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  ))خاصخاصسهامی سهامی ((ابن سینا همدانابن سینا همدانصنایع پتروشیمی صنایع پتروشیمی شرکت شرکت 

  ))قبل از بهره برداريقبل از بهره برداري((

  

    

  

  

    کلیاتکلیات: : بخش اولبخش اول

 و تاسیس خاص سهامی شرکت صورت به 28/10/1390 تاریخ در) خاص سهامی( همدان سینا ابن پتروشیمی صنایع شرکت

 شرکت اصلی مرکز. است رسیده ثبت به همدان شهرستان يشرکتها ثبت اداره در 28/10/1390 مورخ 10215 شماره طی

  .است واقع 39 پالك آپارتمانها باالتراز) دیباج شهید( هنرستان خیابان همدان شهرستان

 219 سقف تا تسهیالت پرداخت جهت اولیه موافقت ،معدن و صنعت بانک 25/02/95 مورخ 361/95 شماره نامه براساس 

 شرکت حسابهاي در ریال میلیارد 300 میزان به متقاضی برآوردي الشرکه سهم از بخشی حفظ به مشروط شرکت به دالر میلیون

    .پذیرفت صورت بانک نزد

 در شرکت  .گردید قطعی شرکت به همدان استان صنعتی شهرکهاي شرکت طرف از ریال میلیارد 25 مبلغ به زمین واگذاري 

 و تهیه تاکنون آالت ماشین هیچگونه و شده انجام آن بنایی زیر تاسیسات و زمین صرفا .میباشد برداري بهره از قبل حاضر حال

  . است نشده نصب

 ... و آن سودآوري و فعالیت اساس بر که شرکت االمتیاز حق لذا است نرسیده برداري بهره به هنوز شرکت اینکه به توجه با

 بازار و کند نمی استفاده نیز خاص بانکی تسهیالت از و ندارد دولتی هاي یارانه شرکت .است نگردیده لحاظ میگردد محاسبه

  . است نشده گرفته نظر در آن براي آینده در نیز انحصاري

  

 میلیارد ریال 9/171 :  31/30/5139  طبق ارزیابی مورخ )%20(قابل عرضه سهام مبلغ پایه کل 

  فرابورس: روش واگذاري                                     ها ارزش روز خالص دارایی :روش ارزیابی سهام
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  اهم اطالعاتاهم اطالعات: : بخش دومبخش دوم

                شرکت ملی صنایع پتروشیمی :شرکت مادر تخصصی

                                                     %)3(سایر سهامداران  - %)77(شرکت حامی فوالد ایرانیان -%)20(شرکت ملی صنایع پتروشیمی  :سهامداران

     خسرو عباس نژادآقاي  :مدیرعامل

        28/10/1390 :تاریخ تاسیس   )میلیارد ریال 400: سرمایه جدید در جریان ثبت( میلیارد ریال 100:سرمایه

                                        همدان - 28/10/1390 :ثبت محل/ تاریخ 

  )میلیارد ریال 300: موجودي نقد -میلیارد ریال 310: زمین(ریال  میلیارد 868 :)ارزیابی شده( ها دارایی کلارزش  

    )میلیارد ریال 8 :ینپرداخت و اسناد هاحسابسایر (میلیارد ریال  77/8: )ارزیابی شده( ها بدهی کلارزش 

         میلیارد ریال 38/1: انباشته) زیان(سود                              -- : ماهه 3 )زیان(سود برآورد 

  39 پالك - آپارتمانها باالتراز -)دیباج شهید( هنرستان خیابان - همدان :محل فعالیت

    1/6پالك - چهارم کوچه - جنوبی گلستان خیابان -زمین ایران غرب،خیابان شهرك :تهراندفتر نشانی 

                                 88379021 - 3: تلفکس

   تولید محصوالت پتروشیمی و پتروشیمیائی :موضوع فعالیت

                   )2: موقت - 7: قراردادي( نفر 9  :تعداد کارکنان  

  

   اطالعات مالی: سومبخش 

  )میلیارد ریال: واحد(ها                                                                                                     اقالم اصلی دارایی - 3- 1

