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 معرفی شرکت.1

 تاريخچه -1-1

 عيآن است. شرکت توسعه صنا يفرع يعام( و شرکت ها يبهشهر)سهام عيگروه شامل شرکت توسعه صنا

خاص  يبه صورت شرکت سهام 1349ماه  يد 14 خيدر تار 10100539090 يعام( به شناسه مل يبهشهر)سهام

. نوع ستا دهیتهران به ثبت رس يصنعت تیمالکدر اداره ثبت شرکت ها و  14393شماره  يشد و ط سیتاس

شده و در  ليعام تبد يفوق العاده به سهام يبه موجب صورتجلسه مجمع عموم 14/12/1352 خيشرکت در تار

به  يبه عنوان نهاد مال 26/07/1393 خيشده و در تار رفتهيدر سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذ 1353سال 

 يگذار هيشرکت سرما يفرع يتجار يها دبهشهر جزء واح عيضر شرکت توسعه صنااست. در حال حا دهیثبت رس

 ابانیشرکت در تهران، خ يباشد. مرکز اصل يم رانيا يگروه، بانک مل يينها ياست و واحد تجار يگروه توسعه مل

 واقع است 8شماره  24کوچه  ،يقائم مقام فراهان

 فعالیت اصلی -1-2

 قيدر سهام شرکت ها از طر يگذار هياساسنامه، سرما 3بهشهر طبق ماده  عيشرکت توسعه صنا تیموضوع فعال

و مشارکت در  گريو فروش اوراق قرضه و اوراق مشارکت و هرگونه اوراق بهادار د ديو فروش سهام آنها و خر ديخر

به موضوع شرکت  مربوط يمجاز بازرگان معامالت ريو انجام سا يو بازرگان يدیشرکت ها اعم از تول ريبانک ها و سا

و  ندهيقند و شکر، محصوالت شو دیتول يها نهیآن عمدتا در زم يفرع يشرکت ها تیباشد و موضوع فعال يم

 است. يساختمان تیفعال زیو ن يپخش محصوالت، بازرگان ،يگذار هيسرما ،يروغن خوراک ،يبهداشت
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 ترکیب سهامداران-1-3

 ال،ير ونیلیم 8,250,000,000مبلغ  ن صورت مالي منتشر شده اس آخريشرکت بر اس هيسرماترکیب صاحبان 

 دهد. يسهامداران را نشان م بیترک ري. جدول و شکل زباشديم

 
سهامداران بیترک 1جدول   

 درصد مالکیت تعداد سهام سهامداران

-سهامي عام-شرکت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي  3,702,482,934 45% 

-سهامي عام-رکت.س.صندوق بازنشستگي کشوريش  737,708,473 9% 

-سهامي عام-شرکت سرمايه گذاري ملي ايران  724,841,434 9% 

-سهامي عام-شرکت سرمايه گذاري غدير  664,442,914 8% 

 %4 310,956,171 صندوق بازنشستگي کشوري

-سهامي عام-شرکت سرمايه گذاري توسعه ملي  87,773,033 1% 

 %25 2,021,795,041 ساير

 8,250,000,000 100 

 سرمايه تغییرات -1-4

)شامل تعداد  الير اردیلیم 8,250به مبلغ  افزايش سرمايه چند مرحله يط شرکت در هيسرما

شرکت  هيسرما شيافزا است. افتهي شيافزاريال(  1،000هر سهم  يسهم، به ارزش اسم 8،250،000،000

 است. ريبه شرح ز

هيسرما راتییتغ 2جدول   

 تاریخ ثبت افزایش سرمایه

سرمایه 

 قبلی

مبلغ 

 افزایش
درصد  سرمایه جدید

 افزایش
 محل افزایش سرمایه

 مبالغ به میلیون ریال

1383 660.150 660.150 1.320.330 100%  مطالبات و آورده نقدي 

1385 1.320.330 479.700 1.800.000 36% ، مطالبات و آورده نقديسود انباشته   

1387 1.800.000 360.000 2.160.000 20%  مطالبات و آورده نقدي 

1389 2.160.000 864.000 3.024.000 40%  مطالبات و آورده نقدي 

1391 3.024.000 604.800 3.628.800 20%  مطالبات و آورده نقدي 

1393 3.628.800 1.451.520 5.080.320 40% نقديمطالبات و آورده    

1394 5.080.320 1.940.682 7.021.002 38.2%  مطالبات و آورده نقدي 

1396 7.021.002 1.228.998 8.250.000 17.5%  مطالبات و آورده نقدي 
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 روند سودآوري و تقسیم سود شرکت -1-5

