بهداشت خانگ یمیش دهیپدمحصوالت شرکت 

 یمیش دهی. از محصوالت شرکت پدگردندیعرضه م یالمللنیو ب یداخل یبازارها در و دیتول  ات،یو ح ویاکت یتجار

 سطوح، کنندهپاک ،ییشوظرف عاتیما انواع به توانیم  Active Homeیبا نام تجار هقرن در طبقه بهداشت خان
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 یهابا نام سر یمو بهداشت و یشخص بهداشت طبقه در. کرد اشاره بازکنلوله و ریگجرم کننده،دیسف ،یشوشهیش

 و صابون ،ییدستشو عیما ها،کنندهنرم ،یاهیسر گ یشامپو بدن، انواع شامپوها Hayat و Active Soft یتجار

کشور  ندهیبرند محصوالت شو نیفروش تر پر ویاکت برند. برد نام انتویم را کودکان مخصوص یشامپو نیهمچن

کند. محصوالت این شرکت توسط  یم دیگروه محصول تول 15از  شیمحصول در قالب ب 130در  شیباشد که ب یم

توزیع  رانیادر سراسر  یو مویرگ یصورت انحصارها بهشعبه در مراکز استان 25پایدار در  دهیشرکت پخش پد

 .ددگریم

مترمربع با  34000به مساحت  ینیدر زم یاستاندارد و برتر جهان زاتیقرن با تجه یمیش دهیکارخانه شرکت پد

 1392بنانهاده شد و در خرداد سال  1390اشتهارد در سال  یهزار کارتن در روز در شهرک صنعت 38 دیتول تیظرف

بهتر در  یزیو برنامه ر دیتول تیظرف شیزااف منظور به 1397 سال در نیاست. همچن هدیرس یبرداربه بهره

احداث و  د،یجد یها ستمیس یدر کارخانه و راه انداز یدیتول یندهایفرا یبازطراح ان،یمشتر ازیبه ن ییپاسخگو

 . رفتیدر زنجان صورت پذ ندهیشو عاتیما یدیاز کارخانه تول یبهره بردار
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 شرکت یمعرف 

 خچهيتار 
 یو ط سیتاس 28/01/1389 خیدر تار 10320217477 یبا شناسه مل خاص( یقرن )سهام یمیش دهیپد شرکت

 دهیشرکت پد یفرع یواحدها جزو. شرکت دیتهران به ثبت رس یصنعت یدر اداره ثبت شرکت ها 372032شماره 

 شرکت یمرکزباشد. دفتر  یخاص( م یگلرنگ )سهام یگروه صنعت ییخاص( بوده و واحد نها ی)سهام داریپا یمیش

 شهرک در واقع شرکت یها کارخانه و 10 پالک انیبر کوچه س،یپرد ابانیخ مالصدرا، ابانیخ تهران، رشه در واقع

 .باشد یم نوآوران یصنعت شهرک و اشتهارد یصنعت

 یاصل تيفعال 
 هیو فروش مواد اول عیتوز د،یو اداره کارخانجات به منظور تول سیتاس اساسنامه، 2شرکت طبق ماده  تیفعال موضوع

 یاز شرکتها یندگیمجاز و اخذ نما یواردات و صادرات کاالها نه،یسریاز جمله صابون شفاف گل ندهیشوو مواد 

 باشد.  یم یو خارج یداخل

 سهامداران بيترک 
 1،000،000 مبلغبورس تهران  یفناور تیریشرکت مد تیاساس مندرجات سا بر 20/01/1399شرکت در  هیسرما

 است: ریبه شرح ز مذکور خیاران در تارسهامد بی. ترکباشدیم ،الیر ونیلیم

 

 شرکت سهامداران بیترک -1جدول 

 درصد سهام تعداد سهامداران

 78.92 789،210،489 (خاص ی)سهام داریپا یمیش دهیپد شرکت

 21.08 210،789،511 سهامداران ریسا

 100 1،000،000،000 جمع

 

 

 



 

 

 گذاری تأمین سرمایه نوینمایهمشاور سر 

 تحلیل بنیادی پدیده شیمی قرن )سهامی عام(     

8 Novin.I.B Investment Consulting 

 ترازنامه 
شرح  1398 یمال سال نهم ماه یانتها و 1397 تا 1395 یهاسال یانتها یبرا قرن یمیش دهیپدشرکت  ازنامهتر

