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   سهند الستیكي صنايع تـحلیـل بـنیـادی  

1395ماه  تیر  
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 نگاهی به شرکت  

 31/03/95الی 01/01/95*از تاریخ 

 

 معرفی شرکت 
 

o تاریخچه تاسیس 

به شرکت سهامی عام تبدیل  1370به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و در سال  1338ستیکی سهند در سال الشرکت صنایع 

جاده مخصوص کرج می  8شده و درهمان سال در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است. مرکز اصلی شرکت واقع در تهران کیلومتر 

  ستیکی سهند از شرکت های فرعی شرکت کربن ایران می باشد.الباشد. ضمنا شرکت صنایع 

 
o موضوع فعالیت 

ستیکی و الت الستیکی، چسب، انواع قطعات و محصوالفعالیت اصلی شرکت ساخت و تولید انواع تسمه نقاله های صنعتی، کفپوشهای 

 .واردات مواد و تجهیزات مورد نیاز می باشد

-3 از ضخامتشرکت صنایع الستیکی سهند )سهامی عام( با بیش از نیم قرن تجربه در طراحی و تولید انواع تسمه نقاله الستیکی 

،قطعات  BS سانتی متر ، با استفاده از منجیدهای به روز دنیا و براساس استاندارد 10-160عرض   میلیمتر از یک الیه تا چند الیه و 30

(، ورق های الستیکی )مقاوم به روغن، ازون، حرارت وسایش(، قطعات اکسترودی "فندر"الستیکی پرسی )از جمله ضربه گیرها 

یل و سایر(، کفپوش های ورزشی ، رابر نمودن مخازن و غلطک پیچی وانواع کامپاندهای الستیکی )مستربچ( و با در )شیلنگ ،پروف

، آمادگی خود را جهت اخذ انواع سفارش متنوع و جدید در سطح  ISO14001 و   ISO9001-2008اختیارداشتن گواهی نامه های

واسطه و با قیمت به مراتب ارزانتر، مطمئن تر و کیفیت برتر و رعایت دقت و گسترده و بصورت فروش مستقیم )در محل شرکت( بدون 

سرعت وارائه خدمات پس از فروش و صرفه جویی چشمگیر در وقت و هزینه ها در حوزه صنعت الستیک در زمینه های فوق االشاره 

  . اعالم می دارد

 

 

 
 

پسهندنماد شرکت:  میلیون ریال 350،000 سرمایه:  29/12سال مالی :    

220،751 :مبنا حجم  ریال 1،517 هر سهم: ارزش ویژه ریال 2،160 :قیمت آخرین 

0انحراف نسبت به پیش بینی قبل:  ریال  215:  95سال  EPSپیش بینی  %0 : قبل سال تقسیمی سود درصد   

P/E :3رتبه نقد شوندگی:  10،05شرکت  P/Eمرتبه 6،48 :صنعت 

 %2،41 :دوره جاری* کل بازده   2،050-2،716 بازه قیمتی دوره جاری*:
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o سهامداران 

 
 

 تعداد سهام نام سهامدار
درصد 

 مالکیت

كربن ايرانشركت   142،500،000 40،43%  

%17،32 60،000،000 شركت گسترش تجارت هامون  

%7،53 27،500،000 شركت سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي  

%1،6 5،000،000 شركت سرمايه گذاري صنايع الستيكي سهند  

%33،12 115،000،000 ساير  

%100 350،000،000 جمع  

 

 

o فرایند تولید 

 
 

 

 %(32)منجید 

 

  

 

 

 

 

 

 

 تسمه نقاله، قطعات فنی

 

 %(18) دوده صنعتی و فیلر

 

 

 %(3) کائوچو طبیعی

 

 

 %(36) کائوچو مصنوعی

 

 

 %(11) سایر موارد
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o  فاکتورهای اساسی موثر بر شرکت 

  :تنرخ فروش محصوالت شرک -2مقدار فروش شرکت   -1دو فاکتور بسیار مهم در سوددهی شرکت اثر گذار است 

