گزارش هیأت مدیره شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس (سهامی عام)

سال مالی منتهی به 1399/12/30

گزارش فعالیت هیات مدیره

به
مجمع عمومی عادی سالیانه
سال مالی منتهی به 1399/12/30

شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس(سهامی عام)

خرداد 1400

1

گزارش هیأت مدیره شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس (سهامی عام)

سال مالی منتهی به 1399/12/30

فهرست ها
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس(سهامی عام)

-1گزیده اطالعات4....................................................................................................................................................
 _2پیام هیئت مدیره 5 ......................................................................................................................................................................
 -3اهداف و سیاست های اجرایی شرکت 7 ...............................................................................................................................................
 -3-1مروری بر برنامه راهبردی شرکت 7 ............................................................................................................................................
 -3-1-1بیانیه چشم انداز و ماموریت شرکت 7 ..................................................................................................................................
 -3-2ارزش های محوری شرکت 8 ....................................................................................................................................................
-4-1تاریخچه 9 ..........................................................................................................................................................................
 -9-4تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست های تامین مالی شرکت اصلی 20 .................................................................................................
ب) تغییرات در بدهی های بلندمدت 20 ..............................................................................................................................................
ج) تقسیم سود 20 .......................................................................................................................................................................
 -9-5تغییرات در وضعیت نقدینگی 20 ...............................................................................................................................................
 -9-6تغییرات سرمایه در گردش 21 ..................................................................................................................................................
 -10نظام راهبری شرکت 22 ...............................................................................................................................................................
 -10-1ترکیب اعضای هیات مدیره 22 ...............................................................................................................................................
-10-2کمیته اموال و دارائی ها22 ............................................................................................................................................... :
 -10-2-1فروش اموال و دارایی ها (کمیته فروش ضایعات) 22 ...............................................................................................................
 -10-2-3کمیته منابع انسانی 27 .................................................................................................................................................
 -10-2-4کمیته راهبردی 27 .....................................................................................................................................................
 -10-2-5کمیته حسابرسی 27 ....................................................................................................................................................
 -10-2-6کمیته ارزان سازی کیفی 28 ...........................................................................................................................................
 -10-4-3تعداد جلسات هیأت مدیره و وضعیت حضور اعضا در جلسات28 .................................................................................................... :
-12-1اطالعات مربوط به برنامههای سال آتی شرکت در خصوص36 ............................................................................................................... :
 .13اطالعات تماس با شرکت 37 ..........................................................................................................................................................

2

گزارش هیأت مدیره شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس (سهامی عام)

سال مالی منتهی به 1399/12/30

 -1گزیده اطالعات
1399

1398

الف)اطالعات عملکرد مالی طی سال(مبالغ به میلیون ریال)

5،856،471

2،822،785

سود عملیات
درآمدها و (هزینه های) غی
عملیات

734،192

448،332

()3،319

()7،604

سود خالص پس از کرس مالیات

489،445

306،435

وجوه نقد حاصل از عملیات

()15،841

()21،208

درآمد خالص

ب)اطالعات وضعیت مالی در پایان دوره(مبالغ به میلیون ریال)
جمع دار یات ها
جمع بدیه ها
رسمایه ثبت شده
جمع حقوق صاحبان سهام

3،586،843

2،192،911

2،154،079

1،519،826

448،100

448،100

1،432،764

673،085

ج)نرخ بازده(درصد):
نرخ بازده داراییها

16.9

13.9

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

46.5

45

د)اطالعات مربوط به هر سهم:
تعداد سهام در زمان برگذاری
مجمع
سود واقیع هر سهم_ریال
سود نقدی هر سهم_ریال
آخرین قیمت در تاری خ تایید گزارش_ ریال

448،100،000

448،100،000

1،092

684

1،092

376

29،479

38،973

ه)سایر اطالعات:

554

تعداد کارکنان_نفر

4
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 _2پیام هیئت مدیره
بسم اهلل الرحمن الرحیم
با سالم و درود خدمت همه سهامداران عزیز و ارجمند شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس ،اعضاء محترم هیئت رئیسه مجمع
صاحبان سهام ،حسابرسان و بازرس محترم قانونی ،مدعوین و حاضرین محترم در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به
 99/12/30شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس.
هیأت مدیره و مدیریت شرکت افتخار دارد ،امانت دار سهامداران محترم بوده و در جهت حفظ و افزایش ثروت آنها از هیچ کوشش
و تالشی دریغ نورزد و افتخارات و موفقیت های کسب شده ،در سایه الطاف بیکران الهی و با پشتوانه حمایت های بی دریغ
سهامداران محترم حاصل شده است.
ما با تأکید بر شایسته ساالری توانسته ایم در مجموعه افرادی را داشته باشیم که شرکت را با انسجام و ترکیب نظم و دانش و
وجدان کاری به نقطه مطلوبی برسانند.
بی شک اعتبار برند پارس مرهون کیفیت و دوام باالی محصوالتی است که همواره در سخت ترین شرایط اقتصادی در راستای
کسب رضایت ذینفعان درونی و بیرونی و رعایت حقوق مصرف کنندگان گاه برداشته است.
در سال  ،1399علیرغم وجود مشکالت و موانع متعدد من جمله تشدید تحریم ها ،افزایش نرخ ارز و حامل های انرژی ،مشکالت و
محدودیت های نقل و انتقال پول ،مواد اولیه و کاال از کشورهای دیگر و همچنین رقابت حاکم بر بازار لوازم خانگی و کاهش قدرت
خرید مصرف کنندگان ،شرکت توانست با اندیشیدن تدابیر به موقع و اقدامات مناسب همراه با تالش بی وقفه کلیه کارگران و
مدیران ،به سودآوری قابل توجهی دست یابد.
هم اکنون به حول و قوه الهی و با استعانت به ائمه معصومین (ع) مفتخریم به استحضار برسانیم ،هیات مدیره و مدیریت شرکت با
سعی و کوشش مستمر ،همدلی ،حرکت جهادی و برنامه ریزی هدفمند مشاوران و مدیران متخصص و با تجربه به کمک کارگران
زحمت کش پارس ،توانست روند رو به رشد خود را طی کند  ،ضمن تحقق صد در صدی بودجه ،نسبت به افزایش  62درصدی
سود دوره مالی نسبت به دوره های قبل اقدام نماید.
از مجمع عمومی محترم صاحبان سهام تقاضا می نماید با رهنمودها و حمایتهای بی دریغ خود ،هیأت مدیره را در انجام وظایف
محوله یاری و همچون گذشته راه نیل به اهداف تعیین شده را هموار نمایند.