 :باشدیم لیجدول ذ

 ترازنامه - 2جدول 

 1398 ماههنه 1397 1396 1395 (الیر ونیلیم)

     : یجار ریغ ییدارا

  949،576  778،259  522،999  355،755 مشهود ثابت یها ییدارا
  13،998  12،032  11،769  5،704 نامشهود یها ییدارا

  238،316  152،825  152،825  5 بلندمدت یها یگذار هیسرما
  1,201,890  943,116  687,593  361,464 : یجار ریغ یهاییدارا جمع

     : یجار  یهاییدارا
 387،451 209،726 104،559 188،108 ها پرداخت شیپ

  2،427،928  1،135،087  502،877  256،661 کاال و مواد یموجود
  3،505،143  2،757،411  1،455،545  1،663،870 ها یافتنیدر ریسا و یتجار یها یافتنیدر

  88،508  137،572  64،377  20،523 نقد یموجود
  6,409,030  4,239,796  2,127,358  2,129,162 یجار یهاییدارا جمع

 7,610,920 5,182,911 2,814,952 2,490,626 هاییدارا کل جمع

     :مالکانه حقوق
  1،000،000 600،000 200،000 200،000 هیسرما
  60،000  60،000  20،000  20،000 یقانون اندوخته

 1،477،765 1،388،689  486،541  491،948 انباشته سود
  2,537,765  2,048,689  706,541  711,948 مالکانه حقوق جمع

     :ها یبده

     : یجار ریغ یهایبده
  55،881  38،636  26،847  18،802 کارکنان خدمت انیپا یایمزا رهیذخ

 442،000 442،000 0 7،856 مدت بلند یمال التیتسه
  497,881  480,636  26,847  26,658 یجار ریغ یهایبده جمع

     :یجار یها یبده
  1،474،966  737،023  867،340  752،200 ها یپپرداختن ریسا و یتجار یها یپرداختن

  179،486  133،541  89،019  20،727  یپرداختن اتیمال
 210،042 0 8،958 0 یسهام پرداختن سود

 2،629،756 1،717،231 1،109،008 977،223 مدت کوتاه یمال التیتسه
 81،024 65،791 7،239 1،871 ریذخا

 4,575,274 2,653,586 2,081,564 1,752,021 یجار یها یبده جمع
 5,073,155 3,134,223 2,108,411 1,778,678 ها یبده جمع

 7,610,920 5,182,911 2,814,952 2,490,627 مالکانهو حقوق  هایجمع بده
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 ترازنامه یاجزا روند -4نمودار 

 

 شیافزا یتر شده و عمده  بزرگ زنجان، ی کارخانه افتتاح از پس الخصوص یعل شرکت که شود یم مالحظه

پخش و فروشگاه  یدوره وصول از شرکت ها وسطست. متا یتجار یافتنیدر یاز حسابها یناش شتریها ب ییدارا

 قابل توجهی ی هیسرما شیافزا ریاخ یها سال در شرکت نینچهمباشد.  یروز م 110تا  80 نیب ،یا رهیزنج یها

 .است داشته
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 انيز سود و ورتص 

آورده شده  ریزدر جدول  1398 سال ییابتدا ماههنهو  1397 تا 1395 یهاسال به مربوط شرکت انیز سود صورت

 است.

 انیز و سود صورت -3جدول  جدول

 98ماهه  9 1397 1396 1395 (الیر ونیلی)م

  6،849،129  6،206،795  3،522،952  2،894،952 یاتیعمل یدرآمدها

 (4،387،772) (3،948،341) (2،327،360) (1،807،419) یاتیعمل یدرآمدها شده تمام یبها

  2,461,357  2,258,454  1,195,591  1,087,533 ناخالص( انی)زسود

 (452،846) (603،615) (453،571) (398،574) یعموم و یادار فروش، یهانهیهز

  6،412  11،635  191 (330) یاتیعمل اقالم ریسا

  2,014,923  1,666,474  742,211  688,628 یاتیعمل( انی)زسود

 (453،450) (347،155) (184،848) (181،682) یمال یاهنهیهز

 دهی)پد وابسته شرکت سود از مجموعه سهم

 (جم یمیش
-  3،740  242،873  - 

  13،900  7،464  9،782  3،239 متفرقه -یاتیعمل ریغ یهانهیهز و درآمدها ریسا

  1,575,373  1,569,656  570,885  510,185 اتیمال از قبل( انی)زسود

 (136،297) (136،992) (100،036) (23،083) درآمد بر اتیمال

  1,439,076  1,432,664  470,848  487,102 خالص( انی)زسود

  1,439  2,388  2,354  2,436 سهم هر( انی)زسود

  1،000،000  600،000  200،000  200،000 شرکت هیسرما

  1,439  1,433  471  487 سهم هر یا سهیمقا سود
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 يسودآور روند 