  باشد.می  نفتقیمت و نرخ جهانی  صنایع باالدستی کشورافزایش نرخ محصوالت شرکت تابع نیاز داخلی کشور خصوصا در زمینه 

  افزایش نرخ جهانی قیمت نفت نیز تاثیر به سزایی بر نرخ خرید مواد اولیه شرکت و به طبع آن افزایش بهای تمام شده محصوالت و

 گردد.نتیجتا افزایش نرخ محصوالت می 

 

 

o تامین مواد اولیه 

عمده تامین کنندگان کائوچوی مصنوعی شرکت، پتروشیمی بندر امام  .درا تشکیل می دهاولیه شرکت  موادمهمترین  %40 با کائوچو

 و پتروشیمی تخت جمشید هستند.

 

 درصد بازار تامین مواد اولیه

%81 داخلي  

%19 خارجي  

 

 
 

o بازار فروش محصوالت 

شرکت صنایع الستیکی سهند توانایی ساخت تسمه  .است فروش مهمترین محصول شرکت% از مبلغ 95با اختصاص  تسمه نقاله

 .داردرا  میلی متر 30متر و ضخامت تا  میلی 1600نقاله تا عرض 

 
 

 
 درصد بازار فروش

%100 داخلي  

%0 خارجي  
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o خالصه نکات کلیدی ترازنامه 

 

 ای نکات زیرقابل اهمیت می باشند:در رابطه با اقالم ترازنامه 

  و شرکت  داراییهای ثابت پس از کسر استهالکسال اخیر روند افزایشی داشته است. در این طبقه  6دارایی های شرکت در

 .است تجدید ارزیابی داراییهاکه نشان از  از خود نشان میدهدزیادی نسبت به سالهای قبل  افزایشموجودی کاال و مواد 

  میلیون ریال رسانده است. 350،000میلیون ریال به  140،000ه خود را از یافزایش سرمایه داده و سرما 94سال شرکت در 

 

 مقایسه نموداری 

 

 نمودار مقایسه ای سود آوری شرکت .1

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 مقایسه حاشیه سود .2

 

 

1 3 8 9 /1 2 /2

9

1 3 9 0 /1 2 /2

9

1 3 9 1 /1 2 /3

0

1 3 9 2 /1 2 /2

9

1 3 9 3 /1 2 /2

9

1 3 9 4 /1 2 /2

9

ناخالص( زيان)سود    4 1 ,6 0 0 4 1 ,4 6 8 1 0 2 ,0 0 1 1 8 4 ,9 2 1 1 3 5 ,9 2 1 1 1 6 ,4 0 4

عملياتی( زيان)سود    2 9 ,4 3 1 2 7 ,5 9 4 8 7 ,2 4 2 1 6 5 ,0 7 5 1 0 8 ,5 7 4 6 1 ,3 2 5

خالص پس از کسر ماليات( زيان)سود    1 7 ,7 3 6 2 0 ,4 6 2 7 1 ,9 7 9 4 0 7 ,5 8 9 8 7 ,4 7 2 4 3 ,3 1 0

0
5 0 ,0 0 0

1 0 0 ,0 0 0
1 5 0 ,0 0 0
2 0 0 ,0 0 0
2 5 0 ,0 0 0
3 0 0 ,0 0 0
3 5 0 ,0 0 0
4 0 0 ,0 0 0
4 5 0 ,0 0 0

 مقایسه سود خالص، عملیاتی و ناخالص

13 89 /1 2 /2 9 1 3 9 0 /1 2 /2 9 1 3 9 1 /1 2 /3 0 1 3 9 2 /1 2 /2 9 1 3 9 3 /1 2 /2 9 1 3 9 4 /1 2 /2 9

32 سود ناخالص به فروش .8% 28 .1% 44 .0% 49 .1% 44 .6% 52 .8%

23 سود عملیاتی به فروش .2% 18 .7% 37 .7% 43 .8% 35 .6% 27 .8%

14 سود خالص به فروش .0% 13 .9% 31 .1% 10 8 .2% 28 .7% 19 .7%

0 .0%

20 .0%

40 .0%

60 .0%

80 .0%

10 0 .0%

12 0 .0%

 نمودار حاشیه سود
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 تمام شده ترکیب بهای  .3

