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 بررسی گزارش سه ماهه شپدیس

 5/11/96تاضید 

 تَهاى 780لیوت ّط سْن : 

 6.66= P/E  

ضا  سایت اضیسا تَضس ٍ یا اظ آزضس ظیط هطالعِ  97تطای تطضسی زلیمتط گعاضش لطفا گعاضش تَزجِ سال 

 وٌیس:

www.erisabourse.ir.شپدیس/pdf 

تَزجِ  7آهًَیان تَلیسی، تطای تَلیس اٍضُ هصطف هیطَز فمط % 90تا تَجِ تِ ایٌىِ حسٍز % زض تحلیل 

  .فطٍش هطتَط تِ آهًَیان است اظ تطضسی فطٍش ٍ لیوت آهًَیان صطفٌظطهی وٌین

تولید و فروشبررسی   -1  

تي 1713600همساض تَلیس زٍ هحصَل آهًَیان ٍ اٍضُ ضا تِ تطتیة  31/6/97ضپسیس تطای سال هالی هٌتْی تِ 

. تي اٍضُ واّص زاز 2434548آهًَیان ٍ  1597670تي زض ًظط گطفتِ تَز وِ زض سِ هاِّ آًطا تِ  2709000ٍ 

ووتط هست هطاتِ پاضسال  5از. وِ ایي همساض %هحصَل اٍضُ ضا پَضص زتَلیس تي اظ  475360ٍ زض سِ هاِّ 

 .ضپسیس زض آشض هاُ ٍاضز تَلیس ضس ایي پَضص زض هاّْای تعس جثطاى ذَاّس ضس 3است .تا تَجِ تِ ایٌىِ فاظ 

اٍضُ تَلیس وطزُ است اگط ایي همساض تَلیس هالن  231246ًگاّی تِ تَلیس زی هاُ هطرص هی ضَز ضپسیس 

یعاى تَلیس تَزجِ ساالًِ تطاحتی هحمك هی گطزز ٍ لصا اظ تاتت فطٍش ًگطاًی ًساضین ٍ ه هاُ تالیواًسُ تگیطین 8

طثك پیص تیٌی هیعاى فطٍش تَزجِ  ًسثت تِ اهسال افعایص هی یاتس. 15تِ طَض حتن تطای سال آیٌسُ تَلیس تا %

 یِ صَضت ظیط است:

 

همساض فطٍش ًطخ فطٍش ِت ضیال ًطخ فطٍش زالض ًطخ تسعیط هثلغ

اٍضُ زاذلی 534385 6131000 ---- ----- 3276314

اٍضُ ذاضجی 1877841 -------- 223 41784 17497407

آهًَیان 223570 ------ 279 41563 2592535

هجوَع 23366256

http://www.erisabourse.ir/شپدیس.pdf
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ّط ویلَ هطاتك لیوت تَضس واال ٍ تمطیثا تَهاى زض  1000ّواًطَضیىِ هی زاًیس لیوت اٍضُ زاذلی تِ حسٍز 

زالض است وِ الثتِ  250هطاتِ لیوتْای جْاًی افعایص یافتِ است . ّوچٌیي لیوتْای اٍضُ جْاًی حسٍز 

تماضای اٍضُ فصلی تَزُ ٍ زض فصل تاتستاى تا واّص لیوت ضٍتطٍ ّستین ٍ اظ ططف زیگط اٍضُ صازضاتی ایطاى 

فطٍذتِ هی ضَز لصا ضٍی افعایص لیوت اٍضُ حساتی تاظ ًوی وٌین اها ًطخ زالض ووتط لیوت جْاًی  15حسٍز 

تَهاى هی تاضس. لصا تطای زض تحلیل سَز هثلغ  فطٍش  4500زض ووتطیي پیص تیٌی  تسعیط اضظ زض زض ًِ هاُ ایٌسُ

 فطضیِ ّای جسیس تغییط هی زّین . ضا هطاتك تا  

توام فطٍش هطتَط تِ اٍضُ تاضس ٍ هثلغ فطٍش تَزجِ تط تطای ضاحتی تحلیل گعاضضات هاّاًِ فطض هی وٌین 

 اٍضُ تَلیسی تمسین هی وٌین تا هتَسط ّط تي اٍضُ تسست آیسهمساض ول 

 

الظم تِ شوط است هتَسط فطٍش ّط تي اٍضُ اظ اتتسای سال تا پایاى زی هاُ حسٍز یه هیلیَى صس ّعاض تَهاى 

 تَزُ است.