 ییابتدا ماههسهدر  اماداشته  کاهشقبل  یهابا سال سهیدر مقا 1397 یشرکت در سال مال ناخالص سود هیحاش

 مواجه بوده است. شیبا افزا 1398 یسال مال
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  قرن یميش دهيپدعملکرد شرکت  ینيبشيپ 

 یکل مفروضات 

 شده است:نشان داده ریدر جدول ز یآتسنوات  یگزارش برا نیمورداستفاده در ا یاقتصاد یرهایمتغ یکل مفروضات

  یکل مفروضات -4جدول 
1398 1399 1400 

 %29.0 %31.0 %35.7 تورم نرخ

 %2.4 %2.3 %1.8 کایامر تورم نرخ

  185،444  146،480  113،815 ماین سامانه دالر نرخ

پول  یالمللنیشده توسط صندوق ببر اساس گزارش ارائه 1400تا  1398 یهاسال ینرخ تورم مورداستفاده برا

(IMFاست. نرخ ارز بر اساس تفاوت تورم ا )برآورد شده است. یآتسنوات  یبرا کایو آمر رانی 

  یاسم تيظرف 

 ییلباسشو عیما یکل ی طبقه هفت در محصوالت نیا. باشد یم ندهیانواع مختلف مواد شو یکننده  دیتول شرکت

 پاک عاتیما ر،یگ جرم و دکنندهیسف ،ییظرفشو عاتیما کننده، نرم و شامپو ،ییدستشو عاتیما پودر، و البسه و

 در مندرج اطالعات اساس رب شرکت یاسم تیظرف ریز جدول در .شوند یم یبند طبقه محصوالت ریسا و کننده

 شده است:والت ارائهمحص کیتفک به یبردار بهره پروانه

 )تن( یاسم تیظرف - 5جدول 

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 )تن(

  139،500  139،500  139،500  139،500  11،500  8،000 پودر و البسه و ییلباسشو عیما

  52،780  52،780  52،780  52،780  9،780  4،780 ییدستشو عاتیما

  33،460  33،460  33،460  33،460  11،900  10،000 کننده نرم و شامپو

  26،000  26،000  26،000  26،000  1،000  1،000 ییظرفشو عاتیما

  8،420  8،420  8،420  8،420  1،400  1،100 ریگ جرم و دکنندهیسف

  17،460  17،460  17،460  17،460  7،900  7،900 کننده پاک عاتیما

  16،620  16،620  16،620  16،620  9،200  100 ریسا

  294,240  294,240  294,240  294,240  52,680  32,880 مجموع
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 ديتول مقدار 

 یها گروهدر اکثر  شرکت دیتول مقدار گذشته، یهاسال یط در است مشاهده قابل ریز جدول در که گونههمان

داشته  یصعود یبازار، روند شتریبه حجم ب یابیدست نیهمچنکارخانه زنجان و  یریبا توجه به به کارگ محصوالت،

 یط دیتولمقدار  ،یدیکشش فروش محصوالت تول زانیبا توجه به اطالعات موجود و با توجه به م نیبنابرااست. 

 یماریاز ب یریگ شیپ یبرا کننده یضدعفون مواد به جامعه ازین به توجه با شرکتاست.  شدهینیبشیپ ریجدول ز

 دست در مزبور محصوالت داتیتول از یخاص اطالعات تاکنون هشده پرداخته است ک یمواد ضدعفون دی، به تولکرونا

 مورد فوق لحاظ شده است. یمال اثرات گرفتن نظر در بدون لیلتح نیا و ستین

 )تن( دیمقدار تول -6جدول 

 1400 1399 1398 1398 ماهه 9 1397 1396 1395 )تن(

  58،723  51،260  47،156  32،516  37،608  34،491  18،775 پودر و البسه و ییلباسشو عیما

