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 شرکت پاکسان در یک نگاه .1
 تهیه از است عبارت شرکت فعالیت موضوع

 کننده، پاک و شوینده مواد انواع تولید و

 کارهای آرایشی، و بهداشتی محصوالت

 صادرات، گذاری، سرمایه بازرگانی، و تولیدی

 معامالتی و عملیات نوع هر انجام و واردات

 مرتبط مستقیم غیر یا مستقیم بصورت که

 .باشد شرکت فعالیت موضوع با

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ریال 691 54اولین پیش بینی  شپاکسا نماد

 ریال 684 54سود هر سهم  4314 سال تاسیس

 میلیارد تومان 489 ارزش بازار میلیارد تومان 51 سرمایه

 درصد 37 ماهه 6بازده قیمتی  33/9 سال مالی

 درصد -45 ساله 1بازده قیمتی  5 سهم P/Eنسبت 

 

 برندهای با استاندارد صنعتی و بهداشتی شوینده، محصوالت انواع کننده ولیدت

  :شامل زیر معتبر

 پریمکس، پوش، ،5 سپید ،3 سپید ،4 سپید) لباسشویی ماشین پودرهای .4

 ارکید(

 ارکید( کیمیا، برف،) دستی پودرهای .4

 پریمکس( عروس، سیو، گلنار،) صابون .3

 سیو( ارکید، شبنم،) شامپو .1

 پونه( نسیم،) دندان خمیر .5

 کیمیا( ارکید، پریمکس، برف، گلی،) ظرفشویی مایعات .6

 آرومکس( فوم ارکید، سیو،) دستشویی مایعات .7

 9ارکید رخشا،) کفشوی پودرهای .8

 کاوالییر کش حشره .9

 سولفونیک، اسید پاکساپون، گلیسیرین، چرب، اسید) صنعتی محصوالت .43

 ( سبزه روغن حفاری، فوم سوپکس،

 ظرفشویی، ماشین پودرهای کننده، سفید مایعات انواع سایر محصوالت: .44

 کننده عفونی ضد ژل اسپرتی، بدن شامپو فرش، شامپو شوی، شیشه

 رنگی، و سفید البسه بر لکه پودر شوی، توالت لباس، کننده نرم دست،

 .... و منظوره چند مایعات سطوح، کننده پاک پودر ظرفشویی، نمک

 

 غیر بورسی گذاریهایسرمایه

 قم شیمی آلی شرکت .1

 بهشهر توسعه یاران مدیریت شرکت .2

 انداز پس گذاری سرمایه شرکت .3

 بهشهر صنایع توسعه گروه کارکنان

 تهران

 بهشهر صنایع گروه ساختمانی شرکت .4

 ومعادن صنایع وتوسعه تحقیق صندوق .4

 صنعتی ، بهداشتی های فرآورده تعاونی .6

 آرایشی و

 بهپخش شرکت .7

 ساینا شرکت .8

 شیمیایی های فرآورده صادراتی شرکت .5

 مهندسی فنی صادرات مدیریت شرکت .11

 پویا خارجی گذاری سرمایه و

 توسعه پوشش بیمه کارگزاری شرکت .11

 بهشهر صنایع
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 روند تغییرات سرمایه .2
سرمایه شرکت در بدو تاسیس در 

هزار تومان  533مبلغ  4314سال 

بوده است که طی چندین مرحله 

میلیارد  51افزایش سرمایه به مبلغ 

تومان افزایش یافته است که 

بوده  4393آخرین مرحله در سال 

 است.

در میان شرکتهای گروه شوینده که 

وش،  پاک هنکلعبارتند از گلتاش، 

 پارس محصوالتالملی  بین شرکت

 51و پاکشو، شرکت پاکسان با 

در رتبه دوم میلیارد تومان سرمایه 

 قرار دارد.