 شده است. ارائه ليسنوات گذشته در جدول ذ يط توسع صنايع بهشهرسود شرکت  میو تقس يروند سودآور

 درصد است.  64سال گذشته در حدود  3 يسود شرکت در ط میدرصد تقس نیانگیم

 

 

روند سودآوري و تقسیم سود شرکت 3جدول   

 درصد تقسیم سود سود نقدی هرسهم )ریال( سود هرسهم )ریال( سرمایه)میلیون ریال( سال مالی

12/1396  8.250.000 151 150 99%  

12/1397  .000250.8  396 150 38%  

12/1398  .0008.250  347 190 55%  

 

 

 

روند سودآوري و تقسیم سود - 1 نمودار  
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 صورت وضعیت مالی -1-6

:باشديم ليذ جدول شرح هب 1399ماهه سال  9و  گذشته سال 3توسعه صنايع بهشهر طي  شرکت ترازنامه  

ترازنامه 4جدول   
 شرح

 )میلیون ریال(

1399/09/30 1398/12/29 1397/12/29 1396/12/29 

 حسابرسی شده حسابرسی شده حسابرسی شده حسابرسی نشده

هاي ثابت مشهود دارائي  172,561 72,521 30,506 27,548 

هاي نامشهود دارائي  
8,576 8,576 8,576 8,385 

هاي بلند مدت سرمايه گذاري  
,51614,425  13,331,180 11,067,951 9,516,742 

 1,725 1,445 2,360 5,483 دريافتني هاي بلند مدت

هاي غیر جاري جمع دارائي  
14,612,136 13,485,637 11,108,478 9,554,400 

 2,778,097 2,464,243 2,714,183 2,490,945 دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني ها

دتهاي کوتاه م سرمايه گذاري  
1,654,748 - 505,466 245,000 

 39,676 150,444 93,216 81,548 موجودي نقد

 ساير حساب ها و اسناد دريافتني
13,469 2,862 5,205 2,837 

های جاری جمع دارائی  
4,240,710 2,810,261 3,125,358 3,065,610 

ها ئیاجمع دار  18,852,846 16,295,898 14,233,836 12,620,010 

 سرمايه
8,250,000 8,250,000 8,250,000 8,250,000 

 731,972 825,000 825,000 825,000 اندوخته قانوني

 220 408,445 1,444,529 3,879,819 ساير اندوخته ها

 سود)زيان(انباشته
3,592,787 4,535,169 3,946,710 2,414,875 

 جمع حقوق صاحبان سهام
16,547,606 15,054,698 13,430,155 11,397,067 

 6,486 9,352 13,559 19,808 ذخیره مزاياي پايان خدمت

های غیر جاری جمع بدهی  
19,808 13,559 9,352 6,486 

 - 206,422 40,535 219,463 پرداختني هاي تجاري و ساير پرداختني ها

 سود سهام پرداختني
2,042,246 1,175,533 579,066 1,206,720 

ها و اسناد پرداختني ساير حساب  23,543 11,398 8,841 9,737 

های جاری جمع بدهی  
2,285,432 1,227,641 794,329 1,216,457 

های جاری و غیر جاری جمع بدهی  
2,305,240 1,241,200 803,681 1,222,943 

 جمع حقوق مالکانه و بدهی ها
18,852,846 16,295,898 14,233,836 12,620,010 

 صورت سود و زيان -1-7

 آورده شده است. ريدر جدول ز 1399ماهه  نهو  1398تا 1396  هاي شرکت مربوط به سال انيصورت سود ز
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 تلفیقي انيصورت سود و ز 5جدول 