اهم اقدامات انجام شده در سال :1399
-

مدیریت مستمر وجوه نقد و پرداخت های به موقع حقوق و دستمزد و تامین کنندگان مواد اولیه تولید

-

تشکیل جلسات هفتگی شورای مدیران در محل کارخانه به منظور پیگیری امور محوله و خرد جمعی برای رفع مشکالت موجود

-

استفاده از ظرفیت های تولید و عدم توقف خط تولید

-

تداوم فعالیت واحد حسابداری بهای تمام شده (صنعتی) و تهیه گزارشات خروجی موردنیاز

-

گزارش مقبول حسابرسی در صورت های مالی شش ماهه  1399حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی

-

کاهش دوره وصول مطالبات

-

ایجاد شبکه فروش استانی در سراسر کشور

-

تحقق صد در صدی بودجه تولید در سال 1399
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گزارش هیأت مدیره شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس (سهامی عام)
-

افزایش تعداد تولید  %21در سال  1399نسبت به سال 1398

-

افزایش  % 26تعدادی فروش و  %107میزان فروش نسبت به سال 1398

-

افزایش  % 60سود خالص در سال  1399نسبت به سال 1398

سال مالی منتهی به 1399/12/30

تداوم و تقویت فعالیتهای کمیته های شرکت
الف:کمیته حسابرسی
به منظور رعایت الزامات قانونی و بورسی و نیز رویکرد هیات مدیره به این جایگاه مهم و مشاوره ای ،هیات مدیره ضمن
پیشنهاد اعضای دارای سابقه و تجربه قوی بر اساس نوع فعالیت شرکت و تصویب ایشان ،به طور موثر از نظرات و
پیشنهادهای کمیته حسابرسی در تهیه بودجه ،فرآیندهای کنترلی و  ...در جلسات هیات مدیره استفاده نمود.
ب:کمیته (کمیسیون) معامالت
به منظور خرید دارائی ،مواد اولیه ،مایحتاج روزانه شرکت ،خدمات پیمانکاری و فنی و فروش محصوالت تولیدی ،دارائی،
اموال ،مواد فرسوده ،اقالم مازاد بر احتیاج ،اجاره و همچنین ارائه هرگونه خدمات فنی و پیمانکاری به دیگران ،اعضای
این کمیته بر مبنای آیین نامه معامالت تصمیم گیری می کنند.
ج:کمیته ریسک
این کمیته در سال  98به منظور شناسایی ،ارزیابی ،کنترل و پایش وضعیت ریسک های شرکت ایجاد شد که شامل
انواع ریسک های مالی ،تجاری ،بازار ،نقدینگی و  ...می باشد و در راستای دستیابی به اهداف هماهنگ با برنامه
استراتژیک شرکت در حال فعالیت می باشد.
د:کمیته ارزان سازی کیفی
این کمیته که با هدف صرفه جویی ،کاهش و حذف هزینه های غیر ضروری و در عین حال حفظ کیفیت محصوالت در
راستای عمل به رهنمودهای مقام معظم رهبری درخصوص حمایت از کاالی ایرانی از سال  97راه اندازی شد ،به علت
مثمر ثمر بودن در سال  99نیز تداوم یافت.
ه:کمیته فروش ضایعات
مطابق با آیین نامه معامالت شرکت شناسایی ،قیمت گذاری و فروش ضایعات و اقالم راکد توسط این کمیته صورت می
گیرد که از جمله آثار آن تخلیه حجم عظیمی از ضایعات درون محوطه کارخانه و احداث زمین فوتبال و همین طور
احداث گلخانه به منظور تولید و تکثیر گیاهان موردنظر جهت استفاده در کل فضای سبز کارخانه بوده است.
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 -3اهداف و سیاست های اجرایی شرکت
 افزایش میزان تولید ،افزایش فروش ،افزایش بازده دارائیها ،افزایش بازده حقوق صاحبان سهام ،افزایش حاشیه سود ناخالص،
افزایش سود دوره و افزایش کیفیت سود عملیاتی
 افزایش رضایت مشتری ،افزایش کیفیت محصوالت ،کاهش مصارف انرژی  ،کاهش میزان آالینده های زیست محیطی و کاهش
میزان حوادث ناشی از کار ،افزایش سهم بازار ،افزایش فروش مقداری و ریالی
 افزایش امتیاز ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت و همچنین افزایش درصد اثر بخشی کلی تجهیزات تولیدی) ،(OEEافزایش
راندمان تولید ،افزایش ارزش ریالی مشارکتهای درون گروهی ،افزایش سرانه مقداری تولید
 افزایش میزان آموزش ارائه شده به نیروی انسانی و تعداد پیشنهادات اخذ و اجرا شده در مجموعه ،افزایش نفر ساعت آموزش
داده شده به پرسنل ،افزایش سرانه آموزش و افزایش درصد کارکنان آموزش دیده

 -3-1مروری بر برنامه راهبردی شرکت
 ارتقا و تعالی فردی و سازمانی با هدف برقراری انضباط مالی و اداری و توسعه فرهنگ مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 افزایش توانایی های فردی و سازمانی با هدف توسعه (نوآوری) و شکوفایی خالقیت ها و استعدادهای نهفته در صنعت لوازم
خانگی
 بهینه سازی و استاندارد کردن فعالیت های عملی با رویکرد مسئولیت پذیری و پاسخگویی

 -3-1-1بیانیه چشم انداز و ماموریت شرکت

به کارگیری فناوری های نوین و کارآمد ،مدیریت روزآمد ،نوآوری و بهبود مستمر در پنج سال آینده لوازم خانگی پارس را قادر
می سازد تا در ردیف شرکتهای تراز اول در تولید لوازم خانگی در بازار داخلی به شمار آمده و دارای توان حضور در بازار جهانی
باشد .همچنین ارتقای جایگاه شرکت کارخانجات لوازم خانگی از طریق ایجاد اطمینان در مشتریان و افزایش توان خرید بیشتر
کاالهای مصرفی بادوام با هدف سود آوری و تامین رضایت ذینفعان و تبدیل شدن به برترین برند درحوزه تولید لوازم خانگی
داخلی برودتی در سطح کشور ،چشم انداز شرکت می باشد.
 -3-1-2ماموریت

مأموریت شرکت مثل سایر اجزای استراتژی کسب وکار ،بر اساس ویژگیهای درون سازمانی و فرصت ها و تهدید های محیط
بیرونی طراحی می شود که باید با ارزشهای اصلی و مرکزی ،منابع و خصوصیات متمایز سازمان هماهنگ بوده و درعین حال
تالشها و فعالیت های شرکت را روی بازار هایی متمرکز کند که در آنها ،محصوالت و خدمات شرکت برای مشتریان
ارزشآفرینی داشته باشد و عالوه براینکه نسبت به محصوالت رقبا از مزیتهای خاص برخوردار باشد باید هم افزایی محصوالت
را نیز افزایش دهد .کلیات ماموریت شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس نیز به شرح ذیل می باشد:
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 تحکیم و تقویت بنیان شرکت به وسیله ارتقاء ارزش های اقتصادی
 ایجاد هم افزایی و همکاری مؤثر بین شرکت های مجموعه درجهت منافع گروه
 ارائه محصوالت و خدمات با کیفیت و تکیه بر فناوری روز
 نوآوری مستمر با به کارگیری سرمایه های انسانی متخصص در جهت جلب وفاداری مشتریان و جلب رضایت پایدار سهامداران
 ایفای نقش محوری در توسعه صنعتی و اقتصادی

