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 بررسی گزارش ضص ماهه کاما

 4/8/96تاضید 

 تَهاى 799قیوت ّط سْن : 

 80.6= P/E  

 بررسی تولید و فروش -1

هیلیَى ضیال پیطثیٌی کطزُ تَز کِ ایي هثلغ ضا زض سِ هاِّ تا  1039915کاها زض پیص تیٌی اٍلیِ هیعاى فطٍش ضا هثلغ 

 11سپس زض ضص هاِّ هجسزا ایي هثلغ ضا تا %هیلیَى ضیال افعایص زازُ است  1186457تِ هیعاى  15افعایص %

آًطا پَضص  زازُ است  54هیلیَى ضیال هؼازل % 709593هاِّ  ضصٍ زض هیلیَى ضساًسُ است ٍ 1322318افعایص تِ 

 . تا ًگاّی تِ تَزجِ هطرص هی ضَز ًقص ّط هحصَل زض تاهیي تَزجِ کاها هطاتق جسٍل ظیط است:

 
 

کٌساًتطُ سَلفَض سطب ًقص اصلی ضا تاهیي ضوص ضٍی  ٍضٍی ،  َلفَضٍ یا تِ ػثاضتی زیگط سِ هحصَل کٌساًتطُ س

 .  تَزجِ کاها زاضًس

تا ًگاّی تِ گعاضش ضص هاِّ ضطکت هطرص است کِ کاها زض ظهیٌِ تَلیس ٍ فطٍش ضص هاِّ کاهال هتٌاسة تا 

 تَزجِ پیص ضفتِ است
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تَزجِ  تا ،کاهاًطذْای فطٍش سِ هاِّ، ضص هاِّ سِ هاُ زٍم ٍ ضْطیَض ٍ هْط هاُ هقایسِ زض جسٍل ظیط ػولکطز 

 هقایسِ ضسُ است:

 
. اگط ایي قیوتْا تا پایاى سال تطقطاض تاضس هی تاضس ٍ هْط هاًُکتِ جالة ضضس قیوت فطٍش هحصَالت زض ضْطیَض 

 تؼسیل هثثت تؼسی تطای کاها  حتوی هی تاضس

 بررسی بهای تمام ضده -2

ایي هثلغ  96هیلیَى ضیال پیص تیٌی کطز کِ زض سوِ هاِّ اٍل  669046کاها زض تَزجِ اٍلیِ هثلغ تْای توام ضسُ ضا 

 3اها زض ضص هاِّ هیعاى تْای فطٍش ضا تا %هیلیَى ضیال افعایص زازُ  771277ایي هثلغ ضا تِ  15ضا تا افعایص %

آًطا  54هیلیَى ضیال هؼازل % 384490هاِّ هثلغ  صضٍ زض هیلیَى ضیال پیص تیٌی کطزُ است  747961کاّص 

 :توام ضسُ زض کاها تِ صَضت ظیط است  تْایتطکیة  پَضص زازُ است .

 

زجِ(  فطٍش ّط تي)  َت ِّ فطٍش ّط تي سِ ها ِّ فطٍش ّط تي ضص ها ِّ زٍم فطٍش ّط تي سِ ها ض فطٍش ضْطَی ط هاُ فطٍش ْه

کٌساًتطُ سَلفَض ضٍی 35 36 34 31 53 39

کٌساًتطُ سَلفَض سطب 52 55 54 52 54 78

ات سطب کٌساًتطُ کطٌت 0 0 0 0 0

ات ضٍی کطٌت 7 8 7 2 2 2

ضوص ضٍی 103 105 97 92 129 116

لیسات سایط َت 0 0 0 0 0 0

هَاز هستقین 68

زستوعز هستقین 4

سطتاض 28
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هتَسط تْای توام ضسُ ّط تي هحصَالت فطٍش ضفتِ زض زٍضُ ّای هرتلف تطای تطضسی زقیقتط تْای توام ضسُ 