 شرح

 )میلیون ریال(

30/09/1399منتهی به   
سال مالی منتهی به 

29/12/1398  

سال مالی منتهی به 

29/12/1397  

سال مالی منتهی به 

29/12/9613  

 حسابرسي شده حسابرسي شده حسابرسي شده حسابرسي شده

 1,045,558 1,680,954 1,994,096 857,421 درآمد سود سهام

 265,169 408,225 1,036,084 2,435,290 سود)زيان( فروش سرمايه گذاري ها

 1,310,727 2,089,179 3,030,180 3,292,711 درآمد کل

التيهزينه هاي عمومي و اداري و تشکی  (159,614)  (166,673)  (117,853)  (159,614)  

 1,202,972 1,971,326 2,863,507 3,133,097 سود عملیاتی

(57,705) خالص ساير درآمدها و هزينه هاي غیر عملیاتي  10,620 1,299,262 39,661 

 1,242,633 3,270,588 2,862,043 3,060,408 سود قبل از کسر مالیات

لیات در حال تداومسود )زيان( خالص عم  3,060,408 2,862,043 3,270,588 1,242,633 

 1,242,633 3,270,588 2,862,043 3,060,408 سود)زیان(خالص

 151 396 347 371 سود هر سهم پس از کسر مالیات

 8,250,000 8,250,000 8,250,000 8,250,000 سرمايه

)ریال( *سود هر سهم بر اساس اخرین سرمایه  371 347 963  151 
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 (NAVمحاسبه خالص ارزش دارايی ها ). 2 

ماهده  9مالي حسابرسي نشدده دوره  هايصورتبا توجه به  شرکت توسعه صنايع بهشهر هايخالص ارزش دارايي

 30/11/1399منتهدي بده  ماهده 1و آخرين صورت وضعیت پرتفوي منتشره بدراي دوره 30/09/1399منتهي به 

بدرآورد شدده اسدت. بددين من دور  13/12/1399سدهام در تداريخ  پايانينه کدال( و قیمت شرکت )بر روي ساما

شده در هدر شدرکت گذاري انجامتا شناختي کلي از سرمايه گرددپرتفوي بورسي و غیر بورسي شرکت معرفي مي

رکت توسعه وي بورسي و غیر بورسي شايجاد گردد. جدول ذيل وضعیت بهاي تمام شده و ارزش روز برآوردي پرتف

 دهد:را نمايش مي صنايع بهشهر

 

 پرتفوي بورسي و غیر بورسي -6جدول 

 شرح 

 ) مبالغ به میلیون ريال(

 ارزش افزوده ارزش روز بهاي تمام شده

 درصد مبلغ درصد مبلغ درصد مبلغ

86 70,739,930 66 80,096,388 57 9,356,458 پرتفوي بورسي و فرابورسي  

 32 33,444,490 34 40,378,610 43 6,934,120 پرتفوي غیر بورسي

 100 104,184,420 100 120,474,998 100 16,290,578 جمع کل

 

از مجموع  يدرصد 57ي که سهم است الير ونیلیم 9,356,458 و فرابورسي يبورس يشده پرتفوتمام يبها

 درصد است. 43سهم پرتفوي غیر بورسي هم  دارد. يبورس ریو غ يبورس يهادر شرکت يگذارهيسرما
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 یبورس يپرتفو یبررس -2-1

درصد از  19و  23، 30و صنعتي بهپاک به ترتیب حدود  نيمارگار، بهشهروسعه صنايع ت ندهيصنعت شو تيريمد هاي شرکت

 به شمار مي آيند.و مهم ترين سرمايه گذاري هاي شرکت  )از ن ر ارزش بازار( پرتفوي بورسي شرکت را تشکیل داده اند

در  1399ماه  اسفند 13بر اساس قیمت تابلوي معامالتي در پايان روز کاري شرکت  و فرابورسي يبورس يپرتفوروز ارزش 

توسعه صنايع  کتشر و فرابورسي يبورس يهايگذارهيسرماچند شرکت با وزن بیشتر  ريز نمودارن ر گرفته شده است. 