 

 

 ترکیب سهامداران  .3
 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد افزایش سرمایه تاریخ
 سرمایه جدید

 )میلیون ریال( 
 محل افزایش سرمایه

1341  - 5  - 

1342الی  1341  1453 444.5  - 

 نقدی 333 14.4 1342

 نقدی 363 43 1343

 نقدی 633 66.7 1344

 مطالبات سهامداران 3333 133 1372

 مطالبات سهامداران 6333 433 1373

 مطالبات سهامداران 45333 453 1374

 آورده نقدی و مطالبات 33333 433 1374

 مطالبات سهامداران 63333 433 1374

 آورده نقدی و مطالبات 93333 53 1378

 آورده نقدی و مطالبات 435333 53 1382

 آورده نقدی و مطالبات 513333 333 1353

 

 درصد مالکیت تعداد نام سهامدار

بهشهر صنایع توسعه شوینده صنعت مدیریت شرکت  377،546،374 3.6994 

 3.3396 44،379،656 شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی

ملت بیمه شرکت  49،491،151 3.3357 

اعتضادغدیر گذاری سرمایه شرکت  43،743،439 3.3451 

حقیقی شخص  44،379،656 3.3396 

 3.4854 99،989،483 سایر

 4 513،333،333 جمع
 

صنایع بهداشتی  درصداز سهام433درصد از سهام گلتاش و  83امدار عمده شرکت همچنین سه

 ساینا را نیز در مالکیت خود دارد.

70% 

4% 
4% 

3% 

1% 18% 

 شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر
 شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی
 شرکت بیمه ملت
 شرکت سرمایه گذاری اعتضادغدیر
 شخص حقیقی
 سایر

 : ترکیب سهامداری1 نمودار



    
 

شرکت پاکسان )شپاکسا( 59بودجه  بررسی  
 

ه | 6 ح ف ص  
 

 -
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1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 بودجه 
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 فروش و درآمد ارائه خدمات

 مهم صورت سود و زیان اقالمبررسی  .4

ود خالص که به و سشده، سود ناخالص، سود عملیاتی عناوین مهم صورتهای مالی شرکت عبارتند از فروش، بهای تمام 

 ترتیب بررسی خواهد شد.

 فروش .1.4

در بحث قیمت  شوینده، صنعت صنفی انجمن همکاری و تفاهم با کنندگان تولید و کنندگان مصرف از حمایت سازمان

اما با توجه به شرایط اقتصادی و شدت  .است کرده محول گروه صنفی انجمن به را اختیارات عمدهگذاری محصوالت، 

 توان متصور بود و در بازار فروش کشش افزایش قیمت وجود ندارد.رقابت در صنعت افزایش نرخی را نمی

دهد و درصد از آن را فروش صادراتی تشکیل می 45درصد از فروش را فروش داخلی و  85چیزی حدود  91در سال 

 حفظ شود.درصدی در فروش داخلی  4نیز این ترکیب با افزایشی  95آذر  33شود در سال مالی منتهی به پیش بینی می

 فروش ترکیب .4.1.1

 54شده  بینی پیش ظرفیت عملی ظرفیت اسمی ظرفیت نوع محصول

 84،111 111،111 141،111 پودرها

 24،111 24،111 27،111 صابون

 43،721 44،711 71،24 سایر

 روند فروش .4.1.2

درصدی در مبلغ فروش انواع  85افزایش شدیدی را تجربه کرده است که ناشی از  افزایش  94فروش شرکت در سال 

درصدی در مبلغ فروش سایر محصوالت بوده است  11درصدی در مبلغ فروش انواع صابون و افزایش  433پودر، افزایش 

درصدی در مبلغ کل فروش، تماما  94فروش و افزایش درصدی در مقدار کل  5ها با توجه به افزایش که این افزایش

 ناشی از افزایش نرخ فروش محصوالت بوده است.