 

 
 

 
 نسبتهای مالی 

 
 

 
 
 

60% 
12% 

28% 

 اجزای بهای تمام شده

 سربار دستمزد مواد

1389/12/291390/12/291391/12/301392/12/291393/12/291394/12/29شرح
1.7422.0491.1244.0642.8391.674نسبت جاری
1.2681.4440.6182.4281.9010.855نسبت آنی

88,594118,60346,867406,457390,928204,931سرمایه در گردش
%60.9%73.8%72.0%69.3%84.9%83.2نسبت دارایی جاری به کل دارایی

%8.6%5.4%6.0%8.3%24.2%24.4نسبت وجه نقد و سرمایه گذاری ها به دارایی جاری
%42.5%61.5%53.7%46.6%46.3%48.4نسبت مطالبات به دارایی جاری

%41.3%32.6%39.0%37.3%29.5%27.3نسبت موجودی کاال و پیش پرداخت به دارایی جاری

2.281.361.150.860.49گردش موجودی کاال
3.188.7513.933.641.55گردش حسابهای دریافتنی

0.560.520.550.390.27گردش داراییها
3.542.021.901.440.82گردش داراییهای ثابت
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 1395 پیش بینی سود سال 

 مفروضات بودجه.1

 

 95 کارشناسی 95 بودجه شرح

 148،932،000 157،860،000 )ریال به تن( نرخ فروش تسمه نقاله

 53،475،000 64،000،000 نرخ خرید کائوچوی طبیعی )ریال به تن(

 42،000،000 38،596،000 نرخ خرید کائوچوی مصنوعی )ریال به تن(

 

 95پیش بینی سود  .1

 انحراف بودجه بودجه شرکت بودجه کارشناسی شرح

 -17،662  314،579  296،917   فروش 

 -129 -176،647 -176،776   بهای تمام شده کاالی فروش رفته 

 -17,791  137,932  120,141 سود )زیان( ناخالص 

 -2،447 -23،004 -25،451   هزینه های عمومی, اداری و تشکیالتی 

  398 -20،845 -20،447 عملیاتیخالص سایر درآمدها )هزینه ها( ی  

 -19,840  94,083  74,243 سود )زیان( عملیاتی 

  0  0  0 هزینه های مالی 

  0  46  46 درآمد حاصل از سرمایه گذاریها 

  0  0  0 خالص درآمد )هزینه( های متفرقه 

 -19,840  94,129  74,289 سود )زیان( قبل از اقالم غیر مترقبه 

  0  0  0 مترقبهاقالم غیر  

 -19,840  94,129  74,289 سود )زیان( قبل از کسر مالیات 

  3،998 -18،856 -14،858   مالیات 

 -15,842  75,273  59,431 سود )زیان( خالص پس از کسر مالیات 

  
   

 -57  269  212 سود عملیاتی هر سهم

 -45  215  170 سود خالص هر سهم

  350،000  350،000  350،000 سرمایه 
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 نتیجه گیری:

  هر تن به ازای تسمه نقالهنرخ فروش مقدار فروش مطابق بودجه و  با احتساب 95تحلیل کارشناسی سود هر سهم شرکت برای سال 

)بر مبنای نرخ فروش پتروشیمی بندر امام(  ریال  42،000،000به ازای هر تن  کائوچوی مصنوعینرخ خرید  ریال و 148،932،000

 ریال برآورد می گردد.  170 برابر

 خواهد بود. بنا به  95ند ماه فشرکت برنامه نوسازی ماشین آالت تولیدی خود را در دست اجرا دارد. تاریخ بهره برداری از این طرح اس

 سهم خواهد بود. ریال به ازای هر 500نظر شرکت اثرات سودآوری این طرح برای سال آتی 

 

 
  

  