  37،890  33،856  31،074  20،550  26،482  22،269  21،845 ییدستشو عاتیما

  11،437  9،679  8،616  5،698  7،107  6،097  5،481 کننده نرم و شامپو

  9،377  9،377  9،177  6،448  8،835  10،263  10،934 ییظرفشو عاتیما

  24،310  22،145  20،098  14،121  18،358  16،804  15،200 ریگ جرم و دکنندهیسف

  6،484  6،211  6،116  4،297  5،690  5،582  5،238 کننده پاک عاتیما

  1،437  1،437  1،724  1،211  1،268  1،626  1،797 ریسا

  149,658  133,965  123,961  84,841  105,348  97,132  79,270 جمع

 فروش مقدار 

دهند، لذا از  یم لیاز آن را تشک یه و بخش مهمداز جمله محصوالت مهم در سبد مصرف خانوار بو ها ندهیشو

وند از ر یآت یهاسالبرآورد مقدار فروش  در. ود نداردجو صنعت نیدر ا یخاص ینگران یو مشتر بازارجنبه وجود 

 ذکراستفاده شده است.  در کشور یبهداشت مواد سرانهمصرف  زانیو با فرض رشد م ،گذشته یهاسال در فروش

خود تا ده درصد فروش  یفروش صادرات زانیم شیاز اهداف بلند مدت خود، افزا شرکتاست که  ینکته ضرور نیا

 فروش ریمقاد ریز جدول .است نشده افتی یصادرات شفرو شیافزا بر یمبن یا نشانه هنوزرا عنوان کرده است. اما 

 : دهدیم نشان را شرکت
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 مقدار فروش )تن( -7جدول 

 1400 1399 1398 98ماهه 9 1397 1396 1395 )تن(

         یداخل فروش

  58،568  51،105  44،593  31،071  38،656  33،954  25،222 پودر و البسه و ییلباسشو عیما

  37،791  33،757  30،155  20،015  27،079  21،888  21،721 ییدستشو عاتیما

  11،376  9،618  8،131  5،413  7،026  5،815  5،715 کننده نرم و شامپو

  9،363  9،363  9،363  6،342  8،653  9،617  11،001 ییظرفشو عاتیما

  24،177  22،012  20،040  13،745  18،001  16،537  15،125 ریگ جرم و دکنندهیسف

  6،469  6،196  5،935  4،046  5،622  5،370  5،216 کننده پاک عاتیما

  1،433  1،433  1،138  779  1،314  1،521  1،759 ریسا

  149,177  133,484  119,355  81,411  106,351  94,702  85,759 یداخل جمع

        یخارج فروش

  155  155  104 -  183  181  100 پودر و البسه و ییباسشول عیما

  99  99  66 -  81  137  79 ییدستشو عاتیما

  61  61  2 -  102  69  13 کننده نرم و شامپو

 14 14 126 - 11 25 7 ییظرفشو عاتیما

  133  133  18 -  218  122  59 ریگ جرم و دکنندهیسف

  14  14  10 - -  29  14 کننده پاک عاتیما

  4  4 - - -  12  1 ریسا

  477  477  326 -  595  575  273 یصادرات جمع

  149,653  133,961  119,681 81,411  106,946  95,277  86,032 مجموع
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 فروش نرخ 

 تمام یبها نگرفت نظر در با و کنندگان مصرف حقوق از تیحما سازمان یها نرخ به توجه باشرکت  محصوالت 

 و تورم نرخ با یخیتار یقو معنادارارتباط  شرکت محصوالت نرخ رشد شوند یم یگذار متیق محصوالت ی شده

از  یبخش صادرات یاز نرخ تورم و برا ینرخ محصوالت داخل شیافزا یبرا نجایدارد. در ا یرشد شاخص خرده فروش

 :دهدیرانشان م یآتنرخ فروش محصوالت در سنوات  ینیبشیپ لیذ جدولنرخ دالر استفاده شده است.  شیافزا

 (الینرخ فروش )ر - 8جدول 

 1400 1399 1398 98 ماهه9 1397 1396 1395 (تن/الی)ر

               یداخل فروش

  150،753،583  116،863،242  89،208،582  89،062،051  61،769،073  39،463،286  35،368،600 پودر و البسه و ییلباسشو عیما

  135،691،991  105،187،590  80،295،870  80،330،452  54،977،428  36،872،993  34،307،913 ییدستشو عاتیما

  335،739،129  260،262،891  198،673،963  197،648،624  132،610،248  84،365،763  78،942،539 کننده نرم و شامپو

