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 12/11/96تاضید 

 تَهاى 1090لیوت ّط سْن : 

 8.2= P/E  

بررسی تولید و فروش  -1  

 1092423هاِّ هیلیَى ضیال پیص بیٌی کطزُ است ٍزض ًِ  1322318ا ضهبلغ فطٍش  ضص هاِّکاها زض بَزجِ 

 بِ غَضتآًطا پَضص زازُ است.با ًگاّی بِ تَلیس زی هاِّ هطرع هی ضَز فطٍش  83% هیلیَى ضیال هعازل

افعایص ًطاى هی  30کِ ایي هیعاى ًسبت بِ سال گصضتِ % بَزجِ ضا هحمك کطزُ است 92جْطی تا حسٍز %

 هیلیاضز ضیال هی باضس. 1550تا  1450بیي  96زض ًْایت پیص بیٌی کاها اظ فطٍش سال زّس 

بیطتط ضطکتْای سطب ضٍی بطای فطٍش هحػَالت اظ لاعسُ ذاغی پیطٍی ًوی کٌٌس یعٌی هحػَالت ضا  

الظم بِ شکط است کِ  .تَلیس ٍ اًباض هی کٌٌس ٍ با تَجِ بِ ضطایط باظاض زض هاّْای هرتلف عطضِ هی کٌٌس 

 4000ٍ ًطخ تسعیط زالض  زالض 2300ض ٍ سطب زال 3000پیص بیٌی کاها بطای سِ هاِّ چْاضم با فطؼ ضٍی 

تَهاى هی باضس .  4700زالض ٍ زالض  2600زالض ، سطب  3500تَهاى هی باضس زض حالیکِ لیوت جْاًی ضٍی 

 هجوَعتَهاى هحاسبِ ضسُ است اها زض 4000البتِ ّعیٌِ ّای فطآٍضی هعسًی ضاهل ّعیٌِ شٍب ًیع با زالض 

 .ی باضسافعایص ًطخ اضظ بِ سَز کاها ه

ّواًطَضیکِ هی زاًیس کاها ظیط هجوَعِ ّای اضظضوٌسی هاًٌس ضاّیي ضٍی سپاّاى ٍ شٍب ضٍی اغفْاى زاضز 

ی گطزز . هتاسفاًِ زض ضٍی زض ایي ضطکت ّا تَلیس ه زاضز کِ حجن باالی اظ هحػَالت بِ ذػَظ ضوص

ٌس بِ هطٍض باظاض بِ ایي سوت باظاض ایطاى گعاضش تلفیمی ضطکتْا چٌساى هَضز تَجِ لطاض ًوی گیطز ّط چ

هیلیَى ضیال است کِ  1748811فطٍش تلفیمی کاها زض ًِ هاِّ بطابط ،ذَاّس ضفت طبك گعاضش ًِ هاِّ کاها

 افعایص ًطاى هی زّس. 30ًسبت بِ پاضسال %
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هیلیاضز ضیال هی باضس. الظم بِ شکط است ایي هبلغ بطای  2600تا  2400تحلیل ضطکت ضسیسى بِ فطٍش تلفیمی 

بَزُ است.هیلیاضز ضیال  2110حسٍز  95سال   

بررسی بهای تمام شده -2  

. ایي افعایص یافتِ است 26هیلیاضز ضیال هی باضس کِ ًسبت بِ پاضسال % 636319بْای توام ضسُ کاها زض ًِ هاِّ 

 .افعایص یافتِ است 18% هیلیَى ضیال هی باضس کِ ًسبت بِ سال گصضتِ 1074257هیعاى بطای گعاضش تلفیمی 

، بْای  ضطکت پیص بیٌی ًوَزُ است با تَجِ بِ هفطٍضاتی هاًٌس عیاض ذان، ًطخ استرطاج ٍ سطباض ٍ زستوعز

هیلیاضز ضیال بطای تلفیك  1650تا  1550 ضطکت اغلی ٍ هیلیاضز ضیال بطای 950تا  850توام ضسُ سال آیٌسُ 

 باضس.

تحلیل سود -3  

هیلیاضز ضیال کِ بِ ًظطهی ضسس کاهال لابل  1450کاها اظ هیعاى فطٍش تحلیل ضطکت  96سال بطای تحلیل سَز 

 900تحمك باضس استفازُ هی کٌین ٍ بطای بْای ًوام ضسُ ّن اظ هیاًگیي بْای توام ضسُ هَضز ًظطضطکت یعٌی 

ضز ضیال استفازُ هی کٌین بطای زضآهس حاغل اظ سطهایِ گصاضیْا اظ هبلغ بطآٍضز ضص هاِّ استفازُ هی هیلیا

کٌین کِ ایي هیعاى با تَجِ بِ ضضس سَزآٍضی ظیط هجوَعِ ّای اضظضوٌسی هاًٌس ضاّیي ضٍی سپاّاى ٍ شٍب 

هاِّ ّیچ هبلغی ضا بابت  . ّوچٌیي ضطکت زض غَضتْای ًٍِ ضٍی اغفْاى اظ ضضس لابل لبَلی بطذَضزاض است

تَهاى  136است . با زض ًظطگطفتي هَاضز فَق سَز زض بس بیٌاًِ تطى ضطایط حسٍز  سَز تسعیط اضظ زض ًظط ًگطفتِ

 .هحمك هی ضَز
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