 -1-3-3چشم انداز

 حفظ و احیاء برند لوازم خانگی پارس
 تحول و توسعه درکلیه ابعاد فعالیت های گروه
 عملکرد با کیفیت در جهت توسعه پایدار
 حضور مداوم در بازار داخلی و استراتژی حضور منطقه ای و جهانی
 خالقیت ،نوآوری و کارآفرینی
 پیشتاز در صنعت لوازم خانگی کشور با افزایش سهم تولید

 -3-2ارزش های محوری شرکت
ارزش های حاکم و نافذ بر کلیه فعالیت های شرکت مبتنی بر ارزش های محوری ذیل می باشد که با توجه به ارزش های
محوری شستا در نظر گرفته شده است.
 مسئولیتپذیری و پاسخگویی و شفافیت در ارائه اطالعات همراه با صحت ،دقت ،سرعت در تولید و ارائه و صیانت از اطالعات
 همکاری ،همدلی ،مشارکت و همافزایی
 شفافیت در ارائه اطالعات با حفظ حفاظت و صیانت از آن
 تعالی و بهبود مستمر کلیه فعالیت ها از طریق تخصص گرایی و بهره مندی از نیروی انسانی مبتنی بر دانش
 تعهد به ارتقا کیفیت تولیدات داخلی
 رضایت ذینفعان درونی و بیرونی و رعایت حقوق مصرف کنندگان با توجه به مسئولیت اجتماعی
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-4کلیاتی درباره شرکت
-4-1تاریخچه
شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس (سهامی عام) به شناسه ملی 10100670346در تاریخ  1354/02/06به صورت شرکت سهامی خاص
تأسیس شده و طی شماره  21482مورخ  1354/02/06در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و به موجب
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1373/09/23به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ  1373/11/08در بورس اوراق بهادار
پذیرفته شده و متعاقب ًا طبق نامه های شماره  36502/130مورخ  1391/05/21و  38119/130مورخ  1391/09/07سازمان بورس اوراق
بهادار تهران ،از فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حذف و به دلیل عدم احراز شرایط حضور در بازار اول به بازار
پایه فرابورس به عنوان شرکت ثبت شده پذیرفته نشده منتقل شده است .در حال حاضر شرکت جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه
گذاری صنایع عمومی تأمین و واحد تجاری نهایی گروه ،شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی می باشد .نشانی مرکز اصلی شرکت در تهران
خیابان آیت اله طالقانی بین خیابان ایرانشهر و شهید موسوی شماره181و محل فعالیت اصلی آن در شهر صنعتی البرز قزوین واقع است.

 -4-2موضوع فعالیت شرکت
موضوع فعالیت اصلی شرکت طبق ماده  2اساسنامه عبارت است از" تأسیس و ایجاد واحدهای صنعتی جهت تولید لوازم خانگی و صنعتی،
ساخت و تهیه و توزیع و فروش انواع لوازم خانگی و صنعتی و قطعات مربوطه ،صادرات محصوالت شرکت ،خرید و واردات مواد اولیه مورد
نیاز شرکت و مشارکت با اشخاص حقوقی و حقیقی می باشد.
فعالیت اصلی شرکت در زمینه طراحی و تولید یخچال ،فریزر ،یخچال و فریزر ،ماشین لباسشویی ،کولر آبی و جاروبرقی

می باشد.

 -4-3سرمایه
سرمایه شرکت طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ  448.100.000.000ریال (شامل تعداد  448.100.000سهم ،به ارزش اسمی هر سهم هزار ریال)
در تاریخ  1397/12/27افزایش یافته است  .به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ  1399/10/14از محل آورده نقدی و
مطالبات سهامداران به مبلغ  900،000میلیون ریال افزایش یافته که مراحل قانونی ثبت افزایش سرمایه در جریان می باشد.
تغییرات سرمایه
سرمایه جدید

تاریخ افزایش سرمایه

درصد افزایش سرمایه

1356/08/10

---

600

1357/03/07

33%

800

1372/12/05

1025%

9000

1374/05/16

100%

18،000

1375/04/21

100%

36،000

76/01/17

50%

54،000

1378/04/08

100%

108،000

1380/03/12

39%

150،000

1385/04/24

100%

300،000

1397/12/29

%49

448،100

1399/12/30

100%8

900/000

(میلیون ریال)

ا.
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گزارش هیأت مدیره شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس (سهامی عام)

سال مالی منتهی به 1399/12/30

 -4-4سهامداران
ترکیب سهامداران شرکت در پایان سال مالی منتهی به  1399/12/30به شرح زیر می باشد:

سهامداران شرکت در پایان سال مالی 1399
1398/12/29

1399/12/30
نام سهامدار

ردیف

1

شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام)

2

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تأمین (سهامی عام)

3

شرکت پارس الکتریک

4

شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز ،پتروشیمی تامین

5

شرکت صنایع غذایی دامون گستر بروجرد (سهامی خاص)

6

سایرین (کمتراز 2درصد)
جمع

تعداد سهام

درصد

تعداد سهام

درصد

1،493

0،00

144،850،841

32،32

424،288،830

94.69

291،591،220

65،07

126،493

0،03

131،480

0،03

1،567

0،00

1،567

0،00

152،398

0،03

152،398

0،03

23،529،219

5.25

11،372،494

2،54

448،100،000

100

448،100،000

100

 -5شرکت از منظر سازمان بورس اوراق بهادار
شرکت لوازم خانگی پارس به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1373/09/23به شرکت سهامی عام تبدیل ودر تاریخ
 1373/11/08در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده و متعاقبا طبق نامههای شماره  130/36/502مورخ  1391/05/21و  130/38/119مورخ
 1391/09/16مورخ  1391/09/07شرکت بورس اوراق بهادار تهران  ،از فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
حذف و بدلیل عدم احراز شرایط حضور در بازار اول به بازار پایه فرابورس «ب» منتقل شده است .
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گزارش هیأت مدیره شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس (سهامی عام)

سال مالی منتهی به 1399/12/30

-5-1وضعیت معامالت و قیمت سهام
الف) شرکت در تاریخ  1373/09/23در بورس اوراق بهادار تهران در گروه ساخت لوازم خانگی با نماد لخانه درج شده و سهام آن برای
اولین بار در تاریخ 1373/10/19مورد معامله قرار گرفته است.
تعداد