  113،309،388  87،836،735  67،050،943  66،029،486  46،925،037  28،616،759  25،898،162 ییظرفشو عاتیما

  61،799،498  47،906،588  36،569،914  36،145،216  26،166،777  16،582،200  12،933،710 ریگ جرم و دکنندهیسف

  180،851،175  140،194،709  107،018،862  105،388،532  74،854،883  47،357،870  46،774،853 کننده پاک عاتیما

  137،063،093  106،250،460  81،107،221  79،871،630  56،619،526  42،917،151  41،917،433 ریسا

         

        یخارج فروش

  128،684،018  103،194،882  81،512،545 -  21،561،527  26،397،599  30،143،682 پودر و البسه و ییلباسشو عیما

  216،159،504  173،343،628  136،922،297 -  99،633،400  30،226،402  34،387،766 ییدستشو عاتیما

 272،009،723 218،131،294 172،299،600 - 12،125،211 44،243،874 58،853،083 کننده نرم و شامپو

  103،648،953  83،118،647  65،654،540 -  837،968،935  61،866،257  78،585،878 ییظرفشو عاتیما

  67،528،811  54،153،016  42،774،894 -  17،482،851  11،660،179  10،782،788 ریگ جرم و دکنندهیسف

  130،604،499  104،734،963  82،729،039 - -  37،189،357  41،603،620 کننده پاک عاتیما

  68،693،654  55،087،132  43،512،743 - -  26،393،002  23،031،648 ریسا
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 فروش مبلغ 

 .بود خواهد ریز جدول شرح به محصوالت فروش مبالغ شده، ینیب شیپ یها نرخ و دیتول زانیم به توجه با

 (الیر ونیلیمبلغ فروش )م - 9جدول 

 1400 1399 1398 98ماهه 9 1397 1396 1395 (الیر ونیلیم)
               یخلدا فروش

  8،829،354  5،972،304 3،978،078  2،767،247 2،387،745 1،339،936 892،067 پودر و البسه و ییلباسشو عیما

  5،127،890  3،550،862  2،421،293  1،607،814  1،488،734  807،076  745،202 ییدستشو عاتیما

  3،819،263  2،503،125  1،615،489  1،069،872  931،720  490،587  451،157 کننده نرم و شامپو

  1،060،895  822،399  627،786  418،759  406،042  275،207  284،906 ییظرفشو عاتیما

  1،494،132  1،054،497  732،858  496،816  471،028  274،220  195،622 ریگ جرم و دکنندهیسف

  1،169،961  868،691  635،151  426،402  420،834  254،312  243،978 کننده پاک عاتیما

  196،423  152،266  92،326  62،220  74،398  65،277  73،733 ریسا

  21,697,918  14,924,143  10,102,981  6,849,130  6,180,501  3,506,615  2,886,664 یداخل جمع

              یخارج فروش

  19،903  15،961  8،477 -  3،946  4،778  3،014 پودر و البسه و ییلباسشو عیما

  21،400  17،161  9،037 -  8،070  4،141  2،717 ییدستشو عاتیما

  16،683  13،379  345 -  1،237  3،053  765 کننده نرم و شامپو

  1،486  1،191  8،272 -  9،218  1،547  550 ییظرفشو عاتیما

  8،981  7،202  770 -  3،811  1،423  636 ریگ جرم و دکنندهیسف

  1،872  1،501  827 -  12  1،078  582 کننده پاک عاتیما

  298  239 - - -  317  23 ریسا

  70,623  56,634  27,728 -  26,293  16,336  8,288 یصادرات جمع

  21,768,541  14,980,778  10,130,710 -  6,206,795  3,522,952  2,894,952 مجموع

 

 یمصرف ميمستق مواد 

 یهاسالاز اطالعات در دسترس مربوط به  شده یسع قرن یمیش دهیپد یمقدار مواد مصرف ینیبشیپ منظوربه

و ادوات بسته  محصوالت ییایمیش هیاول مواد ی دسته دو به یمصرف مواد. شوداستفاده  1398 ماههنهتا  1395

 دهیشرکت پدعمدتا از  ییایمیش هیشود. مواد اول یحصول م یجو خار یشود که از دو محل داخل یم میتقس یبند

 تیماه به توجه باشود.  یم هیته دهیپد کیسپهر پالست شرکت از یبند بسته یمریپل ادوات و هیته جم یمیش

با توجه به نوسانات  ،میمستق مواد یخط بنزن لیالک بخش و یبند بسته ادوات نرخ که رسد یم نظر به ه،یاول مواد

