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  معرفی شرکت .1

  تاریخچه 

 تأسیس عام سهامی شرکت صورت به 15/6/1382 تاریخ در و آفرین ثروت صنایع گروه نام با ابتدا شرکت این

 مصوبات برابر. است رسیده ثبت به تهران صنعتی مالکیت و هاشرکت ثبت اداره در 208669 شماره طی و گردیده

 شرکت نام گردیده تشکیل 27/3/1383 و 20/8/1382 هايتاریخ در که سهام صاحبان العاده فوق عمومی مجامع

) عام سهامی( ملی توسعه گذاريسرمایه شرکت به سپس و) عام سهامی( بهمن صنایع گسترش شرکت به ابتدا

  .است یافته تغییر

 فعالیت اصلی 

 واحدهاي الشرکه، سهم سهام، در گذاريسرمایه از عبارتست اساسنامه) 3( ماده طبق شرکت اصلی فعالیت موضوع

 با گذاريسرمایه هايصندوق یا مؤسسات ها،شرکت رأي حق داراي بهادار اوراق سایر یا هاصندوق گذاريسرمایه

 قصندو یا مؤسسه شرکت، کنترل خود، وابسته اشخاص همراه به یا تنهایی به که طوري به انتفاع کسب هدف

 بهادار اوراق سایر در گذاريسرمایه و نیابد مالحظه قابل نفوذ آن در یا نگرفته اختیار در را پذیرسرمایه گذاريسرمایه

. دهدنمی بهادار اوراق مالک به را ناشر کنترل یا مدیر انتخاب توانایی و نیست رأي حق داراي معمول طور به هک

 هايدارایی فروش و خرید بخش در شرکت فعالیت عمده ملی، توسعه گذاريسرمایه شرکت وجودي فلسفه به نظر

 قرار کار دستور در همیشه مستمر، فرایند یک صورت به شرکت هايگذاريسرمایه سازيبهینه. است متمرکز مالی

  .ستا استوار تکنیکال تحلیل و تجزیه و بنیادي تحلیل و تجزیه بر مبتنی عمدتاً گذاريسرمایه راهبرد و دارد

  

  

  

  

  

 



 

 

 گذاري تأمین سرمایه نوینمشاور سرمایه 

 گذاري توسعه ملی (سهامی عام)تحلیل بنیادي شرکت سرمایه         

2 Novin.I.B Investment Consulting 

  سهامداران بیترک 

 به شرح زیر است:شرکت در تاریخ تهیه گزارش  ترکیب صاحبان سهام

  سهااران شرکت بیکجدول 

  درصد مالکیت  تعداد سهام سهامداران

 59,24 2،665،650،315  ملی توسعه گروه گذاريسرمایه شرکت

 26,74 1،203،485،888 ایران ملی بانک

 14,02 630،863،797 )درصد یک از کمتر( سهامداران

 100 4،500،000،000 جمع

  هیسرما راتییتغ 

 ریال میلیارد 4،500 مبلغ به شــرکت ســرمایه مرحله 2 طی که بوده ریال میلیون 10 معادل تأســیس بدو در شــرکت ســرمایه

  :است شده ارائه ذیل جدول در سرمایه افزایش مراحل. است رسیده

                                                                                شرکت سرمایه راتیجدول                          

 تاریخ ثبت افزایش سرمایه

سرمایه 

  قبلی

مبلغ 

  افزایش

سرمایه 

  جدید
درصد 

  افزایش
  محل افزایش سرمایه

 مبالغ به میلیون ریال

سهامداران نقدي آورده و مطالبات %29,999,900 3،000،000 2,999,990 10  1383/05/14  

12/2/1393 3،000،000 1،500،000 4،500،000 %50 سهامداران نقدي آورده و مطالبات   
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  روند سودآوري و تقسیم سود شرکت 

  اخیر به شرح زیر بوده است: سنوات میزان سود (زیان) خالص و سود تقسیم شدة شرکت طی 

  

منتهی به  سال مالی شرح

30/09/1399  

ماهه منتهی به 9

31/06/1399  

سال مالی منتهی به 

30/09/1398  

سال مالی منتهی 

  30/09/1397به 

  590  993  2،628    3،093  سود نقدي هر سهم (ریال)
  540  925  -  -  سود تقسیمی

 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000  سرمایه (میلیون ریال)*
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  ترازنامه 

  .باشدیم لیذ جدول شرح هب طی سنوات گذشته توسعه ملی گذاريسرمایه شرکت ترازنامه
  

  شرح

 (میلیون ریال)

1399/09/30 1398/09/30 1397/09/30 1396/09/30 
  حسابرسی شده  حسابرسی شده  حسابرسی شده شدهحسابرسی 

