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گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی  6ماهه منتهی به 1401/02/31

گزارش تفسیری مدیریت شركت نیروكلر
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شرکت نیرو کلر (سهامی عام )
گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی  6ماهه منتهی به 1401/02/31

گزارش تفسیری مدیریت شركت نیروكلر (سهامي عام)
در اجـرای مـفاد مـاده  7دسـتـور الـعـمـل اجـرای افـشـای اطالعات شرکـت های ثبـت شـده نـزد سـازمان بـورس و اوراق بهادار
(مصوب  6031/30/30و اصالحیه های مورخ  6031/33/60، 6031/30/83 ، 6033/31/30و 6037/33/31هیات مدیره سازمان
بورس و اوراق بهادار) گزارش تفسیری مدیریت برای دوره مالی  1ماهه منتهی به  6036/38/06به شرح ذیل تقدیم می گردد.
همچنین این گزارش در تاریخ  6036/30/63به تایید هیات مدیره رسیده است .

شرکت نیرو کلر (سهامی عام )
گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی  6ماهه منتهی به 1401/02/31
تاریخچه
شرکت نیروکلر (سهامی عام) با شناسه ملی  63813871311بصورت شرکت سهامی خاص با نام شرکت توال (شرکت تولیدی لوازم
اندازه گیری الكتریكی) تاسیس شده و در تاریخ  6010/33/03و طی شماره  00300در اداره ثبت شرکت ها و مالكیت صنعتی تهران
به ثبت رسیده است .به موجب تصمیمات متخذه در مجمع عمومی فوق العاده مورخ  6011/30/66و با اصالح موادی از اساسنامه ،نام
شرکت به شرکت نیروکلر (سهامی خاص) تغییر یافته و طی شماره  1070در اداره ثبت شرکت های اصفهان به ثبت رسیده است.
شرکت در تاریخ  6036/30/80به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به شرکت سهامی عام تبدیل شده ودر تابلوی دوم
بورس با نماد "شكلر" پذیرفته شده است .طی صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  6033/30/66مرکز اصلی شرکت به
شهرستان فالورجان ،بخش مرکزی،دهستان اشترجان،منطقه صنعتی اشترجان،خیابان هفدهم،خیابان اصلی به سمت دیزیچه ،پالک
813طبقه همكف،کدپستی  3010637000تغییر یافت و تحت شماره  8031به ثبت رسید وکارخانه های شرکت در اصفهان کیلومتر
 0/0جاده سیمان سپاهان جنب شهرک صنعتی اشترجان و یزد در اشكذر شهرک نیكو واقع است .بر اساس تغییرات مالكیت سهم
صورت گرفته و همچنین طبق مصوبه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  6033/66/83درخصوص انتخاب اعضای جدید
هیئت مدیره ،در حال حاضر شرکت نیروکلر یكی از واحدهای فرعی شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران(سهامی عام) می
باشد .به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ  6033/30/66سال مالی شرکت از پایان اسفند هر سال به
پایان آبان هر سال تغییر یافته که این موضوع درتاریخ  6033/30/33در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

شرکت نیرو کلر (سهامی عام )
گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی  6ماهه منتهی به 1401/02/31
موضوع شركت
الف -موضوع اصلی :احداث  ،خرید و نصب  ،راه اندازی و بهره برداری کارخانجات ساخت مواد شیمیایی کلر و مشتقات و واحدهای
باال یا پایین دستی آن  ،انجام کلیه عملیات بازرگانی  ،مالی  ،معامالت اموال منقول یا غیرمنقول و دانش فنی در واگذاری هر نوع امتیاز
و پروانه برای تولید  ،بازاریابی و توزیع و فروش و ایجاد شعب و اخذ نمایندگی و عرضه به داخل و صدور به خارج از کشور انواع
محصوالت تولیدی  ،واردات و صادرات ماشین آالت  ،ابزار و قطعات  ،تاسیسات و مواد اولیه و کلیه اقالم مرتبط با موضوع شرکت
بطورکلی شرکت میتواند به کلیه معامالت مالی و تجاری و صنعتی که بطور مستقیم و غیرمستقیم به تمام یا هریك از موضوعات مشروحه
فوق مرتبط باشددر داخل و خارج از کشور مبادرت نماید و انجام کلیه فعالیت های پیمانكاری و مشاوره ای در زمینه های مرتبط با
موضوع شرکت
ب -موضوعات فرعی :مشارکت و سرمایه گذاری در سایرشرکت ها از طریق تاسیس و یا بورس اوراق بهادار تهران یا تعهد سهام شرکت
های جدید و خرید یا تعهد سهام شرکتهای موجود و انتشار و فروش اوراق مشارکت و انجام فعالیت های آزمایشگاهی در زمینه های
مرتبط با موضوع شرکت .خرید یا تعهد سهام شرکتهای موجود و انتشار و فروش اوراق مشارکت و انجام فعالیت های آزمایشگاهی در
زمینه های مرتبط با موضوع شرکت