 بهای تمام شده -2

ٍ تْای توام ضسُ تِ یىی اظ اضىالت گعاضش هسیطیت ضپسیس ًساضتي اطالعات زلیك اظ تْای توام ضسُ است 

 صَضت ولی آهسُ است .

 زٍ هَضَع زض گعاضش آهسُ است :زض ظهیٌِ تْای توام ضسُ 

 3650تِ  3350افعایص ًطخ اضظ هثازالتی اظ  -1

 3750تِ  3401ًطخ گاظ ذَضان اظ  -2

 ضپسیس تِ صَضت ًوَزاض ظیط است:تطویة تْای توام ضسُ 

لیس اٍضُ َت هثلغ فطٍش ول هتَسط ّط تي فطٍش م ض

2412226 23366256 9.69
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ّواًطَضیىِ هی زاًیس گاظ هصطفی پتطٍضیوی ّا تِ زٍ لسوت ذَضان ٍ سَذت تمسین هی ضَز وِ 

ذَضان تا فطهَل ٍظاضت ًفت تا ًطخ اضظ هثازالتی تعییي هی ضَز ٍ سَذت تا لیوت گاظ ذاًگی 

ٍظًی ایي زٍ لیوت آهسُ ًطخ ذَضان گاظ اعالهی ضپسیس تِ صَضت هیاًگیي  هحاسثِ هی گطزز.

  .است

 هتَسط تْای توام ضسُ ّط تي اٍضُ تِ صَضت ظیط هحاسثِ هی گطزز:تا ًگاّی تِ پیص تیٌی اٍلیِ 

 
تا تَجِ تِ ایٌىِ زض عول تمطیثا توام اٍضُ تَلیسی فطٍذتِ هی ضَز اظ همساض اٍضُ فطٍذتِ ضسُ تطای هحاسثات 

 استفازُ ضسُ است.

ظ هثازالتی تِ طَض حتن افعایص هی یاتس ٍّوچٌیي تا ضضس لیوت ًفت ، گاظًیع ًطذی تا تَجِ تِ ایٌىِ ًطخ اض

 .تِ ًظط هی ضسس زض ظهیٌِ تْای توام ضسُ تا حسٍز ذَضثیٌی زض ًظط گطفتِ ضسُ استافعایٌسُ زاضز 

 بررسی سود ناخالص ، عملیاتی و خالص -3

هیلیَى ضیال  1860069وِ زض سِ هاِّ  هیلیَى ضیال است  10176744سَز ًاذالص ضپسیس طثك 

هیلیَى ضیال هی  7410668آى پَضص زازُ ضسُ است ٍّوچٌیي پیص تیٌی سَز ذالص  18هعازل %

پَضص زازُ ضسُ است )ّط آى  21ضیال هعازل % 1535004ضیال( وِ زض سِ هاِّ  1235تاضس )ّط سْن 

 ضیال( 256سْن 

 بررسی سود سال آینده -4

ز ساظی لیوت اٍضُ زاذلی لطعی ضسُ است ٍ ًطخ آى تَسط تَضس واال تمطیثا تا تَجِ تِ ایٌىِ اآظا

فَب ذلیج فاضس هی تاضس الثتِ احتواال ایي عول اظ سال آیٌسُ تاضس . تٌاتطایي زض تحلیل  95هعازل %