 4395بودجه  4391 4393 4394 4394 4393 4389  سال

 3.831 3.381 6.481 94.431 37.351 5.431 4.191- نرخ رشد فروش

 

 

 

 

 

 : روند فروش2 نمودار
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 تمام شدهبهای  .1.4

 باشد:ترکیب بهای تمام شده شرکت شامل موارد زیر می

 مواد مستقیم .4

 دستمزد مستقیم .4

 سربار .3

درصد از بهای تمام شده را مواد  85به طور میانگین همه ساله 

دهد که نشان از اهمیت قیمت مواد اولیه در مستقیم تشکیل می

 ترکیب بهای تمام شده دارد. 

 مواد مصرفی ترکیب .4.2.1

 باشد:ترکیب موجودی مواد مصرفی به صورت زیر می

 بی ای ال .4

 اسانس انواع .4

 ها چربی .3

 زئولیت .1

 سولفات .5

 فسفات .6

 کربنات .7

 کوپلیمر .8

 بندی بسته لوازم .9

 روند بهای تمام شده .4.2.2

بهای تمام شده شرکت طی سال های گذشته روندی متناسب با رشد فروش داشته است و به دلیل کاهش شدید 

زایش قیمتی را در توان افقیمت نفت و مشتقات آن و انواع محصوالت شیمایی و به طور کلی مواد اولیه در جهان نمی

 این بخش متصور بود.

 4395بودجه  4391 4393 4394 4394 4393 4389  سال

 4.361 1.391 45.931 69.781 48.771 9.611 8.661- نرخ رشد بهای تمام شده

 

 

 

 

 

 

85% 

5% 
10% 

 مواد مستقیم

 دستمزد مستقیم

 سربار

 : ترکیب بهای تمام شده3 نمودار
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 بهای تمام شده کاالی فروش رفته

 : روند بهای تمام شده4 نمودار
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 روند سود ناخالص .1.4

 4395بودجه  4391 4393 4394 4394 4393 4389 سال 

 43.331 3.841 34.481- 453.551 454.831 45.661- 56.851 نرخ رشد سود ناخالص

 

 روند سود عملیاتی .1.1

 4395بودجه  4391 4393 4394 4394 4393 4389  سال

 8.571 47.471- 44.771- 544.491 45.771 46.881- 11.461 نرخ رشد سود عملیاتی

 

 روند سود خالص .1.4

 4395بودجه  4391 4393 4394 4394 4393 4389  سال

 4.661 46.431- 48.461- 769.931 3.471- 33.941- 1.471- نرخ رشد سود خالص

 

 

خالص شرکت همسو با هم بوده است  ور که از نمودار باال مشخص است روند سود ناخالص، سود عملیاتی و سودطهمان 

درصدی  45درصدی فروش و رشد  6درصدی داشته است که ناشی از رشد  34سود ناخالص شرکت کاهش  93در سال 

 باشد.در بهای تمام شده می

سایر درصدی در فروش و تغییر  94درصدی سود عملیاتی هستیم که ناشی از افزایش  544نیز شاهد رشد  94در سال 

 باشد.میلیارد تومان می 5 مثبتمیلیارد تومان به  47 از منفی  عملیاتی )هزینه(یدرآمدها

 -

 200,000

 400,000

 600,000

 800,000

 1,000,000

 1,200,000

 1,400,000

1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 بودجه 
1395 

 ناخالص( زیان)سود 

 عملیاتی( زیان)سود 

 خالص پس از کسر مالیات( زیان)سود 

 : روند سود ناخالص، عملیاتی و خالص4 نمودار
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 با اهمیت مالیهای نسبت .9
 

 بهای تمام شده به فروش

 4395بودجه  4391 4393 4394 4394 4393 4389 4388  سال 

 77.531 78.851 78.341 66.351 71.391 86.331 84.571 89.351 نسبت بهای تمام شده به فروش

سال گذشته انحراف معنا داری با میانگین در  7دهد که طی درصد از فروش را تشکیل می 78به طور میانگین  بهای تمام شده 

 شود.اعداد مشاهده نمی

 سود عملیاتی به فروش

 4395بودجه  4391 4393 4394 4394 4393 4389 4388   سال

 46.461 45.151 44.931 49.761 9.341 44.351 43.991 9.551 نسبت سودعملیاتی به فروش

 