شرکت نیرو کلر (سهامی عام )
گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی  6ماهه منتهی به 1401/02/31
پروانه های بهره برداری شركت به شرح زیر می باشد:

الف  -پروانه بهره برداري شماره  8181788/78012مورخ  8111/01/81صادره از سوي وزارت صنعت و معدن و تجارت جهت کارخانه
اصفهان
محصوالت اصلی

ظرفیت ساالنه (تن)

کلرمایع
ژاول آب
کلروفریک
جامد پرکلرین
سوز آور جامد سود
کلریدریک اسید
سوز آور مایع سود

ب -پروانه بهره برداري شماره  11178مورخ 8112/80/10صادره از سوي وزارت صنايع و معادن جهت کارخانه يزد :
محصوالت اصلی
کربوکسی متیل سلولز
منو کلرواستیک اسید
دی کلرو استیک اسید
سدیم مونو کلرو استیک اسید
افزودنی گل حفاری
اسیدکلریدریک (30درصد)
هیپوکلریت سدیم (آب ژاول)

ظرفیت ساالنه(تن)

شرکت نیرو کلر (سهامی عام )
گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی  6ماهه منتهی به 1401/02/31

سرمایه و تركیب سهامداران
سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ  6،333میلیون ریال (شامل 633،333سهم به ارزش اسمی هر سهم  63،333ریال) که طی چند مرحله
به شرح زیر به مبلغ  033میلیارد ریال ( شامل  033.333.333سهم  ،به ارزش اسمی هر سهم  6.333ریال که تماما پرداخت شده) در
پایان سال مـالی منتهی به  6037/30/06افـزایش یافته است .افزایش سرمایه از محل سود انباشته به مبلغ  033میلیون ریال در تاریخ
 6036/30/80مورد تائید مجمع عمومی فوق العاده قرار گرفت که تا پایان دوره مالی منتهی به  6036/33/03به ثبت خواهد رسید .
جدول تغییرات سرمایه
تاريخ افزايش سرمايه

درصد افزايش

افزايش سرمايه ( ميليون ريال)

سرمايه جديد
(ميليون ريال)

محل افزايش سرمايه

1031/40/11
1031/11/14
1030/41/13
1039/46/13

%94
%14304
%92013
%00000
%00000

944
1,846
1,941
1,244
1,444

1,944
0,446
9,244
8,444
6,444

آورده نقدي
آورده نقدي
آورده نقدي
آورده نقدي
آورده نقدي

1032/40/14
1032/49/40
1038/14/44
1064/48/19
1061/42/16
1060/11/10
1041/41/04
1040/49/49
1049/48/41
1042/48/41
1043/42/10
1941/40/10

%11024
%94061
%11039
%94096
%84
%04019
%144
%144
%24
%00000
%12
%144

1,644
9,444
0,444
8,644
19,184
11,914
94,164
141,894
144,444
144,444
144،444
244،444

4,644
10,644
18,644
10,844
03,384
94,164
46,084
144,444
044,444
944,444
244،444
1،444،444

آورده نقدي
آورده نقدي
آورده نقدي
آورده نقدي
آورده نقدي
آورده نقدي
سود انباشته
سود انباشته

1,000

آورده نقدي و مطالبات حال شده
آورده نقدي و مطالبات حال شده
آورده نقدي و مطالبات حال شده

سود انباشته

مقاطع افزایش سرمایه شركت نیروكلر
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شرکت نیرو کلر (سهامی عام )
گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی  6ماهه منتهی به 1401/02/31
سهامداران عمده شركت در پایان دوره مالی شش ماهه منتهی به 1401/02/31

1941/41/01

رديف

نام سهامدار

1

شرکت سرمايه گذاري صنايع شيميايی ايران

140،169،433

1

شرکت سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمی تامين

181،618،244

01/28

0

صندوق سرمايه گذاري نماد صنعت و معدن

9،411،631

8

ساير سهامداران

114،663،981

/6
18

جمع

500،000،000

%100

تعداد سهام

درصد ماکيت
94/82

مقایسه وضعیت سهامداران درتاریخ 1401/02/31

سایر سهامداران
%26

شرکت سرمايه گذاري صنايع شيميايی ايران
شر کت نفت و گاز پتروشيمی تامين

شرکت سرمایه گذاری
صنایع شیمیایی ایران
%41

شرکت گروه صنعت سلولزی
تامین گستر نوین
%1

شرکت گروه صنعت سلولزي تامين گستر نوين
ساير سهامداران
شر کت نفت و گاز
پتروشیمی تامین
%32

شرکت نیرو کلر (سهامی عام )
گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی  6ماهه منتهی به 1401/02/31