 یروش برا نیبهتر جهینتدو مشاهده نشد. در  نیا نیب ییباال یهمبستگ بینفت حرکت داشته باشند، اما ضر متیق
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 است مشخص که طور همان. باشد یم سود هیحاش روش از یریگ بهره ،یمصرف میمستق مواد زانیم روند یبررس

 . است شده استفاده درصد 57 نرخ از یآت یها سال ینیب شیپ یبرا

 (الیر ونیلی)م یمبلغ مواد مصرف-10جدول 

 1400 1399 1398 1398 ماهههن 1397 1396 1395 (الیر ونیلی)م

 به میمستق مواد نسبت

 فروش
48% 57% 34% 60% 57% 57% 57% 

  12،510،247  8،609،361  5،822،057 4،081،144  3،477،610  1،990،500  1،403،471 میمستق مواد

 

 سربار نهيهز 

 یخیمختلف به نسبت تار یهابخش نیدستمزد با توجه به تعداد پرسنل و رشد سرانه حقوق کارکنان ب نهیهز

اقالم سربار با استفاده  ریبا توجه به نرخ مؤثر استهالک برآورد شده است. سا زیاستهالک ن نهیشده است. هز میتسه

 .است شدهینیبشیپو نرخ تورم  دیتول راتییاز تغ

 (الیر ونیلیسربار )م نهیهز -11جدول 

 1397 1396 1395 (الیر ونیلی)م
 ماههنه

1398 
1398 1399 1400 

  298،717  228،369  160،689  117،717  105،633  73،417  55،530  ایدستمزد و مزا حقوق،

  68،174  64،928  62،494  56،981  49،343  35،193  34،251 استهالک

  413،767  287،115  195،809  133،196  73،834  43،149  36،365 ریسا

  780,658  580,413  418,992  307,894  228,810  151,759  126,146 یدیتول سربار جمع

 

 یاتيعمل يشده درآمدهاتمام يبها 

 انیدر جر یکاال یرگرفته است. موجودفوق در جدول قرا حاتیو سربار مطابق توض میدستمزد مستق م،یمستق وادم

 یها سال یبرا رفته، فروش زانیم به نسبت ریمقاد نیا بودن تیاهم کم به توجه با زیشده نساخته یساخت و کاال

  .است شده گرفته نظر در صفر یآت

 



 

 

 گذاری تأمین سرمایه نوینمایهمشاور سر 
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 (الیر ونیلیشده )متمام یبها -12جدول 

 1400 1399 1398 1398 ماهه نه 1397 1396 1395 (الیر ونیلی)م

  12،510،247  8،609،361  5،822،057  4،081،144  3،477،610  1،990،500  1،403،471 میمستق مواد

  443،354  338،945  238،494  174،715  180،651  207،208  67،875 میمستق دستمزد

  780،658  580،413  418،992  307،894  228،810  151،759  126،146 ساخت سربار

  13,734,258  9,528,718  6,479,544  4,563,753  3,887,071  2,349,467  1,597,492 ساخت یها نهیهز مجموع

 انیجر در یموجود در( شی)افزاکاهش

 ساخت
(129) 129  - (13،917) - - - 

         

  13,734,258  9,528,718  6,479,544  4,549,836  3,887,071  2,349,596  1,597,363 ساخت شده تمام یبها

 - - -  80،300 -  62،463  45،858 دوره اول یموجود

 یکاال یموجود در( شی)افزاکاهش

 شده ساخته
164،198  (84،699) 61،269  (242،314) - - - 

         

 13,734,258 9,528,718 6,479,544  4,387,772 3,948,341 2,327,360 1,807,419 رفته فروش یکاال شده تمام یبها
 

 فروش و يادار ،یعموم نهيهز  

مربوط به فروش است  ی نهیهز نیمهم تر غاتیتبل یهانهیقسمت قبل محاسبه شده است. هز مانند یپرسنل نهیهز

مرحله بلوغ شده اند  وارد که یمصرف یکه با توجه به شناخته شدن برند محصوالت و با توجه به نرخ معمول کاالها

بعد  نهیهز نیقابل توجه ا شیحمل و نقل، افزا ی نهیهز دردرصد فروش( در نظر گرفته شده است.  5 یال 4)حدود 

با استفاده  زیو فروش ن یادار ،یعموم یها نهیهز اقالم ریسوخت لحاظ شده است. سا متیقابل توجه ق شیاز افزا