  دهد.را نشان مي بهشهر
:ترکیب پرتفوي بورسي و فرابورسي بر حسب ارزش بازار - 2 نمودار  

 
 :باشديم ليشرکت به صورت ذ يبورس يپرتفو تیوضعصورت نیهمچن

 

 تعداد سرمایه نماد ردیف

 سود و زیان بهای تمام شده
ارزش روز 

 ریال-سهم

 ارزش روز پرتفوی

 کل سهم )میلیون ریال(
)ارزش 

 ده(افزو

 18,805,508 32,690 15,846,008 2,959,500 5,145 575,267,896 840,000 مارگارين 1

 4,960,462 6,140 2,918,135 2,042,327 2,528 807,892,852 15,000,000 نينو هيسرما نیتام 2

 5,474,020 5,990 4,419,198 1,054,822 1,154 913,859,772 1,800,000 گروه صنايع بهشهر ايران 3

 24,133,176 31,430 23,160,941 972,235 1,266 767,838,893 1,000,000 ت.ص.بهشهر ندهيصنعت شو تيريمد 4

 1,820,821 3,820 1,080,930 739,891 1,552 476,654,784 30,425,734 نياقتصادنوبانک 5

 2,315,421 4,299 1,761,769 553,652 1,028 538,595,228 15,000,000 )حق تقدم( نينو هيسرما نیتام 6

 14,820,943 46,294 14,409,656 411,287 1,285 320,148,243 500,000 بهپاک يصنعت 7

 668,446 61,960 398,901 269,545 24,985 10,788,354 270,000 شابوریقند  ن 8

 2,022,961 10,664 1,833,261 189,700 1,000 189,699,998 1,000,000 نياقتصاد نو يگذار هيسرما 9

 3,016,127 3,146 2,932,632 83,495 87 958,718,097 1,772,732 رانيا يبند بسته 10

 630,503 6,158 570,798 59,705 583 102,387,599 2,624,000 نينو مهیب 11

 1,409,100 33,550 1,407,600 1,500 36 41,999,996 2,800,000 رانيفرابورس ا 12

 18,900 6,300 101 18,799 - 3,000,000 1,000,000 شده در بورس رفتهيپذ يشرکتها ريسا 13

 80,096,388 - 70,739,930 9,356,458 - - - جمع 

 

23.48

6.19

6.8330.13

18.50
مارگارين 

تامین سرمايه نوين

گروه صنايع بهشهرايران 

بهشهر.ص.مديريت صنعت شوينده ت

صنعتي بهپاک
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 یبورس ریغ يپرتفو یبررس -2-2

 الير ونیلیم 33,444,490 و 6,934,120 لغامب ترتیب به بهشرکت  يبورس ریغ يپرتفو و مازاد ارزش شدهتمام يبها

، 24و شرکت به پخش به ترتیب حدود  رانيا يبانک مل يکارگزار يگذار هيصندوق سرماشیر ايران،  شرکت صنايع. باشدمي

و مهم ترين سرمايه گذاري هاي  (بهاي تمام شده)از ن ر داده اند درصد از پرتفوي غیر بورسي شرکت را تشکیل  13و  14

 شده است.آورده  ورسيي غیر بشرکت ها NAVدر ادامه پرتفوي بورسي و برآورد شرکت به شمار مي آيند. 

صورت وضعیت پرتفوي غیر بورسي 8جدول   

 تعداد نام شرکت ردیف

 سود و زیان بهای تمام شده

)ارزش  

 افزوده(

ارزش روز 

-سهم

 ریال-برآوردی

ارزش روز 

 پرتفوی

 )میلیون ریال(
 کل سهم

 1,664,771 3,687,200 - 1,664,771 3,687,200 451,500 صنايع شیر ايران 1

رانصندوق سرمايه گذاري کارگزاري بانک ملي اي 2  2,500 379,345,600 948,364 (198,490) 299,949,665 749,874 

 10,693,385 11,884 9,793,565 899,820 1,000 899,800,000 به پخش 3

 580,199 21,214,646 (186,917) 767,116 28,049,143 27,349 صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه ملي 4

 10,801,389 14,344 10,057,388 744,001 1,000 743,999,800 سرمايه گذاري ساختمان گروه صنايع بهشهر تهران 5

 6,523,807 9,338 5,809,349 714,458 1,023 698,600,000 صادراتي توسعه صنايع بهشهر زرين 6

 600,060 5,380,257 429,351 170,709 1,530,611 111,530 اختصاصي بازارگردان گروه توسعه بهشهر 7