تعداد

سال مالی

تعداد سهام

ارزش سهام

روزهای

روزهایی که

منتهی به

معامله شده

معامله شده

باز بودن

نماد معامله

نماد

شده است

1399/12/29

91،066،738

ارزش بازار

میلیون ریال

ریال

قیمت
سهم

ریال

سرمایه

میلیون
ریال

4،070،449

197

46،829

196

448.100

ب) رتبه کیفیت افشاء اطالعات و نقدشوندگی سهام

شرح

سال 99

سال 98

تعداد روزهای گشایش نماد

197

238

196

تعداد روزهای معامالتی

196

 -6مرور کلی بر وضعیت و جایگاه صنعت لوازم خانگی در ایران
صنعت لوازم خانگی یکی از صنایع با دامنهای بسیار وسیع و متنوع است که در اثر تغییر و تحول شرایط و عوامل اثرگذار در مرحله
پیچیده و پرشتابی قرار گرفته است که به لحاظ برخورداری از پتانسیل ایجاد اشتغال ،میتواند نقش مهمی در توسعه صادرات غیر
نفتی و خروج کشور از رکود اقتصادی حاکم داشته باشد .البته بهره برداری از فرصتها و دستیابی به بازارهای جدید و حضور در
بازارهای بینالمللی ،تامین خواستهها و انتظارات مشتریان و جامعه ،مستلزم تولید لوازم خانگی با کیفیت و قیمت قابل رقابت در مقیاس
جهانی و افزایش میزان تولید فراتر از حداقل الزم جهت مصرف است که تحقق این امر ،نیازمند حمایت اصولی دولت و ایجاد تغییر و
تحول برای کاهش قیمت تمام شده محصوالت است .برخی مشکالت نظیر نرخ ارز ،کمبودهای تکنولوژیک و عدم برند سازی قدرتمند
در کنار مشکالت ساختاری اقتصاد ایران که بهره وری را پایین نگه داشته است موجب کاهش توان رقابتی این صنعت برای تولید و
صادرات محصول شده است.
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گزارش هیأت مدیره شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس (سهامی عام)

سال مالی منتهی به 1399/12/30

مهمترین ویژگی های صنایع لوازم خانگی را می توان موارد زیر دانست :


تقاضای زیاد محصوالت لوازم خانگی به دلیل رشد تعداد خانوارها



افزایش تنوع محصوالت مورد استفاده در خانوار



بازار بزرگ با تغییرات کند تکنولوژی



عام بودن و کاربرد در طیف وسیعی از صنایع

صنعت لوازم خانگی ضمن برخورداری از تنوع بسیار باال ،تقاضای قابل مالحظه و پایداری را در انواع محصوالت مورد نیاز خانوارها به
خود اختصاص داده است .توسعه این صنعت ضمن ایجاد فرصت اشتغال برای تعداد زیادی از متقاضیان کار ،میتواند از خروج بسیاری
از منابع مالی کشور در قالب واردات و قاچاق محصوالت این حوزه جلوگیری کند.
طبق برنامه راهبردی صنعت  ،سهم صادرات لوازمخانگی کمتر از یک درصد (نزدیک به  0/7درصد) از صادرات صنعتی کشور است.
اگر این میزان ناچیز (صادرات بخش لوازمخانگی) را در کنار آمارهای دیگر از این صنعت چون اشتغال  58هزار نفری صنایع لوازمخانگی
قرار دهیم ،میتوان گفت صنایع لوازمخانگی ایران در غفلت تاریخی از رقابت با همتایان خارجی خود باز مانده است .تا چند سال
گذشته بیشترین بخش بازا ر لوازم خانگی در اختیار برندهای خارجی بود ولی در یک سال اخیر به علت شدت گرفتن تحریم ها و
خروج برندهای خارجی از ایران ،تولیدکنندگان داخلی گردانندگان بازار هستند و سهم بیشتری را به خود اختصاص داده اند .به بیانی
دیگر به علت وجود تحریمها ،تولیدکنندگان با نصف ظرفیتشان مشغول تولید هستند و این شرایط استقبال از خرید و فروش
لوازمخانگی قاچاق را رونق بخشیده است .براساس اعالم ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز از هر 3قلم کاالی موجود در بازار لوازم
خانگی  2،قلم قاچاق است که تنها درصورت اقدام جدی دستگاه های نظارت ی و افزایش کیفیت محصوالت تولید داخل ،این میزان
کاهش خواهد یافت.

 -7محیط حقوقی شرکت:
مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:


قانون تجارت



قوانین و مقررات مالیات های مستقیم



قانون سازمان بورس و اوراق بهادار



قوانین کار و تامین اجتماعی



اساسنامه شرکت ،مصوبات مجمع عمومی و هیئت مدیره



قانون و مقررات گمرکات کشور



آیین نامه های اداری  ،مالی و معامالتی مصوب هیئت مدیره



استانداردهای حسابداری و حسابرسی



قوانین و مقررات امور بانکی
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گزارش هیأت مدیره شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس (سهامی عام)

سال مالی منتهی به 1399/12/30

 -8مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری
 -8-1صورت سود و زیان
سال 1399

سال1398

یادداشت
میلیون ریال

میلیون ریال

درآمدهای عملیاتی

5

5،856،471

2،822،785

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

6

()5،056،968

()2،213،743

799،503

609،043

هزینه های فروش  ،اداری و عمومی

7

()182،721

()127،497

سایر درآمدها

8

171،565

47،777

سایر هزینه ها

9

()54،155

()80،991

734،192

448،332

هزینه های مالی

10

()44،221

()16،967

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

11

()3،319

()7،604

686،652

423،761

()197،207

()117،326

489،445

306،435

سود ناخالص

سود عملیاتی

سود قبل از مالیات
29

هزینه مالیات بر درآمد
سود خالص
سود پایه هر سهم:
عملیاتی (ریال)

1،168

724

غیر عملیاتی (ریال)

()76

()40

1،092

684

12

سود پایه هر سهم (ریال)

13

گزارش هیأت مدیره شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس (سهامی عام)

سال مالی منتهی به 1399/12/30

 -8-2صورت وضعیت مالی
یادداشت
دارایی ها

1399/12/30

1398/12/29

میلیون ریال

میلیون ریال

دارائیهای غیر جاری
دارایی های ثابت مشهود

13

152،872

150،436

دارایی های نامشهود

14

6،346

5،766

سرمایه گذاری های بلند مدت

15

168

168

159,386

156,370

جمع دارایی های غیر جاری
دارایی های جاری
پیش پرداخت ها

16

102،186

133،192

موجودی مواد و کاال

17

2،028،717

1،046،943

دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

18

1،171،574

794،579

سرمایه گذاری های کوتاه مدت

19

39

39

موجودی نقد

20

124،842

61،767

3,427,436

2,036,520

دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش

21

21

21

3،427،457

2،036،541

3،586،843

2،192،911

جمع دارایی های جاری
جمع دارایی ها
حقوق مالکانه و بدهی ها
حقوق مالکانه
سرمایه

22

448،100

افزایش سرمایه در جریان

23

438،720

اندوخته قانونی

24

44،810

37،851

سایر اندوخته ها

25

88

88

501،046

187،046

1،432،764

673،085

سود انباشته
جمع حقوق مالکانه
14

448،100
0

گزارش هیأت مدیره شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس (سهامی عام)