 4،726 5،085 7,559 5,618  هاي ثابت مشهود دارائی

 768 18 811 528 هاي نامشهود دارائی

 130،628 162،825 26,855 26,855 هاي بلند مدت سرمایه گذاري

 1،932 2،935 8,938 8,898 دریافتنی هاي بلند مدت

 _ _ 384,400 520,000  سرمایه گذاري در ملک

 138،054 170،863 428,563 561,899 جمع دارائیهاي غیر جاري

 363 409 404 312 پیش پرداختها

 1،468،941 1،083،612 842,905 986,494 دریافتنی هاي تجاري و سایر دریافتنی ها

 6،888،964 6،443،648 8,345,433 18,050,447 هاي کوتاه مدت سرمایه گذاري

 131،235 10،629 35,241 30,971 موجودي نقد

 8،489،503 7،538،298 9,223،983 19,067،361 هاي جاري جمع دارائی

 8،627،557 7،709،161 9,652,546 19،629،260 ها ئیاجمع دار

 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 سرمایه

 450،000 450،000 450,000 450,000 اندوخته قانونی

 3،537،739 2،683،063 4,613,566 14,369,672 سود(زیان)انباشته

 8،487،739 7،633،063 9,563,566 19,319,672 جمع حقوق صاحبان سهام

 2،728 4،693 4,736 7,277 ذخیره مزایاي پایان خدمت

 2،728 4،693 4,736 7,277 جمع بدهیهاي غیر جاري

 71،960 2،800 47,734 48,874 پرداختنی هاي تجاري و سایر پرداختنی ها

 674 535 535 _ مالیات پرداختنی

 55،357 64،185 35,975 253,464 سود سهام پرداختنی

 9،099 3،885 _ _  تسهیالت مالی

 137،090 71،405 84,244 302,311 جمع بدهیهاي جاري

 139،818 76،098 88,980 309,588 جمع بدهیهاي جاري و غیر جاري

 8،627،557 7،709،161 9,652,546 19،629،260 مالکانه و بدهی هاجمع حقوق 
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  انیز سود و ورتص 

  سنوات گذشته به شرح جدول زیر می باشد. طی ) انیز(سود  صورت

  شرح

 (میلیون ریال)

منتهی به ساالنه 

30/09/1399 

سال مالی منتهی 

 30/09/1398به 

سال مالی منتهی 

 30/09/1397به 

سال مالی منتهی 

 30/09/1396به 

 حسابرسی شده حسابرسی شده حسابرسی شده حسابرسی شده

سهام سود درآمد  1،526،388 1,474,557 1,043,813 1,249,305 

شده تضمین سود درآمد  28,749 148,753 - - 

هاگذاريسرمایه فروش) زیان( سود  12,479,719 2,938,415 508,663,1 398,9 

بهادار اوراق در گذاري سرمایه ارزش تغییر) زیان( سود  - - )1،100(  - 

 86,139 25,536 - - سایر درآمد هاي عملیاتی

عملیاتی درآمدهاي جمع  14،034،856 4,561,725 2,731,757 2,257,842 

فروش و عمومی اداري، هايهزینه  )110،676( )9،345( )76،814(  )81،933(  

عملیاتی) زیان( سود  13،924،180 4,467,374 2,654,943 2,175,909 

مالی هايهزینه  )9،382( - - )8،984(  

عملیاتی غیر هايهزینه/درآمدها  4,222 2,707 1،637 41،777 

مالیات کسر از قبل) زیان( سود  13،919،020 4,470,081 2،656،580 2،208،702 

 )674( )1،256( )364( )414( مالیات

 2،208،028 2،655،324 4,469,717 13،918،606 خالص) زیان( سود

 491 590 993 3،093 سهم هر پایه)زیان( سود
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  NAV محاسبه .2
 گذاري سرمایه شرکت NAVسهم هر ازاي به داراییها ارزش خالص,  30/09/1398 به منتهی مالی سال پایان در

 ریال13،922 به شرکت NAV, 30/09/1399به منتهی مالی سال انتهاي در که بوده ریال 4،261 معادل, ملی توسعه

 ریال 925 پرداخت بر مبنی 1398 مالی سال سالیانه عادي عمومی مجمع مصوبات به توجه با. است یافته افزایش

  .است بوده درصد 292 گذشته مالی سال طول در ها دارایی ارزش خالص بازدهی, سهم هر ازاي به نقدي سود

 اخصش با )نقدي سود احتساب با( ملی توسعه گذاري سرمایه شرکت داراییهاي ارزش خالص رشد مقایسه زیر شکل

   .نماید می ارائه1399تا انتهاي دي ماه 1398در بازه زمانی انتهاي آذر سال  را P/NAVو نسبت  بورس کل
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  یبورس يپرتفو یبررس-2-1
  بر حسب ارزش بازار و فرابورسی هلدینگ ترکیب پرتفوي بورسی -8 نمودار

 یکارشناس يبرآوردها و هاینیبشیپ به تیعنا با یآت يهاسال سود برآورد و) نگر گذشته صورت به( یمال يهاصورت لیتحل اساس بر همواره شرکت يهايگذارهیسرما