 حاشیه سود خالص

 4395بودجه  4391 4393 4394 4394 4393 4389 4388 سال

 9.531 9.731 43.571 43.361 1.141 6.461 9.961 43.451 حاشیه سود خالصنسبت 

 

 حاشیه سود ناخالص

 4395بودجه  4391 4393 4394 4394 4393 4389 4388 سال 

 44.171 44.451 44.691 33.951 45.641 43.971 47.131 43.951 حاشیه سود ناخالصنسبت 

 

ROA 

 4393 4394 4394 4393 4389 4388 سال 

ROA 43.471 44.771 6.531 5.571 45.711 49.541 

 

ROE 

 4393 4394 4394 4393 4389 4388 سال 

ROE 13.471 33.961 41.481 43.591 74.951 39.541 
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 مالی صورتهای .6

 ترازنامه .1.4

 باشد:سال گذشته به شرح جدول زیر می 6خالصه اقالم مهم ترازنامه شرکت طی 

54ماهه  5 1353 1352 1351 1351 1385 1388 سال  

 14،744 66،541 433،776 66،846 17،181 49،448 59،753 موجودی نقد

 713،934 974،498 4،354،516 548،638 154،388 446،631 479،477 موجودی مواد و کاال

 473،537 437،983 468،335 413،776 454،819 437،586 448،489 داراییهای ثابت مشهود

 4،111،675 4،556،984 4،697،879 4،134،893 4،468،453 976،656 989،793 جمع دارایی

 437،391 437،113 474،598 487،314 444،791 469،751 445،748 حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

 4،484،843 4،491،715 4،715،981 4،391،135 948،648 639،334 665،333 جمع بدهی ها

 639،364 738،737 833،395 489،955 494،445 448،851 475،987 سود انباشته

 4،464،864 4،464،437 954،895 338،155 339،645 367،351 341،187 جمع حقوق صاحبان سهام

 

 گردد:ائه میراقالم مهم، اجهت ایجاد امکان مقایسه در ترازنامه هم مقیاس نیز 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1388 1385 1351 1351 1352 1353 

 3.33 3.31 3.35 3.31 3.34 3.36 موجودی نقد

 3.38 3.39 3.37 3.36 3.44 3.48 موجودی مواد و کاال

 3.39 3.36 3.43 3.44 3.41 3.43 داراییهای ثابت مشهود

 4 4 4 4 4 4 جمع دارایی

 3.35 3.36 3.43 3.43 3.47 3.43 حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

 3.54 3.65 3.76 3.73 3.64 3.67 جمع بدهی ها

 3.48 3.33 3.43 3.45 3.44 3.48 سود انباشته

 3.19 3.35 3.41 3.47 3.38 3.33 جمع حقوق صاحبان سهام
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 صورت سود و زیان .1.4

1354بودجه  1354 1353 1352 1351 1351 1385 1388 سال  

 3،913،885 3،799،164 3،675،371 3،164،514 4،843،444 4،347،856 4،454،367 4،474،343 فروش و درآمد ارائه خدمات

 (3،357،537) (4،995،885) (4،878،331) (4،486،457) (4،316،583) (4،433،774) (4،331،433) (4،434،458) بهای تمام شده کاالی فروش رفته

 886،378 833،577 797،373 4،475،485 163،548 481،385 448،461 439،455 سود )زیان( ناخالص

 (363،685) (341،855) (437،954) (434،564) (443،395) (85،883) (77،843) (71،476) هزینه های عمومی. اداری و تشکیالتی

 441،633 438،496 416،939 57،513 (471،566) 17،133 31،746 56،116 خالص سایر درآمدها )هزینه ها(ی عملیاتی

 637،343 587،348 836،347 4،333،461 468،567 415،635 475،473 444،145 سود )زیان( عملیاتی

 (441،833) (479،119) (419،756) (443،914) (91،366) (64،465) (13،137) (19،748) هزینه های مالی

 43،384 43،158 46،748 - - 44،886 43،384 - درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

 1،343 3،757 4،493 47،435 48،717 6،445 43،317 87،351 خالص درآمد )هزینه( های متفرقه

 136،941 131،781 575،494 836،547 94،918 433،314 458،464 459،354 سود )زیان( قبل از اقالم غیر مترقبه. ...