 ورد شده است. آاز تورم بر

 (الیر ونیلیو فروش )م یعموم ،یادار یها نهیهز - 13جدول 

 1397 1396 1395 (الیر ونیلی)م
 ماهههن

1398 
1398 1399 1400 

  988،777  680،461  424،422  174،422  281،927  277،059  242،734 غاتیتبل

  310،931  241،032  183،994  118،248  101،998  46،554  45،808 نقل و حمل

  226،114  172،864  121،634  89،106  90،946  68،507  55،445 دستمزد و حقوق

  163،043  127،689  98،134  71،070  128،744  61،451  54،587 ریسا

  1,688,865  1,222,047  828,184  452,846  603,615  453,571  398,574 جمع
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 یاتيعمل يدرآمدها ريسا خالص 

 فروش ی ادامه فرض به توجه با که شود یم شامل را یاندک رقمارز  تسعیراز  یناش انیو ز سود شرکت نیا در

حاصل از فروش  انیو ز سود .است شده لحاظصفر  زانیم به یآت یهاسال یارز برا ریتسع راتیتأث ،یداخل ی عمده

 شده است.  ینیب شیبر اساس تورم پ هیمواد اول

 (الیر ونیلی)م یاتیعمل یدرآمدها ریسا - 14جدول 

 1397 1396 1395 (الیر ونیلی)م
 ماههنه

1398 
1398 1399 1400 

  13،772  10،676  8،149  6،112  3،423 (515) - هیاول مواد فروش از حاصل( انی)ز سود

 - - - -  294  260  1،555 عاتیضا فروش از حاصل( انی)ز سود

 یبده و ها ییدارا ریتسع از یناش( انی)ز سود

 یاتیعمل یارز یها
(327) 445  7،919  300  300  - - 

 - - -  - - - (1،558)  ریسا

  13,772  10,676  8,449  6,412  11,635  191 (330) مجموع
 

 یاتيعملريغ يدرآمدها ريخالص سا 

 درآمد کی جهینتدر  .باشد یم جم یمیش دهیپد شرکت سهام از درصد 43 مالک قرن، یمیش دهیپد شرکت

 دو هر که نیا به توجه با ،ینیب شیپ یها سال یبرا رقم نیا. کند یم ییشناسا وابسته شرکت سود از یاتیرعملیغ

است، با توجه به  قرن یمیش دهیپد شرکت به وابسته شرکت آن درآمد و کنند یم تیفعال صنعت کی در شرکت

 دهیالزم به ذکر است شرکت پد نی. همچناستقرن رشد داده شده  یمیش دهیشرکت پد یاتیعمل یدرآمدها رشد

 نی. لذا در صورت وقوع اباشد یم انیعام شدن آن در جر یو امور مربوط به سهام رشیجم در فرابورس پذ یمیش

 نگرفته نظر در را اتفاق نیا یفعل لیحل. تکرد خواهد ییشناسا بابت نیا از یاتیعمل ریغ درآمد کی شرکت نیا اتفاق،

 . است

 
 (الیر ونیلیسهم شرکت از سود شرکت وابسته )م - 15جدول 

 1400 1399 1398 1398 ماهه نه 1397 1396 1395  

  851،809  586،202  396،417 -  242،873  3،740 - جم یمیش دهیپد
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 ییدارا ریسا فروش از حاصل سود که باشند یم لیذموارد  شاملشرکت،  یاتیرعملیغ یاه نهیدرآمدها و هز گرید

متوسط وجه نقد  زانیم در سپرده سود نرخ حسب بر زین یبانک یها سپرده از حاصل سود و تورم نرخ حسب بر ها،

 .است شده لحاظ ،شده ینیب شیپ
 

 (الیر ونیلی)م یاتیرعملیغ یها نهیهز و درآمدها ریسا -17جدول 

 1400 1399 1398 1398 ماهه نه 1397 1396 1395  

  14،079  10،914  8،331  -  2،278  783  3،444 ها ییدارا ریسا فروش از حاصل( انی)ز سود

  11،437  7،815  5،841  4،325  5،186  3،296  1،594 یبانک یها سپرده از حاصل سود

 - - -  - - - - جم یمیش دهیپد شرکت - سهام سود

  1،505  1،166  890  9،575 -  5،187 (1799) ریسا

  27,021  19,896  15,063  13,900  7,464  9,267  3,239 مجموع

 