 2,958,274 6,124 2,410,084 548,190 1,135 483,032,000 سرمايه گذاري سرآمد صنايع بهشهر 8

 5,864,317 14,480 5,459,326 404,991 1,000 404,990,640 مديريت صنعت قند توسعه صنايع بهشهر 9

 70,300 1,000 - 70,300 1,000 70,300,000 صافوال بهشهر 10

 1,400 - - 1,400 - - ساير شرکتهاي خارج از بورس 11

 40,378,610 - 33,444,490 6,934,120 - - جمع 

 

در  ابطال آن ها  NAV ازرمايه گذاري موجود در پرتفوي غیر، الزم به ذکر است که جهت برآورد ارزش روز صندوق هاي س

 استفاده شده است. 13/12/1399تاريخ 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 گذاری تأمین سرمایه نوینمشاور سرمایه 

 عام( یبهشهر )سهام عیشرکت توسعه صنا یادیبن لیتحل       

9  

 

 صنعت قند توسعه صنايع بهشهرمديريت شرکت 

با استفاده از قیمت اين شرکت  پرتفوي بورسيصرفا با به روز رساني  مديريت صنعت قند توسعه صنايع بهشهرارزش شرکت 

به دلیل عدم دسترسي به اطالعات به روز الزم به ذکر است به دست آمده است.  13/12/1399هاي پاياني سهم در روز 

  .استفاده شده است 31/03/1399 ماهه منتهي به 6 اطالعات زا ،شرکتهاي مالي صورت

 

 تعداد سهم نام شرکت

  ارزش افزوده ارزش روز بهای تمام شده

 یدرصد در پرتفو

 یبورس

 ونیلیکل )م

 (الیر

هر سهم 

 (الی)ر

 ونیلیکل )م

 (الیر

هر سهم 

 (الی)ر

 ونیلیکل )م

 (الیر

هر سهم 

 (الی)ر
 بانک اقتصاد نوين

 
1,688,788,910 635,856 377 6,451,174 3,820 5,815,318 3,443 98.9 

 توسعه صنايع بهشهر

 
6,009,407 12,731 2,119 68,928 11,470 56,197 9,351 1.1 

 مديريت صنعت شوينده

 
10,000 80 8,000 314 31,430 234 23,430 0 

 صنايع بهداشتي ساينا

 
5,000 261 52,200 261 158,381 - 106,181 0 

 عجم

 
- 648,928 - 6,520,677 - 5,871,749 - 100 

 

 بنابراين خالص ارزش دارايي هاي به شرح زير است:
 

 میلیون ریال شرح

 644,310 حقوق صاحبان سهام

 5,871,749 يبورس يپرتفو راتییتغ

 - يغیربورس يپرتفو  راتییتغ

NAV 6,516,059 

 450,000,000 تعداد سهام

NAV  14,480 (ریال)هر سهم 

 

 

 

 

 



 

 

 گذاری تأمین سرمایه نوینمشاور سرمایه 

 عام( یبهشهر )سهام عیشرکت توسعه صنا یادیبن لیتحل       

10  

 

 شرکت صادراتی توسعه صنايع بهشهر زرين

با استفاده از قیمت هاي اين شرکت  پرتفوي بورسيصرفا با به روز رساني  شرکت صادراتي توسعه صنايع بهشهر زرينارزش 

اي هصورتبه دلیل عدم دسترسي به اطالعات به روز الزم به ذکر است به دست آمده است.  13/12/1399پاياني سهم در روز 

  .استفاده شده است 31/03/1399 ماهه منتهي به 6 اطالعات از ،شرکتمالي 

 

 تعداد سهم نام شرکت

  ارزش افزوده ارزش روز بهای تمام شده
 یدرصد در پرتفو

 یبورس

 ونیلیکل )م

 (الیر
هر سهم 

 (الی)ر
 ونیلیکل )م

 (الیر
هر سهم 

 (الی)ر
 ونیلیکل )م

 (الیر
هر سهم 

 (الی)ر

 92.9 35,990 5,177,264 36,975 5,319,017 985 141,753 143,853,691 شابوریقند ن

 7 3,377 343,557 3,930 399,821 553 56,264 101,735,661 شکر

 0.1 9,571 3,029 11,470 3,630 1,899 601 316,478 بهشهر عيتوسعه صنا

 0 10,385 231 10,790 240 405 9 22,220 گلتاش

 0 27,545 43 32,690 51 5,145 8 1,555 نيمارگار

 0 26,880 215 27,630 221 750 6 8,000 پاکسان

 0 23,430 234 31,430 314 8,000 80 10,000 ندهيصنعت شو تيريمد
 عيگروه صنا يگذار هيسرما