سال مالی منتهی به 1399/12/30

بدهی ها
بدهی های غیر جاری
تسهیالت مالی بلند مدت

26

0

44،276

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

27

110،360

68،476

110،360

112،752

جمع بدهی های غیر جاری
بدهی های جاری
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

28

1،264،046

1،055،137

مالیات پرداختنی

29

217،903

108،661

سود سهام پرداختنی

30

7،870

1،566

تسهیالت مالی

26

452،190

195،223

ذخایر

31

93،289

42،347

پیش دریافت ها

32

8،421

جمع بدهی های جاری
جمع بدهی ها
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

2،043،719

1،407،075

2،154،079

1،519،826

3،586،843

15

4،141

2،192،911

گزارش هیأت مدیره شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس (سهامی عام)

سال مالی منتهی به 1399/12/30

 -8-3صورت جریان های نقدی
یادداشت

سال 1399

سال1398

میلیون ریال

میلیون ریال

جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی
نقد حاصل از عملیات

33

()15،841

()21،208

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

29

()96،622

()14،154

()112،464

()35،362

جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود

0

2،199

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

13

()25،680

()10،232

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود

14

()2،438

()2،473

دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها

12،835

168

جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

()15،282

()10،338

جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

()127،745

()45،699

جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی
7،697

0

دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
دریافت های نقدی حاصل از تسهیالت

2-26

453،000

140،000

پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیالت

2-26

()211،976

()62،248

پرداختهای نقدی بابت سود تسهیالت

2-26

()62،392

()18،957

پرداختهای نقدی بابت سود سهام

2-30

()503

()148

جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی

185،826

58،647

خالص افزایش در موجودی نقد

58،82

12،947

مانده موجودی نقد در ابتدای سال

61،767

49،023

تاثیر تغییرات نرخ ارز

4،993

()204

مانده موجودی نقد در پایان سال

124،842

61،767
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گزارش هیأت مدیره شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس (سهامی عام)

سال مالی منتهی به 1399/12/30

 -9آمار تولید و فروش
 -9-1آمار کلی تولید و فروش
عملکرد شرکت
شاخص

واحد
1399

1398

تولید

دستگاه

140،000

115،350

مقدار کل فروش

دستگاه

135،077

106،785

مبلغ کل فروش

میلیون ریال

5،856،471

2،822،786

-9-2وضعیت فروش و نسبت سود ناخالص به فروش

1399
درآمد

بهای تمام

عملیاتی

شده

میلیون ریال

میلیون ریال

1398
سود ناخالص
میلیون ریال

سود ناخالص

سود ناخالص

به درآمد

به درآمد

عملیاتی

عملیاتی

درصد

درصد

فروش خالص
یخچال

2،641،106

2،335،073

306،033

12

20

فریزر

3،005،719

2،594،510

411،209

14

23

یخچال فریزر

56،488

53،494

2،994

5

42

لباسشویی

382

108

274

72

76

کولر

148،652

73،271

75،381

51

17

جاروبرقی

4،124

513

3،611

88

58

14

22

5،856،471

799،502

5،056،969

-9-3تغییرات در دارائیها
17

گزارش هیأت مدیره شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس (سهامی عام)
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سال مالی منتهی به 1399/12/30

گزارش هیأت مدیره شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس (سهامی عام)
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سال مالی منتهی به 1399/12/30

گزارش هیأت مدیره شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس (سهامی عام)

سال مالی منتهی به 1399/12/30

 -9-4تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست های تامین مالی شرکت اصلی
الف) تغییرات در حقوق صاحبان سهام
1399/12/30

1398/12/29

میلیون ریال

میلیون ریال

درصد تغییرات

سرمایه

448،100

448،100

0

اندوخته قانونی

44،810

37،851

18.3

سود(زیان) انباشته

501،446

187،046

168

ب) تغییرات در بدهی های بلندمدت
1399/12/30

1398/12/29

میلیون ریال

میلیون ریال

درصد تغییرات

تسهیالت مالی بلند مدت

0

44،276

100

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

110،360

68،476

61

جمع

110،360

117،143

6

ج) تقسیم سود
پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود ،مبلغ  48،944میلیون ریال معادل  10درصد سود خالص سال ( 1399مبلغ  1،092ریال برای هر
سهم) است.

 -9-5تغییرات در وضعیت نقدینگی
الف) وضعیت جریان های نقدی عملیاتی در مقایسه با سال قبل
میلیون ریال
1399
خالص جریان نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی

()15،841

20

1398
()21،207

درصد تغییرات
25

گزارش هیأت مدیره شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس (سهامی عام)

سال مالی منتهی به 1399/12/30

 -9-6تغییرات سرمایه در گردش
1399

1398

درصد تغییرات

1،383،738

629،446

126

-9-7نسبت های مالی
شرح نسبت

نحوه محاسبه

سال مالی منتهی به

سال مالی منتهی به

1399/12/30

1398/12/29

نسبت های نقدینگی:
نسبت جاری

دارایی های جاری تقسیم بر بدهی های جاری

1.67

1.44

نسبت آنی

(دارایی های جاری منهای موجودی کاال و پیش پرداخت ها) تقسیم بر بدهی های جاری

0.63

0.6

نسبت های اهرمی:
نسبت بدهی

کل بدهی ها تقسیم بر کل دارایی ها

0.60

نسبت پوشش بهره

سود قبل از کسر بهره و مالیات تقسیم بر هزینه بهره

16

نسبت مالکانه

ارزش ویژه تقسیم بر کل دارایی ها

0.40

0.69
27
0.30

نسبت های سودآوری:
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام

سود خالص تقسیم بر ارزش ویژه

0.34

0.46

نسبت بازده دارایی ها

سود خالص تقسیم بر کل دارایی ها

0.14

0.14

نسبت های فعالیت :
دوره وصول مطالبات :

حسابهای دریافتنی تقسیم بر متوسط فروش روزانه

80

96

نسبت های مربوط به ارزش ویژه:
سود هر سهم -ریال

سود خالص تقسیم بر تعداد سهام

1،092

نسبت ارزش نقدی هر سهم -ریال

ارزش ویژه تقسیم بر تعداد سهام

3،197

21
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گزارش هیأت مدیره شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس (سهامی عام)

سال مالی منتهی به 1399/12/30

..

