
 بیانیه مطبوعاتی 

 

به هیچ    کیانپارس اعتباری ناشر بوده و توان و تمایل ناشر به ایفای تعهدات خود را نشان می دهد. اظهارنظر    طرفانه نسبت به ریسکای و بیارزیابی مستقل، حرفهکننده یک  منعکسمنتشره  اعتباری  رتبه

محتویات این بیانیه           ری در خصوص ارزش اوراق مرتبط با ناشر را شامل نمی شود. بهادار )ناشر( مورد رتبه بندی نمی باشد و هیچگونه اظهار نظای برای خرید و فروش و یا نگهداری اوراقعنوان توصیه

 مورد استفاده قرار گیرد.   کیانپارس می بایست به همراه گزارش رتبه بندی منتشره مرتبط با آن و با لحاظ محتویات گزارش مذکور و بیانیه مسئولیت 

  یبندها در خصوص رتبهسازمان  یازمورد نای و آموزشی  بندی حاکمیت شرکتی و همچنین خدمات مشاورهها و رتبهبندی صندوق، رتبهانواع ابزاربدهیها و  شرکتبندی اعتباری  شامل رتبه  کیانپارس خدمات  

 . باشدی میاعتبار

کت رتبه  بندی اعتباری شر

 کیانپارس

شتی آریان کیمیاتک  :انم شرکت  ( عام ی)سهام دارویی، آرایشی و بهدا
 رتبه اعتباری  اولین           

 رتبه اعتباری قبلی  فعلی  رتبه اعتباری  

 -  A- بلندمدت 

 -  A1 کوتاه مدت 

 -  پایدار  چشم انداز 
 

  توانمندی   دهندهو نشان  یاعتبار  سکی ر  نیی)بلندمدت( احتمال پا  A-رتبه    " انیکپارس  "   فی نامه تعاراساس واژهبر  

  ا ی   یکل  طی شرا  راتییتغ  لی ممکن است به دل  یتوانمند  نی وجود ا  نی با ا  باشد؛ یپرداخت به موقع تعهدات م  یباال برا
بازپرداخت به موقع تعهدات    یبرا  یقو  یدهنده توانمندنشان )کوتاه مدت(      A1  باشد. رتبه  ری پذ  بیآس  یاقتصاد  طی شرا

 . باشدیمدت مدر بازه کوتاه
 

صورت   یبندرتبه  اطالعات  براساس  گرفته  سا  یحسابرس  یمال  یهاصورت  به    ل شده  منتهی  مالی 

 . باشدی اعالم رتبه م  خ یاز شرکت تا تار یافتیدر  یفیو ک  یاطالعات کم  ری سا  نیهمچنو    1400/ 12/ 29

از جمله   یی افزاهم   یایگلرنگ از مزا  ی گروه صنعت  نگیبا قرار گرفتن در هلد اتکیمی ک  انیشرکت آر 

از ظرف  ی مال  ی ایمزا   . مند شده است و عرضه بهره   نی تام  ره یگروه در زنج  یهاشرکت   ت یو استفاده 

با توسعه برندها و   های اخیر همواره دارای رشد مناسب بوده و عالوه بر این در سال   شرکتفروش  

و   یش یاز فروش محصوالت آرا  یمحصوالت خود درصدد کسب سهم بازار دو برابر   دیجد  یهان یال

  کنی داشته است ل  یشرکت کاهش اندک  یسودآور  یهانسبت   1400در سال  . اگرچه  باشدی م  یبهداشت

 الت محصو  تیو مقبول  تیفیو ک  یخارج  یبا انواع مشابه برندها  سهی صوالت در مقامح  یرقابت  متیق

تول  یدیتول تنوع  کنار  مهمتر  دات یدر  ر  نیاز  کاهش  در  و    یتجار  سکی عوامل  فروش  توسعه  و 

از دارا)بهره   نه یهز  یمال  نیسهم تام  . باشدی شرکت م  یسودآور   ی شرکت در سال مال  یهایی ( دار 

با توجه به    کنیاست، ل  افتهی  کاهشز  یبهره ن  نهیرشد بوده و همزمان نسبت پوشش هز  یدارا  1400

افزا   م یتصم بر  افزا  ی و عمل  ه یسرما   شیمجمع  ماهه    6در    الیر  اردیلیم  4,000به    ه یسرما  ش یشدن 

  نیمی   بیش ازشرکت    دات یتوجه به نوع تول  با،  است   افتهیبهبود    یاهرم  یهات ، نسب1401سال    ییابتدا

، ساختار سازمانی، نرخ ارز قرار دارد  ش یافزا  سک یبوده و لذا در معرض ر  یشرکت واردات  هیاز مواد اول

ها و فرآیندهای داخلی مناسب باعث شده ریسک عملیاتی شرکت در شرایط خوب  مدیریتی، سیستم 

 ارزیابی گردد. 

 شرکت ردباره 
کیمیاتکشرکت   آریان  بهداشتی  و  آرایشی  تاریخ   دارویی،  رس  در  1381/ 11/06  در  ثبت  به  در   دهیتهران  و 

کارخانه   نیترمدرن  این شرکت  .در بازار دوم بورس عرضه گردید  "کیمیاتک"سهام آن با نماد    1400ماه    شهریور

اعم از   یو بهداشت  یشیمحصوالت آرا  هیکل  در کشور است که  یدیو تنها شرکت تول  رانیا  یو بهداشت  یشیآرا

آرا محصوالت  مو،  پوست،  از  مراقبت  را  یرنگ  یشیمحصوالت  ادکلن  و  عطر  برندهای    و  ،  "شون "،  "مای"با 

و بازار اصلی عرضه و فروش محصوالت نهایی آن، عامه مردم   دینمایم  دی تول  "نئودرم "و    "کالیستا" ،  "االرو "

 .باشدگروه صنعتی گلرنگ میجزء واحدهای فرعی شرکت   در حال حاضر باشند.می

 06/06/1401: انتشار تاریخ
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daghani.reza@parscrc.ir 
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