 که دینما يگذارهیسرما یعیصنا در است نموده یسع شرکت فلذا شود؛یم انجام) نگر ندهیآ صورت به( هدف يهاشرکت یمال عملکرد بر اثرگذار موارد یتمام به نسبت

 .ارائه شده است 30/10/1399 پرتفوي شرکت بر اساس ارزش بازاردر تاریخ در شکل زیر ترکیب صنایع در. باشند داشته کشور در یرقابت تیمز
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  باشد:ذیل می شرح جدولبه  30/10/1399در تاریخ  وضعیت پرتفوي بورسی شرکتصورت

  

  ون ریا

  

 هاي موجود در سبد سهامپرتفوي شرکت بر اساس شرکت

  درصد ارزش بازار  افزایش(کاهش)  ارزش بازار  بهاي کل  تعداد سهام تحت تملک  شرح

  %10  4،574،249  4،577،999  3،750  99،999،988  بورس اوراق بهادار تهران

  %8  3،308،244  3،702،998  394،754  363،039،043  فوالد مبارکه

  %6  1،974،865  2،656،210  681،345  268،033،345  ملی صنایع مس ایران

  %6  2،683،714  2،924،349  240،635  64،841،442  سرمایه گذاري شفا دارو

  %5  828،782  2،319،610  1،490،828  644،336،043  ملتبانک 

  %6  2،052،863  2،669،269  616،406  511،354،127  سرمایه گذاري مسکن

  %5  2،320،387  2،518،586  198،199  48،146،881  نفت بهران

  %3  )482،163(  1،566،195  2،048،358  162،300،000  سرمایه گذاري غدیر

  %3  1،399،724  1،629،399  229،675  104،448،645  سنگ آهن گل گهر

  %4  1،137،266  1،759،097  621،831  121،821،124  سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات

  %3  519،751  1،224،302  704،551  166،891،817  سرمایه گذاري بانک ملی ایران

  %4  1،655،497  1،666،504  11،007  28،000،000  فرابورس ایران

  %3  1،057،169  1،359،262  302،093  98،999،429  پتروشیمی مبین

  %3  855،377  1،342،731  487،354  33،517،997  پتروشیمی جم

  %3  512،095  1،170،115  658،020  87،773،034  توسعه صنایع بهشهر

  %29  4،326،987  13،714،637  9،387،650  -  سایر

  %100  28،724،807  46،801،263  18،076،456  جمع

 مبالغ به میلیون ریال
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  یبورس ریغ يپرتفو یبررس-2-2

  باشد:به شرح جدول ذیل می 30/10/1399در تاریخ  وضعیت پرتفوي غیر بورسی شرکتصورت 

  مبالغ به میلیون ریال                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

  سرمایه  نام شرکت ردیف
  ارزش اسمی

  هر سهم (ریال)
  افزودهارزش   ارزش روز (nav) قیمت  بهاي تمام شده کل  تعداد تحت تملک

  -  19،000  -  19،000  19،000،000  1،000  124،000  توسعه بین الملل تجارت ملی  1

  -  -  -  -  200  1،000  400،000  داروسازي دانا  2

3  
صندوق سرمایه گذاري مشترك کارگزاري بانک 

  ملی ایران
4.548159  290.283.286  1.133  167.808  290.283.286  328.891  161.083  

  259.421  275.971  20.484.758  16،550  13،472  20.484.758  5.157.325  گذاري مشترك توسعه ملیصندوق سرمایه   4

  )1،100(  -  -  1،100  110،000  10،000  11،000  خدمات مالی وحقوقی راهبر ایرانیان  5

  -  240  -  240  24،000  10،000  6،240  توسعه صنعت سرمایه گذاري ایران  6

  -  5  -  5  5،000  1،000  1،000  توسعه مدیریت ارتباطات سبز  7

8  
صندوق سرمایه گذاري اختصاصی بازارگردانی 

  توسعه ملی
3.212.352  9.609.563  4،764  49،997  9.609.563  45.780  (4.217)  

 415،187 669،887 - 254،700  جمع
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2-3-NAV  توسعه ملیگذاري شرکت سرمایه  

  ارائه شده است. 30/10/1399شرکت در تاریخ  هر سهم P/NAVو نسبت  هاییدارا روز ارزشدر جدول زیر خالص 
  

 (میلیون ریال) شرح

            
 19,319,672 (حسابرسی شده)30/09/1399جمع حقوق صاحبان سهام در تاریخ

 155.792 30/10/1399مورخسود (زیان) خالص تحقق یافته تا 

 28،724،807 ارزش افزوده پرتفوي بورسی

 415،187 ارزش افزوده پرتفوي غیر بورسی

 48،615،458 هاي شرکت جمع خالص ارزش روز دارایی

  4,500,000 سرمایه 

 10،803 ریال  -هاي هر سهمخالص ارزش دارایی

 10.470 ریال -30/10/1399قیمت پایانی مورخ 

 %97 هاي هر سهم (درصد)قیمت به ارزش خالص دارایینسبت 
  

  

  )الیر ونیلی(م NAVمحاسبه  -15جدول                


