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معرفی
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.گیردمیقرارمعاملهمورد"لخزر"نمادباوتجهیزاتوآالتماشینصنعتدربنديطبقه

رشتمحل کارخانه

تولید لوازم خانگیمحصوالت

15میلیارد تومان-سرمایه

اسفند29سال مالی

تولید تا کنون با در اختیار داشتن شرکت هاي1347یکی از بزرگ ترین تولید کنندگان محصوالت لوازم خانگی ساخت ایران است که از اسفند سال ) سهامی عام(شرکت صنعتی پارس خزر 
ا برندهاي پارس خزر لوازم خانگی برقی، محصوالت خود را بملزوماتزیر مجموعه خود و همکاري پیمانکاران و تولیدکنندگان ایرانی از کارخانه هاي فوالد گرفته تا کارگاه هاي کوچک تولید

ظافت منزل، وسایل برقی کوچک آشپزخانه، ابزار و ملزومات ناین مجموعه به عنوان یکی از تامین کنندگان اصلی در سبد مصرف کنندگان و خریداران لوازم . و سایا تولید و عرضه می کند
.خیر بوده استي اگرمایشی و سرمایشی، پخت و پز، آماده سازي غذا، تهویه، نوشیدنی سازهاي سرد و گرم، سالمتی و بهداشت، شست وشو و نظافت لباس در سال ها



`
سهامداران

درصد مالکیت سهامدار
88 شرکت سرمایه گذاري پارس توشه

2 صندوق سرمایه گذاري بادرآمدثابت کاردان

درصد از این شرکت متعلق به صندوق سرمایه گذاري بادرآمدثابت 2درصد شرکت صنعتی پارس خزر است همچنین 88شرکت شرکت سرمایه گذاري پارس توشه مالک 
.درصد است10همچنین شناوري سهام شرکت حدود . کاردان می باشد

شرکت سرمایه 
هگذاري پارس توش

صندوق سرمایه 
گذاري بادرآمدثابت

کاردان

.شرکت وابسته می باشد4شاملشرکت پارس خزر

شرکت هاي وابسته
پارس زر آسا

خزر پالستیک
پارس خزر نقره

پخش پارس خزر



تولید و فروش

% 1سد وکمتر از ، محصوالت سرمایشی، گرمایشی و پخت و پز است که عمدتا در داخل کشور به فروش می رپارس خزر غذاسازهامحصوالت تولیدي شرکت صنعتی 
.پلوپز تولید شده صادر می گردد

.بیشترین سهم فروش محصوالت در داخل کشور به محصوالت گرمایشی و سرمایشی تعلق دارد








 

محصوالت خریداري شده

محصوالت سرمایشی و گرمایشی

محصوالت غذاساز

محصوالت پخت و پز

سایر محصوالت

مواد قطعات



`
نرخ محصوالت

.دالر بوده است48.9میلیون ریال بود که معادل 11.237.353نرخ فروش غذا سازها در مهر ماه 
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نرخ فروش غذاسازها
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نرخ فروش محصوالت سرمایشی و گرمایشی

.دالر بوده است45.7میلیون ریال بود که معادل 10.509.709نرخ فروش محصوالت سرمایشی و گرمایشی در مهر ماه 



بهاي تمام شده

درصد بهاي تمام شده شرکت متعلق به مواد مستقیم است.

.از تامین می شودعمدتا از کشور چیناست کهقطعات ماده اولیه اصلی 

هزینه درصد بهاي تمام شده شرکت را تشکیل می دهد که عمدتا مربوط به 12سربار تولید نیز 
.استحقوق دستمزد 

استالتدر ساختار هزینه هاي شرکت و در قسمت هزینه هاي اداري عمومی و فروش شرکت عمده هزینه مربوط به خدمات پس از فروش شرکت و گارانتی محصو  .

یمواد مستقیم مصرف
80%

دستمزد مستقیم تولید

سربار تولید
12%

بهاي تمام شدهترکیب 

مواد مستقیم مصرفی دستمزد مستقیم تولید سربار تولید

کشورمواد اولیه مصرفی
قطعات ماشین لباسشویی

چین

کنترل پنل ماشین لباس شویی
گرده آلومینیوم پلوپز

برد چرخ گوشت
تیغه چرخ گوشت
لوله استیل پنکه

بسکت و صفحه دوار آبمیوه گیري
سوِئیچ هاي آبمیوه گیري



حاشیه سود

 در نظر گرفته شده است1400ماهه 6ماهه اخیر افزایشی بوده و براي سال هاي بعد نیز متناظر با 6حاشیه سود طی.