  عنوان
  ارزش دفتري 

29/12/1394  

مبلغ ارزیابی در  

31/03/1395  

 310 25  )هکتار 100( زمین

  300  300  موجودي نقد

  169  05/0  دارائیهاي نامشهود

 71 67 )3-1-1( دارائیهاي در دست تکمیل

 18 95/17 ها سایر دارایی

 868  410  هاجمع دارایی

  

  

  

  



  
     

             88083640: تلفن

  88085622: نمابر
  15، خیابان ایران زمین، خیابان مهستان، پالك )غرب(تهران، شهرك قدس : نشانی سازمان خصوصی سازي  

               ir .ipo@marketing: پست الکترونیکی                ir.ipo.www: وب سایت          1465834581: کد پستی  

 

  

  )میلیارد ریال: واحد(                                                                                                    ي در دست تکمیلها دارایی -1-1-3

  عنوان
  ارزش دفتري 

29/12/1394  

مبلغ ارزیابی در  

31/03/1395  

 30 30  مهندسی پایه

  18  محوطه سازي

41  
  7  دیوارکشی

 3 ساختمان اداري

 9 سایر

 71  67  کلجمع 

  

  )میلیارد ریال: واحد(    ها و سرمایه                                                                                     اقالم اصلی بدهی - 3- 2

  عنوان
  ارزش دفتري 

29/12/1394  

مبلغ ارزیابی در  

31/03/1395  

 8  8  )3-2- 1( سایر حسابها و اسناد پرداختنی

 77/0 66/0 هاسایر بدهی

 77/8  66/8  هاجمع بدهی

    100  100 سرمایه

  0  300  علی الحساب افزایش سرمایه

 5/0  5/0  اندوخته قانونی

 38/1  14/1  انباشته) زیان(سود 

 77/457  0  تفاوت تجدید ارزیابی

 65/559  64/401  حقوق صاحبان سهام

 و 15/10/94 مورخ العاده فوق عمومی مجامع طی که بوده ریال میلیارد 100 مبلغ تاسیس بدو در شرکت اولیه سرمایه 

 شرکتها ثبت اداره در ثبت جریان در آن صورتجلسه و یافته افزایش ریال میلیارد صد چهار به ریال میلیارد صد از 18/3/95

  .میباشد

  

  )میلیارد ریال: واحد(                                               پرداختنی                                                        اسناد و حسابها سایر -1-2-3

  عنوان
  ارزش دفتري 

29/12/1394  

مبلغ ارزیابی در  

31/03/1395  

 9/4 9/4  سپرده حسن انجام کار

  7/2  7/2  سپرده هاي بیمه پیمانکاران

  4/0  4/0  سایر

 8  8  کلجمع 
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  )میلیارد ریال: واحد(                   اقالم اصلی صورت سود و زیان  - 3- 3

  29/12/1393  29/12/1394  شرح

  برداري قبل از بهره  برداري قبل از بهره  فروش خالص

 )53/3( )71/6(  عمومی  فروش، اداري و هزینه هاي

 )53/3( )71/6(  عملیاتی) زیان(سود 

 58/3  76/7  غیرعملیاتی يدرآمدهاخالص سایر 

 05/0 05/1  قبل از کسر مالیات) زیان(سود 

 05/0 05/1  خالص )زیان(سود 

   

  سایر اطالعاتسایر اطالعات: : بخش چهارمبخش چهارم

    )تن: واحد(                     ظرفیت تولیدي محصوالت قابل تولید - 4- 1

  مقدار   نام محصول  مقدار   نام محصول

  80،000  ...گالیکول و  اتیلن پلیاتوکسیالت شامل   8،200  اتیلن اکساید

  15،000  متیل دي اتانول  15،000  اتانول آمین

  6،300  گالیکول اتیلن مونو  50،000  گالیکول اتر

- می جهانی بازار به عرضه قابل آن مابقی و داخلی نیازهاي تامین جهت مجتمع الذکر فوق محصوالت از هریک درصد 30 حدود

   . باشد