 -10نظام راهبری شرکت
 -10-1ترکیب اعضای هیات مدیره
ردیف

نام

نام خانوادگی

مقطع تحصیلی

نماینده سهامدار

نوع عضویت و سمت

1

ایرج

محمدزاده

دکتری_

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی

موظف – مدیرعامل و نایب

تامین (سهامی خاص)

رئیس هیات مدیره

2

سجاد

باشی

کارشناسی ارشد –

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی

موظف – رئیس هیات مدیره

مدیریت بازرگانی

(سهامی عام)

معاون بازاریابی و فروش

3

غالمعباس

آجرلو

دکتری– مدیریت

شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و

موظف – عضو هیات مدیره

اجرایی

پتروشیمی تامین (سهامی عام)

معاون توسعه خدمات محصول

4

مریم

آرامش

کارشناسی زبان و

شرکت مهندسی بازرگانی بهین آرا

غیرموظف – عضو هیات

ادبیات انگلیسی

(سهامی خاص)

مدیره

تاریخ انتصاب

99/08/19

99/12/22

98/07/01

98/12/17

-10-2کمیته اموال و دارائی ها:
 -1شناسایی دارایی ها
 -2بررسی وضعیت دارایی ها
 -3تعیین تکلیف دارایی ها
 -10-2-1فروش اموال و دارایی ها (کمیته فروش ضایعات)
پس از برگزاری جلسات متعدد در کمیته اموال و دارایی ها و بررسی وضعیت هر یک از اموال اعم از ماشین آالت ،تأسیسات ،اقالم و قطعات
مازاد ،ملزومات ،ضایعات و  ...پس از تدوین روش های اجرایی و دستورالعمل های فروش اموال ،بر اساس آئین نامه و کمیسیون معامالت نسبت
به موضوعات داخلی شرکت در جهت بهسازی ساختمان و تجه یزات و خرید مواد اولیه تولید و فروش اموال و دارایی مازاد تصمیم گیری می
گردد.
-10-2-2کمیته حقوقی و قراردادها (وصول مطالبات(
پس از برگزاری جلسات در کمیته حقوقی و قراردادها و بررسی وضعیت هر یک از پرونده های حقوقی له و علیه شرکت و همچنین قراردادهای
جاری و  ...پس از تدوین راهکارهای الزم جهت پیگیری پرونده های مذکور ،بر اساس سیاست هیأت مدیره و تکالیف مجامع سنوات گذشته،
پرونده های سنواتی و جاری شرکت مورد پیگیری قرار می گیرد
اهم موارد حقوقی به شرح ذیل می باشد:

22

گزارش هیأت مدیره شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس (سهامی عام)

پرونده های حقوقی /کیفری شرکت لوازم خانگی پارس علیه اشخاص
ردیف

موضوع/خواسته

خوانده/متشاکی

 1شکایت از کالهبردار تماس گیرنده با بانک شروع به کالهبرداری
تجارت

توضیحات

آخرین اقدام
1400/02/24

انجام نیابت

 2محمد حسین طالبی مزرعه شاهی

ورشکستگی

1399/10/24
1399/12/19

نقض دادنامه بدوی و ارسال مجدد به شعبه 14قم
وقت رسیدگی در حال کارشناسی

 3محمد حسین طالبی مزرعه شاهی

11/100/000/000ریال

1399/08/18
1399/10/29

استعفای وکیل
ارائه پاسخ بانک سپه

 4محمد حسین طالبی مزرعه شاهی

رای محکومیت به
20/750/000/000ریال و خسارت
تاخیر تادیه
اخالل در نظام اقتصادی

1399/04/15
1400/02/05

دادنامه حضوری شماره 9909972160700445
تشکیل پرونده اجرایی

1398/06/14

منع تعقیب
اعتراض به قرار -- 1398/07/12
وقت نظارت خرداد 99
مختومه

 6یوسف علیپور

اخالل در نظام اقتصادی

1398/06/14

انجام کارشناسی
مختومه

1398/11/12

استرداد دادخواست
قرار رد دعوی دادنامه 9809970227501564
مطالبه چک  2/097میلیارد
به دلیل انجام مفاد توافقنامه 98/10
مختومه

1399/08/10
1399/12/24
1400/02/06

استعفای وکیل
دریافت نظریه کارشناسی اقای بیاتی
ثبت معرفی نماینده حقوقی

 5محمد حسین طالبی مزرعه شاهی

 7یوسف علیپور

 8ساتراپ ثقفی

خسارت
27/000/000/000ریال

23

وقت رسیدگی در تاریخ 98/09/27

سال مالی منتهی به 1399/12/30

گزارش هیأت مدیره شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس (سهامی عام)

سال مالی منتهی به 1399/12/30

اعتراض ساتراپ به نظریه کارشناسی و ارجاع به هیئت  3نفره

تعزیرات تقلب در فروش کاال ،عدم
صدور فاکتور

1400/01/23

کارشناس آقای کهن دانی – تشکیل جلسه کارشناسی در کارخانه – کارشناسان جباری و کاوه
زندیان

 10پدیده تجارت فرتاک – نیما نیک مرام

رای محکومیت به
5/527/922/827ریال

1398/07/10
1400/02/05

دادنامه غیابی
ابالغ اجرائیه
تشکیل پرونده اجرایی

 11علیرضا بهشتی رو

1/166/867/379ریال

 9ساتراپ ثقفی

نسبت به دو واحد آپارتمان در رهن شرکت پارس اجراییه صادر و به اجرای اهواز ارسال شده
است

 12علیرضا بهشتی رو
تعاونی اهواز

96/617/402ریال خسارت تاخیر تادیه

1399/05/26

رای به تاخیر تادیه از  1398/03/01تا 1398/09/24
آماده اجرائیه

 13میالد فرج تبریزی

رای محکومیت به
5/000/000/000ریال و خسارت تاخیر
تادیه

1399/07/29
1399/09/18
1400/02/06

دادنامه اعسار پرداخت  250میلیون پیش و ماهانه  15میلیون
ضامن و شریک رضا نظیفی
ثبت معرفی نماینده حقوقی

 14رضا نظیفی

خیانت در امانت

1399/08/27

منع تعقیب
مختومه

 15رضا نظیفی

داوری
3/320/000/000ریال

1399/04/14
1400/02/26

ابالغ رای داور
مطالعه پرونده

 16مهدی گلزاران

خیانت در امانت

1399/11/06

جعل و خیانت در امانت (قرار جلب به دادرسی)
در حال رفع ایرادات شعبه  102و قرار کارشناسی

 17حمل و نقل آال

 20میلیون

1399/03/03

منع تعقیب -سعید عبدالهی راننده
حمید شریفی
مختومه

 18علی حسین پناه تاته رشید

رای محکومیت به
350/000/000ریال چک و خسارت
تاخیر تادیه

1397/08/22
1400/02/06

تشکیل پرونده اجرایی

 19محمود بهرامیان

رای محکومیت به
500/000/000ریال سفته

1394/04/18
1399/12/13
1400/01/22

دادنامه غیابی 9409973030700350
اجرائیه 9410423030700256
اجرای احکام
24
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سال مالی منتهی به 1399/12/30

1400/03/02

تشکیل پرونده اجرایی شعبه  1اجرا فردیس
اخذ استعالمات – هیچ مالی کشف نشد
جلسه با خانم نیره صفارپور(همسر) نامبرده فقط حاضر به پرداخت  25میلیون تومان از بدهی بود

1398/02/31

2سال حبس غیابی دادنامه 9809972190800236

 20محمود بهرامیان

خیانت در امانت 30میلیون

 21مسعود جربزه دار

ورشکستگی

صدور حکم ورشکستگی مسعود جربزه دار و قرار گرفتن شرکت پارس در صف غرما جهت
مطالبه دیون معوقه