 (64،464) (66،439) (76،345) (414،387) (43،448) (43،895) (33،396) (48،749) مالیات

 371،664 368،515 198،877 691،113 79،833 84،116 441،766 433،334 سود )زیان( خالص پس از کسر مالیات

 691 684 941 4،486 594 644 941 965 سود هر سهم پس از کسر مالیات
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 54بودجه بررسی  .1.4
 

 

 

 

 

 

صنعت محصوالت شوینده مانند دیگر صنایع با رکود 

این صنعت با تولید مواجه است و شدت رقابت نیز در 

کنندگان داخلی و همچنین محصوالت خارجی بسیار 

شرکت پاکسان نشان  95اما بررسی بودجه . زیاد است

دهد این شرکت در برآوردهای خود واقع بینانه عمل می

عمل  محتاطانه نموده و حتی در افزایش فروش خود

 کرده است.

میلیارد  379درصدی از مبلغ  1شرکت با رشدی  فروش

 95میلیارد تومان در سال  391به  91تومان در سال 

دهد شرکت هیچ گونه بالغ گردیده است که نشان می

افزایش نرخی را برای محصوالت خود متصور نیست و 

حتی در بعضی محصوالت خود کاهش نرخ را نیز در نظر 

  گرفته است.

های مناسبی در نظر گرفته شده است که با توجه به کاهش قیمتهای جهانی مواد ولیه در نرخمواد ا 95در بودجه 

 45رسد و با توجه به تاثیر زیاد مواد اولیه در بهای تمام شده با وجود افزایش منطقی به نظر می ،شیمیایی و معدنی

نیز همانند روال  95دارد. در بودجه افزایش  91درصد نسبت به سال  4درصدی در دستمزدها، بهای تمام شده تنها 

 شود.درصد از بهای تمام شده را شامل می 85سالهای گذشته مواد اولیه 

تواند از درصدی فروش، می 1دهد که با توجه به افزایش درصدی را نشان می 45رشدی  95های مالی در بودجه هزینه

 باشد.  95نکات منفی بودجه 

 

 

1354بودجه  سال  

 3،913،885 فروش و درآمد ارائه خدمات

 (3،357،537) بهای تمام شده کاالی فروش رفته

 886،378 سود )زیان( ناخالص

 (363،685) هزینه های عمومی. اداری و تشکیالتی

 441،633 خالص سایر درآمدها )هزینه ها(ی عملیاتی

 637،343 سود )زیان( عملیاتی

 (441،833) هزینه های مالی

 43،384 درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

 1،343 خالص درآمد )هزینه( های متفرقه

 136،941 سود )زیان( قبل از اقالم غیر مترقبه. ...

 (64،464) مالیات

 371،664 سود )زیان( خالص پس از کسر مالیات

 691 سود هر سهم پس از کسر مالیات

 

 54مفروضات بودجه 

 درصدی فروش  1افزایش  .4

  شده تمام بهای یدرصد 4 افزایش .4

 تیتشکیال و اداری عمومی، هایهزینهدرصدی  44افزایش  .3

 عملیاتی های هزینه و ها درآمد سایر درصدی 6افزایش  .1

 های مالیدرصدی هزینه 45افزایش  .5



    
 

ت پاکسان )شپاکسا(شرک 59بودجه تحلیل   
 

ه | 03 ح ف ص  
 

میلیارد تومان مربوط به خرید  431باشد مبلغ میلیارد تومان می 456مصرفی که چیزی بالغ بر از کل مواد  95در بودجه 

 میلیارد تومان مربوط به خرید داخلی است. 454خارجی و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توان فهمید که در با توجه به مفروضات باال می

درصد از  14، مواد مصرفی وارداتی 95بودجه 

را به خود اختصاص داده  مواد اولیه بهای بخش

درصد  44است. اما به لحاظ مقدار مصرف تنها 

 شود.را شامل می

  

 

 

بندی  به لحاظ مقدار مصرف لوازم بسته

 بیشترین مقدار را دارد.