شركت از منظر بورس اوراق بهادار
وضعیت معامالت و قیمت سهام
شرکت طی نامه شماره  83/3303مورخ  6038/0/3سازمان بورس اوراق بهادار در گروه شیمیایی با نماد شكلر پذیرفته شد و سهام آن
برای اولین بار در آبان  6038مورد معامله قرار گرفت.
تعداد
روزهاي
معامله شده
نماد

سال  /دوره مالی
منتهی به

تعداد سهام معامله
شده

ارزش سهام
معامله شده
(ميليون ريال)

تعداد
روزهاي
باز بودن
نماد

ارزش بازار
(ميليون ريال)

قيمت سهم
(ريال)

سرمايه
(ميليون ريال)

1041/11/14

00,641,484

081,149

111

114

618،011

6،941

46,084

1040/48/01

3،142،419

98،194

142

140

1،184،844

2،696

144,444

1049/48/01

01,129,914

191,929

111

111

821,144

1,139

044,444

1042/48/01

60,121,113

116,412

101

114

1،414،844

1,294

944,444

1048/48/01

196،898،630

223،039

101

101

1،832،144

9،166

944,444

1043/42/01

84،326،481

144،864

146

143

1،424،444

9،116

244،444

1046/42/01

911،826،461

0،961،481

101

101

3،091،444

19،846

244،444

1044/42/01

1،611،424،181

83،248،034

101

114

13،224،444

22،144

244،444

1044/11/04

944،404،021

11،321،441

104

114

12،002،444

24،834

244،444

1944/46/04

194،114،814

2،843،101

192

199

12،862،444

01،684

244،444

1941/41/01

108،414،104

2،441،140

111

119

98،844،444

98،434

244،444

شرکت نیرو کلر (سهامی عام )
گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی  6ماهه منتهی به 1401/02/31

جایگاه شركت در صنعت
شرکت نیروکلر در صنعت مواد شیمیایی فعالیت می نماید  .فروش در دوره مورد گـزارش،نسبـت به دوره مشابه شش ماهه سال
مالی قبل دارای بیش از  %33افزایش می باشد،که اهم دالیل آن عبارت است از افزایش مقدار تولید محصوالت و همچنین افزایش
نرخ فروش محصوالت .
مقایسه کل فروش شرکت دردوره مالی شش ماهه منتهی به  1401/02/31با چهار دوره مالی مشابه
میلیون ریال

3,883,709
2,037,897

4,000,000

1,690,626

3,000,000

982,800

781,980

شش ماهه منتهی به

شش ماهه منتهی به

شش ماهه منتهی به

شش ماهه منتهی به

شش ماهه منتهی به

1401/02/31

1400/06/31

1399/11/30

1398/11/30

1397/11/30

2,000,000

1,000,000
0

مقایسه کل فروش داخلی شرکت دردوره مالی شش ماهه منتهی به  1401/02/31با چهار دوره مالی مشابه
میلیون ریال

2,628,230
1,203,675

983,255

617,028

637,523

شش ماهه منتهی به

شش ماهه منتهی به

شش ماهه منتهی به

شش ماهه منتهی به

شش ماهه منتهی به

1401/02/31

1400/06/31

1399/11/30

1398/11/30

1397/11/30

3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0

مقایسه کل فروش صادراتی شرکت دردوره مالی شش ماهه منتهی به  1401/02/31با چهار دوره مالی مشابه
میلیون ریال

1,255,479
834,222

1,500,000

707,371
365,772

1,000,000

144,457

500,000
0

شش ماهه منتهی به

شش ماهه منتهی به

شش ماهه منتهی به

شش ماهه منتهی به

شش ماهه منتهی به

1401/02/31

1400/06/31

1399/11/30

1398/11/30

1397/11/30

شرکت نیرو کلر (سهامی عام )
گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی  6ماهه منتهی به 1401/02/31

تحلیل حساسیت سود به ازای هر سهم شركت نیروكلر -سهامي عام
نرخ دالر موثر بر بهای تمام شده و درآمد عملیاتی
نرخ دالر محصوالت اصلی(هرتن)

144،444

114،444

194،444

184،444

164،444

044،444

004،444

سود پرک
صادراتی

مفروضات تحلیل منتهی به  30آبان : 1401
نرخ برابري ارز براي صادرات معادل  114444ريال در نظر گرفته شده است (نرخهاي پايين تر و باالتر نيز محاسبه شده است).
نرخ سودپرک به عنوان محصول اصلی صادراتی برابر با  290دالر در نظرگرفته شده است( .نرخهاي پايين تر و باالتر نيز محاسبه شده است).
نرخ حقوق و دستمزد  % 12در نظر گرفته شده است.
نرخ تورم  %08ساليانه در نظر گرفته شده است.
محاسبات بر مبناي سود هر سهم براي پايان سال مالی منتهی  1941/46/04می باشد.