 22مسعود جربزه دار

500/000/000ریال چک

ملک مسکونی تا  205میلیون در رهن بانک ملی 1397/03/08

 23پارس مهر

نقض عالمت تجاری

دادنامه صادر و پرونده به دادسرا ارجاع شده است
5ب ناحیه 26نظریه کارشناسی عدم اقدام ناقضانه

 24مکث الکتریک

نقض عالمت تجاری

 25آرا بهین

نقض عالمت تجاری

 26پارس آنیل

ابطال عالمت و ضرر و زیان

 27بهین پارس

ابطال عالمت و ضرر و زیان

 28تات الکتریک

ابطال عالمت و ضرر و زیان

 29پارس سی سی

ابطال عالمت و ضرر و زیان

Akim Metal 30هکر

 46625یورو
1/195/838/000ریال 7000-شفت
لباسشویی915/174/150-ریال
 5500شفت لباسشویی

Alcea 31ایتالیایی

 9961یورو

Balorman 32

 6800رویه لباسشویی
333/784/800ریال

Xiamen 33

1/918/887/202ریال برد کمبی

حکم محکومیت

1396/09/29

نقض قرار توقف تحقیقات
بازجویی از  2نفر در ترکیه

1398/12/07

حکم دادگاه میالن به ورشکستگی شرکت ایتالیایی و ثبت شرکت پارس در لیست طلبکاران
– مدیر تصفیه میالن

25
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ی
پرونده های حقوق اشخاص علیه ررسکت کارخانجات لوازم خانگ پارس
ردیف

موضوع

خواهان

توضیحات

آخرین اقدام

101

محمد اکبری

رای محکومیت پارس به
24جفت یخچال فریزر (48دستگاه)

1399/10/29
1399/11/17
1400/01/18

دادنامه بدوی شماره 9909970228201315
محکومیت شرکت به ارائه  24جفت یخچال و فریزر
ثبت دادخواست تجدیدنظرخواهی
تائید رای بدوی توسط شعبه  50تجدیدنظر

102

عادل فیض الهی

رای محکومیت پارس به
10/000/000ریال

1399/10/14
1399/12/20

صدور اجرائیه بر علیه شرکت –
تماس با مشتری جهت انجام تعمیرات

103

سازمان بازرس کل کشور

آقای محسنی مدیرعامل اسبق

1397/02/22

احضار
 1/96/513/0013کالسه بازرسی امور تعاون کار و رفاه

شهرداری الوند 77

 400میلیون عوارض

105

سروش همراه رسانه

 26میلیون
 367جارو برقی
1/000/000/000ریال

1399/08/28
1400/02/06

ارجاع به کارشناس رایانه و کارشناس حسابداری
ثبت معرفی نامه نماینده حقوقی

104

هیات سه نفره کارشناسی

106

حسن علی زاده رزق آباد

رای محکومیت پارس به
7/000/000ریال

1399/11/25
1400/02/28

ارائه الیحه دفاعیه
ابالغ دادنامه محکومیت به 700هزارتومان

107

شکراله و علی محمودی تبار

مطالبه خسارت لباسشویی 21/000/000ریال

1400/03/01

ابالغ وقت رسیدگی

132

سعید خانپور

1399/04/19

اجرائیه

133

حیات زره بند

1399/09/12

دادنامه

134

زهرا احمد زاده

135

شرکت شهرکهای صنعتی قزوین

294/423/429ریال

بهین آرا
 2آبیک رای صادر کرد
مختومه

136

علیرضا نور پور

تقلب

اعالم رضایت شاکی
مختومه

137

خانم قنبری

تقلب

اعالم رضایت شاکی
مختومه

26
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گزارش هیأت مدیره شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس (سهامی عام)

سال مالی منتهی به 1399/12/30

 -10-2-3کمیته منابع انسانی
پس از برگزاری جلسات کمیته منابع انسانی و بررسی وضعیت نیروی انسانی شرکت ،با توجه به جمیع شرایط کمیته نسبت به وضعیت نیروی
انسانی از تمامی جنبه ها از جمله آموزش و تخصص و تجربه و چابک سازی نیروها تصمیم گیری می نماید.
وضعیت نیروی انسانی در پایان سال 1399
رسمی

قراردادی

خدماتی

جمع

0

554

0

554

 -10-2-4کمیته راهبردی
پس از برگزاری جلسات کمیته راهبردی با حضور مدیران ارشد شرکت و بررسی راهکارهای مختلف جهت احیای فعالیت تولیدی و شناسایی
تأمین کنندگان مواد اولیه تولید و همچنین راهکارهای فروش محصوالت تولیدی ،ضمن تدوین و اجرایی نمودن دستورالعمل فروش محصوالت،
با توجه به موارد زیر بهترین تصمیمات جهت نیل به اهداف سازمانی اتخاذ می گردد:
 .1محدودیت های موجود در مسائل مالی بین الملل( اعتبارات اسنادی)
 .2بازرگانی بین الملل و خرید از شرکتهای تولید کننده داخلی به منظور آزمایش وضعیت بازار و سنجش تمایل مصرف کننده به خرید محصوالت
شرکت
 .3تدوین برنامه راهبردی شرکت برای سال 1400

 -10-2-5کمیته حسابرسی
با توجه به بورسی بودن شرکت لوازم خانگی پارس و همچنین نیاز به بازوی مشاوره ای مالی هیئت مدیره شرکت ،از آبان ماه  1396کمیته
حسابرسی عمال تشکیل نگردیده بود که با احیای مجدد واحد حسابرسی داخلی از اردیبهشت ماه  97فعالیت این واحد از سر گرفته شد و در
چارچوب منشور حسابرسی داخلی و منشور کمیته حسابرسی ابالغی شستا به فعالیت خود ادامه داده و در سال  1399نیز به تعداد  9جلسه
تشکیل شد .تا مورخ  1399/11/20نیز اعضای کمیته حسابرسی به شرح زیر
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می باشند:

گزارش هیأت مدیره شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس (سهامی عام)

سمت و مبنای عضویت در کمیته
هیات

عضو

حسابرس

مدیره

مستقل

داخلی

نام و نام
خانوادگی
رحیم اردالن

*

پرویز نصیری

*

قرچی

تاریخ انتصاب

1398/07/17
1394/03/18

سال مالی منتهی به 1399/12/30

مدرک
تحصیلی
دکتری
کارشناسی

مدیریت

ارشد

اجرایی

سعید
اسمعیل پور

*

1397/09/10

دکتری

زنجانی
*

*

*

دولتی

کارشناسی
ارشد

مالی

رضا فراهانی

مریم آرامش

1399/07/19

کارشناسی

1399/07/02

دکتری

دفتری

مدیریت

مدیریت

1398/08/11

محمدهادی

رشته

زبان
انگلیسی
حسابرسی

 -10-2-6کمیته ارزان سازی کیفی
به منظور کاهش هزینه های تولید و درعین حال حفظ کیفیت محصوالت ،کمیته ای متشکل از معاونین ،مدیران و کارشناسان فنی مرتبط در
سال  1397تشکیل شد که با توجه به نتایج و آثار قابل توجه ،فعالیت این کمیته در سال  1399نیز ادامه و به صورت هفته ای برگزار گردید.