 رانيبهشهر ا
1,844 3 1,627 11 5,990 8 4,363 0 

 100 - 5,524,581 - 5,723,305 - 198,724 - جمع

 

 ارزش دارايي هاي به شرح زير است: بنابراين خالص

 
  

 1,012,299 حقوق صاحبان سهام

 5,524,581 يبورس يپرتفو راتییتغ

 - يغیربورس يپرتفو  راتییتغ

NAV 6,536,880 

 700,000,000 تعداد سهام

NAV 9,338 (ریال)هر سهم 

 

 

 

 



 

 

 گذاری تأمین سرمایه نوینمشاور سرمایه 

 عام( یبهشهر )سهام عیشرکت توسعه صنا یادیبن لیتحل       

11  

 

  رشرکت سرمايه گذاري ساختمان گروه صنايع بهشه

با استفاده از اين شرکت  پرتفوي بورسيصرفا با به روز رساني  ري ساختمان گروه صنايع بهشهرشرکت سرمايه گذاارزش 

به دلیل عدم دسترسي به اطالعات به روز الزم به ذکر است به دست آمده است.  13/12/1399قیمت هاي پاياني سهم در روز 

  .ه شده استاستفاد 31/03/1399 ماهه منتهي به 6 اطالعات از ،شرکتهاي مالي صورت

 
 

 تعداد سهم

  ارزش افزوده ارزش روز بهای تمام شده

 نام شرکت

کل 

 ونیلی)م

(الیر  

هر سهم 

(الی)ر  

 نویلیکل )م

(الیر  

هر سهم 

(الی)ر  

 نویلیکل )م

(الیر  

هر سهم 

(الی)ر  

درصد در 

یبورس یپرتفو  

 

 99.75 3,668 9,772,324 3,970 10,575,692 302 803,368 2,663,902,277 بانک اقتصاد نوين
 0.25 5,173 - 6,158 26,459 985 26,459 26,850,844 بیمه نوين

 0.00 - - - 65 - 65 - ساير شرکت ها

 100.0  - 9,772,324 -  10,602,216  - 829,892 - جمع

 

 بنابراين خالص ارزش دارايي هاي به شرح زير است:

 
  

 1,703,187 حقوق صاحبان سهام

 9,772,324 يسبور يپرتفو راتییتغ

 - يغیربورس يپرتفو  راتییتغ

NAV 11,475,511 

 800,000,000 تعداد سهام

NAV 14,344 (ریال)هر سهم 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 گذاری تأمین سرمایه نوینمشاور سرمایه 

 عام( یبهشهر )سهام عیشرکت توسعه صنا یادیبن لیتحل       

12  

 

 به پخششرکت 

با استفاده از قیمت هاي پاياني سهم در روز اين شرکت  پرتفوي بورسيصرفا با به روز رساني  به پخششرکت ارزش 

 از ،شرکتهاي مالي صورتبه دلیل عدم دسترسي به اطالعات به روز الزم به ذکر است به دست آمده است.  13/12/1399

  .استفاده شده است 31/03/1399 ماهه منتهي به 6 اطالعات

 

عداد سهمت سرمایه  

 ارزش افزوده ارزش روز بهای تمام شده

 یدرصد در پرتفو

یبورس  

 

کل 

 ونیلی)م

(الیر  

هر سهم 

(الی)ر  

 نویلیکل )م

(الیر  

سهم  هر

(الی)ر  

 ونیلیکل )م

(الیر  

هر سهم 

(الی)ر  

نيبانک اقتصاد نو  2,656,046,242 725,973 273 10,146,097 3,820 9,420,124 3,547 88.28 

