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                                                                 سیمان تهران                        شرکت گزارش تحلیلی 

 خالصه تحلیل

 ستران نماد

اسفند 12 سال مالی  

41750 )ریال( قیمت  

EPS  5551 5045سال 

EPS    2037 5041سال 

P/E    0/ 01 5041سال  

٪24 سیاست تقسیم سود  

 

 معرفی شرکت

شرکت با  نیا یدیواحد تول نیشد. اول سیتأس 3111کشور در سال  یمانیشرکت س نیتهران به عنوان پرسابقه تر مانیشرکت س

 مانیس دیخط تول 9تاکنون از  سیشرکت از زمان تاس نیقرار گرفت. ا یمورد بهره بردار 3111تن در روز در سال  133 تیظرف

روز احداث شده و اکنون از رده خارج  نکردریتن کل 133هرکدام  تیبا ظرف 13 دهه:در  2و  3نموده است. خطوط  یبهره بردار

به  یحفار مانیکننده س دیروز احداث شده و اکنون به عنوان تنها تول نکردریتن کل 033 تیبا ظرف 3131: در سال 1شده اند. خط 

منحصر به  یتیفیک ی،دارا دیبه واسطه روش تول واحد نیا یدیتول یحفار مانیدهد.س یخود ادامه م تی، به فعال رانیروش تر در ا

 133 تیبا ظرف3131:در سال  1خط در روز احداث شده است.  نکریتن کل 2333 تیبا ظرف 3113:در سال  3باشد. خط  یفرد م

 ل: در سا0. خط دیگرد یو جمع آور لیتعط 3131در سال  یطیمح ستیز لیمسا تیدر روز احداث و به جهت رعا نکریتن کل

تن  2333 تیبا ظرف3103:در سال  3باشد. خط  یم دیدر روز احداث و هم اکنون درحال تول نکریتن کل 3333 تیبا ظرف 3113

 یم دیدر روز احداث و هم اکنون درحال تول نکریتن کل 1133 تیبا ظرف 3131:در سال  3. خط دیدر روز احداث گرد نکریکل

 یم دیروز احداث و هم اکنون درحال تول یتکنولوژ نیتر شرفتهیروز و با اتکا به پ رد نکریتن کل 1133 تی: با ظرف 9باشد. خط 

تن   31333 دیکارشناسان و کارگران متبحر خود، توان تول رانیو همت مد یدیتهران با اتکا به خطوط تول مانی. هم اکنون سباشد

در رشد  یینقش بسزا مانیتن س ونیلیم333از شیب دیتولتاکنون با  سیتهران از بدو تاس مانیدر روز را داراست.شرکت س نکریکل

 مرز و بوم داشته است نیا ییو شکوفا

 

 

 

 

 



                                                                 سیمان تهران                        شرکت گزارش تحلیلی 

 مفروضات تحلیل : 

 5041 5045 مفروضات

 %31 %34 نرخ تورم

 51,444 1,143 نرخ گاز

 1,144 5,115 نرخ برق

 %11 %11 دستمزد

 %14 %34 افزایش نرخ مواد مصرفی

 54,444,444 7,144,444 نرخ سیمان

 

 )میلیون ریال(  صورت سود وزیان کارشناسی

 

 ورد موافقت حسابرس قرار گرفته افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارد که م %244الزم به ذکر است که شرکت نکته : 

 .  تایید سازمان است انتظار و در

E PS94376115315128831583

ان 91400/12/291399/12/29ماهه 1401/09/30برآورد 1401/12/29برآورد 1402/12/29صورت سود وزی

31,924,82222,937,72816,274,02012,055,5317,932,746درآمدهای عملیاتی

 4,750,079- 8,262,465- 9,711,347- 13,504,531- 16,870,666-بهای تمام  شده درآمدهای عملیاتی

15,054,1579,433,1976,562,6733,793,0663,182,667سود )زیان( ناخالص

 272,241- 465,174- 392,056- 513,255- 665,544-هزینه های فروش، اداری و عمومی

00000هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها

 375,101-2,035,274 42,014-00سایر درآمد ها و هزینه های عملیاتی 

14,388,6138,919,9426,128,6035,363,1662,535,325سود )زیان( عملیاتی

 521,832- 438,068- 197,997- 230,000- 438,068-هزینه های مالی

4,400,0003,200,000191,940472,595890,426سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

18,350,54511,889,9426,122,5465,397,6932,903,919سود )زیان( عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

 134,195- 353,205- 609,140- 1,188,994- 1,835,054-مالیات بر درآمد

16,515,49010,700,9485,513,4065,044,4882,769,724سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم

1,750,0001,750,0001,750,0001,750,0001,750,000سرمایه

%32%44%38%39%45حاشیه سود عملیاتی

%35%42%34%47%52حاشیه سود خالص



                                                                 سیمان تهران                        شرکت گزارش تحلیلی 

 

 تولیئسلب مس

تهیه شده است و به هیچ وجه توصیه به خرید و  سودآفرینتحلیل سبدگردان  گروهاین گزارش تحلیلی بر مبنای نظرات کارشناسی 

 .فروش نیست

 تحلیلگر : سیمین فاضلی نیا

 محمود پاکباز کتج: مدیر واحد تحلیل

 