 

 التيتسه 
شرکت همانند گذشته از اهرم استفاده خواهد شود که  یم ینیب شیپ ،یبانک یالیر التیتسه ی سابقهتوجه به  با

 یا نهیشوند و از آن پس هز یم دیسررس 99سال  ی مهیاستفاده شده توسط شرکت، در ن یمرابحه  اوراق  .ردک

 است: شدهدادهنشان  شدهینیبشیپ یمال نهیو هز التیتسه ریجدول ز در آن در نظر گرفته نشده است. یبرا

 (الیر ونیلی)م یمال نهیو هز التیسهت -16جدول 

  1395 1396 1397 1398 1399 1400 

 2،861،301 2،725،048 2،595،284  1،717،231 1،109،008  977،223 یبانک یالیر التیتسه

 520،709 495،914 472،299  254،359 171،483  174،016 یافتیدر التیتسه کارمزد و سود نهیهز

 - 62،715 125،430  61،732 - - مرابحه اوراق کارمزد و سود نهیهز

  14،530  11،092  8،174  4،262 4،028  1،953 التیتسه اصل و سود رکردید میجرا نهیهز

  17،068  13،029  9،601  20،900 - - یکارشناس و نیتره نهیهز

  6،863  5،239  3،860  5،902 9،337  5،713 ریسا

  559,170  587,988  619,365  347,155 184,848  181,682 مجموع
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 پيش بينی شده انيو ز دسو صورت 

 لیذ جدول شرح به گرفته تصور یبرآوردها به توجه با قرن یمیش دهیپدشرکت  یآتسنوات  انیسود و ز صورت

 :باشدیم

 (الیر ونیلی)م انیصورت سود و ز - 17جدول 

 1398 1399 1400 

  21،768،541  14،980،778  10،130،710 یاتیعمل یدرآمدها

 (13،734،258) (9،528،718) (6،479،544) یاتیعمل یدرآمدها شده تمام یبها

  8,034,282  5,452,059  3,651,166 ناخالص( انی)زسود

 (1،688،865) (1،222،047) (828،184) یعموم و یادار فروش، یهانهیهز

  13،772  10،676  8،449 یاتیعمل اقالم ریسا

  6,359,188  4,240,688  2,831,432 یاتیعمل( انی)زسود

 (559،170) (587،988) (619،365) یمال یهانهیهز

 وابسته شرکت سود از مجموعه سهم

 (جم یمیش دهی)پد
396،417  586،202  851،809  

 ریغ یهانهیهز و درآمدها ریسا

 متفرقه -یاتیعمل
15،063  19،896  27،021  

  6,678,848  4,258,797  2,623,547 اتیمال از قبل( انی)زسود

 (582،898) (371،688) (228،971) درآمد بر اتیمال

  6,095,949  3,887,109  2,394,577 خالص( انی)زسود

  6,096  3,887  2,395 سهم هر( انی)زسود

  1،000،000  1،000،000  1،000،000 شرکت هیسرما
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 تحليل حساسيت 
ت و همچنین میزان یار زیادی نسبت به نرخ فروش محصوالبا توجه به این که سودسازی شرکت حساسیت بس

فروش مقداری محصوالت دارد و عوامل زیادی در نوسان این دو مورد دخیل هستند، تحلیل حساسیت سود بر 

 درصدی مقدار فروش کل محصوالت 11.9رشد در تحلیل فوق، موارد فوق الذکر در جدول زیر آمده است. نوسانات 

جدول زیر میزان سود هر سهم درصد در نظر گرفته شده است.  32.1کل محصوالت به میزان  و افزایش نرخ وزنی

 را با نوسانات موارد فوق الذکر به نمایش می گذارد.  1399برای سال 

 
 تحلیل حساسیت -18 جدول

 در سهم هر سود

 (الی)ر 1399 سال

 فروش مقدار رشد

-10.0% 0.0% 10.0% 11.9% 20.0% 

ش
خ فرو

شد نر
ر

 

0.0% 1،694 2،059 2،423 2،493 2،787 

10.0% 2،043 2،447 2،850 2،927 3،253 

20.0% 2،392 2،834 3،276 3،361 3،718 

30.0% 2،741 3،222 3،703 3،795 4،183 

32.1% 2،815 3،304 3،793 3،887 4،281 

40.0% 3،090 3،610 4،129 4،229 4،649 

 