 تطضسی هی کٌین

 
. ّطچٌس ایي کاّص زض سِ هاِّ ّواًطَضیکِ زیسُ هی ضَز زض سِ هاِّ زٍم تْای توام ضسُ کاّص یافتِ است 

زٍم احتواال تسالیلی هاًٌس تغییط تطکیة ذطیس تَزُ است اها هتَسط ضص هاِّ اظ تَزجِ کاهال پاییي تط است ٍ 

 ُ است.ًطاى هی زّس افعایص قیوت فطٍش هٌجط تِ افعایص تْای توام ضسُ ًطس

 بررسی سود ناخالص و سود خالص و تعدیل احتمالی -3

ضا پَضص ز ازُ است ٍ پس اظ کسط ّعیٌِ  سَز ًاذالص 57هیلیَى ضیال هؼازل % 325103هاِّ هثلغ  ضصکاها زض 

ّای ػوَهی ٍ ّعیٌِ ّای هالی ) یکی اظ ًقاط قَت کاها ّعیٌِ هالی ًاچیع آى است ( ٍ ٍ اضافِ ضسى زض آهس 

تسست هی آیس  44هیلیَى ضیال تا حاضیِ % 312744حاصل اظ سطهایِ گصاضی ّا ٍ کسط هالیات سَز ذالص هثلغ 

 .سهی تاض 48کِ هیعاى پَضص آى %

ّطچٌس کِ زض سِ هاِّ زٍم تْای توام ضسُ هؼازل تَزجِ تاضس تطای تحلیل تؼسیل احتوالی کاها فطض هی کٌین  

تْای توام ضسُ کاهال پاییي تط اظ تَزجِ ساالًِ تَز ٍ هتَسط تَلیس ّطتي هحصَل کاهال کاّص یافتِ تَز اها اظ ایي 

تطای فطٍش ضص هاِّ آیٌسُ اظ ًطذْای هْط هاُ استفازُ هی کٌین الظم تِ شکط ٍ  هَضَع صطف ًظطهی کٌین 

 .است کِ ًطخ اضظ زض ضص هاِّ زٍم کاهال اظ ضص هاِّ اٍل تاالتط ذَاّس تَز 

تعدیل مثبت  26ریال می باضد. که معادل % 1662با ضرایط ذکر ضده سود سال امسال کاما مبلغ

 می باضد

زجِ سط َت هَت ِّ سط سِ ها هَت ِّ سط ضص ها هَت سط سِ هاُ زٍم هَت

ای توام ضسُ ْت 5.46 6.08 5.02 3.67
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 نتیجه گیری -4

چیع تِ ًفغ سطب ٍ ضٍی کاضاى پیص هی ضٍز ٍ کاها تِ ػٌَاى یکی اظ تْتطیي ضطکتْای ایي گطٍُ ظاّطا ّوِ 

یک تؼسیل هثثت زیگط تِ تاظاض تسّکاض است. افعایص قیوت اضظ زض ضص هاِّ زٍم )ًطخ فطٍش زالض زض ضص 

زالض ٍ  3100 تَهاى است( زض کٌاض قیوت جْاًی حسٍز 4000تَهاى تَزُ کِ اکٌَى تاالی  3812هاِّ اٍل 

زیگط ضا تطای کاها  30ّوچٌیي تَلیس هطاتق تَزجِ ٍ ّوچٌیي کٌتطل ّعیٌِ ّا ًَیس یک تؼسیل هثثت حسٍز %

 هی زّس.

 

ضطح پیص تیٌی 96 پیص تیٌی کاضضٌاسی

فطٍش 1,322,318 1,506,650

ای توام ضسُ ْت 747,961 747,961

سَز ًاذالص 574,357 758,689

ی ّعیٌِ ازاض 105,686 105,686

زضآهس ػولیاتی 468,671 653,003

ّطیٌِ غیط ػولیاتی 167 167

ّطیٌِ ّای هالی 704 704

زضآهس حاصل اظ سطهاِی گصاضی 188,029 188,029

زضاهسّای هتفطِق 861 861

هالثات 172 172

سَز ذالص 656,518 840,850

سَز ّط سْن 1313 1682