تطای ّط ضص تَهاى )لیوت حسٍزی تَضس واال (  1000تَهاى ٍ  625فطٍش هیاًگیي لیوت فعلی 

فطٍش اٍضُ ای توام ضسُ ول ْت ای توام ضسُ ّط تي م ض ْت ِّ فطٍش سِ ها ِّ ای توام ضسُ سِ ها ْت ای توام ضسُ ّط تي م ض ْت

2412226 13169921 5.46 413038 2843604 6.88
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ٍ تطای اٍضُ صازضاتی تْای تَهاى هی تاضس  812وِ حسٍز ُ زاذلی زض ًظط هی گیطین ضا تطای اٍضهاِّ 

 .تَهاى زض ًظط هی گیطین 4500زالض ٍ ًطخ تسعیط اضظ ضا  220فطٍش ضا 

تطای تْای توام ضسُ زٍ سٌاضیَ فطض هی وٌین اٍل تْای توام ضسُ هعازل تَزجِ ٍ سپس تْای توام 

  هاِّضسُ ّط تي اٍضُ هعازل هتَسط سِ 

 ضپسیس هطاتك جسٍل ظیط تسست هی آیس 30/9/97تا هفطٍضات فَق سَز سال هالی هٌتْی 

 

 
 نتیجه گیری -5

ضطایط اٍضُ ساظاى تسیاض هٌاسة است . ضضس لیوت زالض ٍ ّوچٌیي آظاز ساظی ًطخ اٍضُ زض وٌاض لیوتْای 

َضزاض تاضٌس.ضپسیس تِ عٌَاى هطلَب جْاًی تاعث ضسُ ایي گطٍُ ضطوتْا زض تَضس تْطاى اظ الثال ذاصی تطذ

تعضگتطیي اٍضُ ساظ وطَض ٍ زٍهیي تَلیس تعضي جْاى ًیع اظ ایي لاعسُ هستثٌی ًیست. تعضگتطیي ضیسه ایي 

گطٍُ تْای توام ضسُ ٍ افت لیوت اٍضُ زض فصل تْاض ٍ تاتستاى است . تْای توام ضسُ ایي گطٍُ هستمیوا تا ًطخ 

ط است ّطچٌس ضضس لیوت اضظ هثازالتی تی ضه تِ ضضس لیوت اضظ زض تاظاض گاظ جْاًی ٍ ًطخ اضظ هثازالتی هطتَ

. زض ایي گطٍُ ضپسیس زاذلی هی اًجاهس اها تِ ّط حال آظاز ساظی آى هٌجط تِ واّص سَز ایي ضطوتْا هی ضَز

اظ ٍضعیت تْتطی ًسثت تِ سایطیي تطذَضزاض است زاضتي اسىلِ اذتصاصی صازضات هحصَالت ضپسیس ضا 

هَجة واّص احتوالی سَذت هصطفی ٍ واّص ّعیٌِ یَتیلیتی  3ضاحتتط وطزُ است ٍ ّوچٌیي ضاُ اًساظی فاظ 

سناریو 1 سناریو2

فطٍش 23346665 25522367 25522367

ای توام ضسُ ْت 13169921 13169921 16596115

سَز ًاذالص 10176744 12352446 8926252

ی ّعیٌِ ّای ازاض 1396354 1396354 1396354

ذالص سایطّعیٌِ ّای عولیاتی 113613 113613 113613

سَز عولیاتی 8666777 10842479 7416285

ّعیٌِ ّای هالی 1263462 1263462 1263462

ذالص سایط زضآهسّاغیط عولیاتی 8808 8808 8808

هالیات 1456 1456 1456

سَز ذالص 7410667 9586369 6160175

سَز ّط سْن 1235 1598 1027
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یك ًطخ ذَضان اضظ هثازالتی اظ تاظزُ هطلَتی ضسُ است . تِ ًظط هی ضسس سْاهساضی زض ایي گطٍُ تا تطضسی زل

 تطذَضزاض تاضس

 

 

 

 

 