 

 

 

 

 

 

 خرید داخلی

 )میلیون ریال(مبلغ )تن(مقدار شرح

 363،587 9،657 ال ای بی

 497،797 6،441 هاچربی

 347،794 443،634 لوازم بسته بندی

 71،757 45،866 سولفات

 448،134 8،494 زئولیت

 83،917 44،176 کربنات

 51،378 4،773 کوپلیمر

 333،745 35،745 سایر

 4،544،371 344،513 جمع

 

 خرید خارجی

 )میلیون ریال(مبلغ )تن(مقدار شرح

 354،349 44،373 چربی ها

 414،739 177 انواع اسانس

 83،341 45،866 سولفات

 447،337 3،996 فسفات

 353،436 7،354 سایر

 4،311،655 39،763 جمع

 

 )میلیون ریال(مبلغ )تن(مقدار نوع

 4،565،749 354،333 جمع کل

 

59% 

41% 
 خرید داخلی

 خرید خارجی

3% 2% 

63% 
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2% 

3% 

0% 
10% 
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 ال ای بی
 چربی ها
 لوازم بسته بندی
 سولفات
 زئولیت
 کربنات
 کوپلیمر
 سایر
 چربی های وارداتی
 انواع اسانس
 سولفات وارداتی
 فسفات

 وارداتی -سایر

 : بودجه مواد مصرفی6 نمودار

 : بودجه مقدار مصرف مواد اولیه7 نمودار
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های ال ای بی و چربی به لحاظ مبلغی نیز

لوازم بسته  وارداتی، سایر مواد وارداتی و

بندی بیشترین سهم را به خود اختصاص 

درصد از بودجه مواد مصرفی  51دهند و می

 دهند.را به خود اختصاص می

 

 

 

 

 

رو با توجه به جدول روبه

میلیارد  55شرکت با وجود 

تومان عایدات ارزی همچنان 

میلیارد تومانی  19با کسری 

ارزی خود  و مصارف در منابع

مواجه است که با توجه به 

تواند از می ،افزایش نرخ دالر

ریسکهای بزرگ این شرکت 

 تلقی گردد.

 

 

 

 

میلیارد تومان و جمع مصارف ارزی  63تومان در نظر بگیریم جمع عایدات ارزی  3733اگر نرخ دالر را به قیمت روز 

میلیارد تومان خواهد رسید   63میلیارد تومانی به مبلغ  43شود و کسری منابع ارزی با افزیشی میلیارد تومان می 443

 رو سازد.تواند سود آوری شرکت را با تهدید روبهکه می

 

 ارزی مصارف و منابع

 ریالی )میلیون ریال( معادل برابری نرخ ارز مبلغ ارز نوع شرح

 353،537 31،333 43،398،417 دالر پودر

 34،444 31،333 948،333 دالر صابون

 467،683 31،333 1،934،853 دالر سایر

 554،134 ارزی عایدات جمع

 319،759 34،433 43،864،384 دالر ها چربی

 411،766 34،433 1،195،839 دالر اسانس انواع

 84،544 34،433 4،534،739 دالر سولفات

 446،335 34،433 3،633،574 دالر فسفات

 353،613 34،433 43،984،734 دالر سایر

 4،315،745 ارزی مصارف جمع

 193،493 کسری منابع ارزی

14% 
8% 

12% 

3% 
5% 3% 2% 

12% 
14% 

5% 
3% 

5% 14% 
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 چربی ها

 لوازم بسته بندی

 سولفات

 زئولیت

 کربنات

 کوپلیمر

 سایر

 چربی های وارداتی

 انواع اسانس

 وارداتی-سولفات

 فسفات

 وارداتی -سایر

 واد اولیهم: بودجه مبلغی مصرف 8 نمودار