 
   

  




   

   
   















   1400ماهه 6 1400کارشناسی 1401کارشناسی 1402کارشناسی 1403کارشناسی 1404کارشناسی

روند حاشیه سود شرکت

حاشیه سود ناخالص حاشیه سود عملیاتی حاشیه سود خالص



مفروضات تحلیل

 در نظر گرفته شده استدرصد 30و 26همچنین میزان افزایش حقوق و دستمزد و تورم به ترتیب.

 در نظر گرفته شده استبا توجه به جدول فوق سال هاي آینده معادل نرخ مهر ماه و براي 1400براي ادامه سال محصوالت نرخ.

14001401140214031404مفروضات

٪30٪30٪30٪30-افزایش نرخ محصوالت

230,000276,000331,000397,000476,900دالر

%26%26%26%26%26رشد دستمزد 

%30%30%30%30%45تورم



سود و زیان

:  پیش بینی صورت سود و زیان بشرح جدول زیر است
.میلیارد سود خالص شرکت بوده است88میلیارد فروش را به ثبت رساند که از این مبلغ 525شرکت پارس خزر در شش ماهه نخست حدود 

کهمفروضاتیطبقسهمهرسود.داشتخواهدشرکتبرايرامیلیاردي205خالصسودکهبودخواهدمیلیاردي1160فروشتحققبهقادر1400سالدرمذکورشرکتبرآوردهاطبق
.بودخواهدتومان1400،1،350سالدراستشدهگرفتهنظردر

کارشناسی1404کارشناسی1403کارشناسی1402کارشناسی1401کارشناسی61400ماهه 1397139813991400دوره مالی
3,532,8704,422,9689,811,7655,244,13411,681,20314,714,31019,130,31324,872,07532,337,858فروش

(24,360,374)(18,763,786)(14,454,584)(11,136,472)(8,651,412)(3,879,702)(7,830,770)(3,440,801)(2,691,649)بهاي تمام شده کاالي فروش رفته
841,221982,1671,980,9951,364,4323,029,7913,577,8384,675,7296,108,2887,977,484سود (زیان) ناخالص

اداري و تشکیالتی (3,467,592)(2,677,051)(2,067,051)(1,596,318)(1,230,868)(615,434)(572,148)(269,284)(328,108)هزینه هاي عمومی, 
(800,950)(815,118)(627,014)(482,318)(371,014)(185,507)14,72015,13443,240خالص سایر درامدها (هزینه ها) ي عملیاتی

527,833728,0171,452,087563,4911,427,9091,499,2011,981,6652,616,1193,708,943سود (زیان) عملیاتی
(46,594)(46,594)(46,594)(46,594)(46,594)(23,297)(59,931)(85,382)(105,541)هزینه هاي مالی

4,024134,590345,714445,790891,5801,159,0541,506,7701,958,8012,546,442خالص سایر درامدها و هزینه هاي غیرعملیاتی
خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات 426,316777,2251,737,870985,9842,272,8952,611,6613,441,8414,528,3276,208,790سود (زیان) 

(615,020)(448,560)(340,936)(258,702)(225,145)(97,668)(172,853)(117,281)(75,737)مالیات
خالص عملیات در حال تداوم 350,579659,9441,565,017888,3162,047,7502,352,9603,100,9054,079,7675,593,770سود (زیان) 

350,579659,9441,565,017888,3162,047,7502,352,9603,100,9054,079,7675,593,770سود (زیان) خالص
2,3194,36510,3515,87513,54315,56220,50926,98336,996سود هر سهم پس از کسر مالیات

151,200151,200151,200151,200151,200151,200151,200151,200151,200سرمایه
2,3194,36510,3515,87513,54315,56220,50926,98336,996سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه



ارزشیابی 

.مطابق جدول روبرو برآورد می شودارزش شرکت با استفاده از روش تنزیل سود نقدي و همچنین روش قیمت به سود

. واحد برآورد می شود8.5آینده نگر شرکت در محدودهp/e، 1400با فرض نگهداري سهم به مدت یکسال و دریافت سود نقدي 

.هزار تومان برآورد می شود800,10ارزش شرکت حدود DDMهمچنین با استفاده روش 

DDM

14001401140214031404
1354315,54320,50926,98336,996087سود هر سهم
%33%33%33%33%33درصد تقسیم
4,4695,1356,7688,90412,209سود نقدي

%31%31%31%31%31نرخ بازده مورد نظر
3,4112,9913,0083,0203,160عامل تنزیل
369,958ارزش نهایی

95,749جریانات تنزیل شده
DDM108,178ارزش شرکت براساس 

4,469قیمت تابلو

1401133,131سود 
140015,562سود نقدي 

p.e fw8.55

حقوق صاحبان ارزشیابی
قیمت هر سهم)میلیون ریال(سهام

 DDM16,356,465 108,178روش 

 PE20,477,505 135,433روش 

 137,600 20,805,120قیمت بازار
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