نیچ نیشرکت چ  65,518,796 19,926 304 1,347,066 20,560 1,327,140 20,256 11.72 

هربهش يشرکت صنعت  17,161 8 466 338 19,700 330 19,234 0.00 

 100 - 10,747,594 - 11,493,501 - 745,907 - جمع

 

 بنابراين خالص ارزش دارايي هاي به شرح زير است:

 
  

 1,136,586 حقوق صاحبان سهام

 10,747,594 يبورس يپرتفو راتییتغ

 - يغیربورس يپرتفو  راتییتغ

NAV 11,884,180 

 1,000,000,000 تعداد سهام

NAV 11,884 (ریال)هر سهم 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 گذاری تأمین سرمایه نوینمشاور سرمایه 

 عام( یبهشهر )سهام عیشرکت توسعه صنا یادیبن لیتحل       

13  

 

  سرمايه گذاري سرآمد صنايع بهشهر

با استفاده از قیمت هاي پاياني سهم در اين شرکت  پرتفوي بورسيصرفا با به روز رساني  سرآمد صنايع بهشهرشرکت ارزش 

 از ،شرکتهاي مالي صورتبه دلیل عدم دسترسي به اطالعات به روز الزم به ذکر است به دست آمده است.  13/12/1399روز 

  .استفاده شده است 30/09/1399 ماهه منتهي به 6 اطالعات

 

عداد سهمت سرمایه  

 یدرصد در پرتفو ارزش افزوده ارزش روز بهای تمام شده

یبورس  

 

 ونیلیکل )م

(الیر  

هر سهم 

(الی)ر  

 ونیلیکل )م

(الیر  

هر سهم 

(الی)ر  

 ونیلیکل )م

(الیر  

هر سهم 

(الی)ر  

نينو هيسرما نیتام  833,333 748 898 5,117 6,140 4,369 5,242 0.11 
رانيا يبورس انرژ  486,000 486 1,000 132,513 272,660 132,027 271,660 2.73 

نيبانک اقتصاد نو  1,233,970,871 622,033 504 4,713,769 3,820 4,091,736 3,316 97.16 
دهنيصنعت شو تيريمد  2,083 2 960 65 31,430 63 30,470 0.00 

 100  4,228,195 - 4,851,464 - 623,269 - جمع

 

 بنابراين خالص ارزش دارايي هاي به شرح زير است:

 
  

 1,161,264 حقوق صاحبان سهام

 4,228,195 يبورس يپرتفو راتییتغ

 - يغیربورس يپرتفو  راتییتغ

NAV 5,389,459 

 880,000,000 تعداد سهام

NAV 6,124 (ریال)هر سهم 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 گذاری تأمین سرمایه نوینمشاور سرمایه 

 عام( یبهشهر )سهام عیشرکت توسعه صنا یادیبن لیتحل       
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 نديجمع  ب. 3
و صورت وضعیت پرتفدوي  30/09/1399پیشین، و با عنايت به صورتهاي مالي منتهي به با توجه به موارد گفته شده  نيبنابرا

 :محاسبه شده است ريشرکت توسعه صنايع بهشهر به صورت جدول ز NAV ،30/11/1399منتهي به 
توسعه صنايع بهشهر شرکت هاي خالص ارزش دارايي  

 شرح
30/10/1399منتهی به   

 میلیون ریال

 پرتفوی بورسی و فرابورسی

 80,096,388 ارزش بازاري

 9,356,458 بهاي تمام شده

 70,739,930 ارزش افزوده

 پرتفوی غیر بورسی

 40,378,610 ارزش بازاري

 6,934,120 بهاي تمام شده

 33,444,490 ارزش افزوده

بورسی مجموع ارزش افزوده پرتفوی بورسی، فرابورسی و غیر  104,184,420 

30/09/1399-حقوق صاحبان سهام  16,547,606 

يبورس يپرتفو راتییتغ  70,739,930 

يغیربورس يپرتفو  راتییتغ  33,444,490 

ترازنامه خيشرکت  بعد از تار داتيعا  580,333 

 171,863 ذخیره کاهش ارزش

 121,484,222 خالص ارزش دارایی ها

هيسرما  8,250,000 

NAV ریال-هر سهم   14,725 

ريال-13/12/1399 سهم مورخ قیمت  11,470 

P/NAV 78% 

 