 -10-4-3تعداد جلسات هیأت مدیره و وضعیت حضور اعضا در جلسات:
از ابتدای سال  1399تا پایان دوره منتهی به  99/12/30تعداد  19جلسه هیأت مدیره برگزار گردید که وضعیت مصوبات هر یک از جلسات و
اعضای هیأت مدیره حاضر در جلسه به شرح ذیل می باشد:
تعداد جلسات هیأت مدیره در سال مالی1399
تاریخ شروع

تاریخ پایان

تعداد جلسات

1399/01/31

1399/12/17
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گزارش هیأت مدیره شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس (سهامی عام)

سال مالی منتهی به 1399/12/30

-10-4اطالعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک

غالمعباس آجرلو

معاون توسعه و خدمات محصول

دکتری

سجاد باشی فومنی

معاون بازاریابی و فروش

کارشناسی ارشد

محمد تقی اسدی

سرپرست معاونت مالی

کارشناسی ارشد

مهدی نصیری اقدم

مدیر کارخانه

کارشناسی

جعفر بهشتی

مدیر حقوقی

کارشناسی ارشد

محمود خاتمی

مدیر حراست

کارشناسی ارشد

شهرام یاوری

معاون خدمات پس از فروش

کارشناسی

سعید امانی

مدیر منابع انسانی وپشتیبانی

کارشناسی ارشد

میرنظام الدین شهیدی

مدیر حسابداری صنعتی

کارشناسی

ناصر جدلیها

مدیر برنامه ریزی تولید

کارشناسی ارشد

فاطمه مجتهدزاده

مدیر مهندسی

کارشناسی

مریم خلیلی

مدیر کنترل کیفیت

کارشناسی

فاطمه محمدبیگی

مدیر تضمین کیفیت

کارشناسی ارشد

جواد غالمیان

مدیر پشتیبانی

کارشناسی

کیوان سلیمی

سرپرست تحقیق و توسعه

کارشناسی ارشد

-10-5حسابرس مستقل و بازرس قانونی
در مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام مورخ  1399/03/25سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس اصلی و بازرس علی البدل
شرکت انتخاب گردیدند.
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گزارش هیأت مدیره شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس (سهامی عام)

سال مالی منتهی به 1399/12/30

ردی

ف

-11اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

گزارش حسابرس

بندد -5یادداشددت ضیحددشما شدداا

ددا 18-1-1-2صددی ضیا لددا ا

بابت طلد ایاداد شد ن ادنیاضا اا مدا لماد الدش طدا ا ل د
شددا ا بدد ل لدد  30لشلشددا د یدداد امدد الای انددیما ا اددا شدد ن د
خصیص ص ن چک بال لمل ام ا کشفر صی ی گرفت اات.

1

2

بن -6با ضیج ب یادداشت ضیحشما  26-1-2صی ضیا لا ا ،لاد ضلیشالی
د یافتا اا با ک اپ د ااد 1383اا لمل صن نق ا ا ب ل ل 2،695،905
ا ات .ا ب ضی حشح ا ات بر ا ااس
یی ن لا با ش ک ضاکنیه ض لیی
ضایش ی د یافتا اا با ک لا یا ا ن ا ا ض لیشالی لذکی ل ت ب ااد
م ل ضغششر اید اادددت.بر ااددداس ابالغش شئت نایراه د جللددد لی
1398/12/25د خصددیص اصددالا یش ال اجرایا لاد 20ما یه فق لیا ق
ضی ش مابت پذیر ن ا ضنا ظا لا ا ک ددی ،لیحددیو ضصددیی ال شدداا
/58988ی  /52080لی  1394/05/11ن اصددالاای بع ه ،لنر گردی
ب کا اه ضا ضا یخ  31شیریی 1399ام لاط ار اش ش خید ا ب صی ی
الکاه پرداخت ،یا ک الل لکلف
یک جا پرداخت ااین نیا د صددی ی

تکالیف مجمع

اقدامات انجام شده

بن -1د خصیص لن ج د بن  5گ ا ش الابرس للتنل ن باا س ما ی ا
ن یادداشت ا ضیحشما شاا ا 18-1-1-4 ،18-1-1-2ن -1-1-5
،18با ضیج ب ضیحشمای شئت ل یر د خصیص الابیا د یافتنا ضاا
ن غشر ضاا اک ن ادددنیاضا ،لااق لنر اید ب دددرا دیل ام الای ا
صی ی پذیرد:
ل ت ب طرا پشگشر د ان انیما ن لذاکرای شفا ا با ا شخاص انشنا
ن انیما با اا نگا الی انیما شددرکت اددرلای گذا صددنایق ایلا
ضالش ام ا ن تایج ااصدددل اا ام الای ل بی ،ضا پایاه شدددیریی لا 1399ب
ایال ا ا ا ائ گردد.
لنر گردی خری ن حعشت طل اا ما یی اف لشپی (یاددا شت ضی حشما
18-1-1-3صی ضیا لا ا )ضا پایاه خرداد  1399لا 1399ضیش ن ب ایال ا
ا ا ائ گردد.
ئش ال ا لرض ط با چرخ فرنش با ایت صددرف ن صددالا شددرکت ن با
اا نگا ادددیال ا ا لی د باا گر مرا گشرد(.اا جال ا ت ا ادددناا
ل ددتریاه ن ن اخذ ضضددالش لعت ر ن کافا د خصددیص ا نا ااین گا ا
،فرنش ا ا ت ا ،مرا داد ا ن )...
د خصددیص لفدداد لن د ج د بن د  6گد ا ش الددابرس للددتنل ن بدداا س
ما ی ا ،بدا ضیجد بد ضیحدشمای شئدت لد یر لشندا بدر اینکد ضلدیشالی
د یددافتا اا با ددک اددپ د ادداد  1383اا لمددل صددن نق ا ا دخشددر ن
اچنددش بددر اادداس ضایش ید د یددافتا اا با ددک اددپ لا د یددا ا ن ا ا
ضلیشالی لدذکی لد ت بد اداد م دل ضغششدر نادید اادت ن بدر ااداس
ابالغش شئدت نایدراه د جللد لدی 1398/12/25د خصدیص اصدالا
یش ال اجرایا لداد 20مدا یه فدق لیا دق ضی شد مابدت پدذیر ن ا ضندا
ظددا لددا ا ک ی ،لیحددیو ضصددیی الدد شدداا /58955ی /52080
لددی  1399/05/11ن اصددالاای بع د ه ،لنددر گردی د ب د کا اه ض دا
ضا یخ  31شدیریی  1399املداط ار ادش شد خدید ا بد صدی ی یکادا

د خصددیص خری نحددعشت طل اا ما ییاددف لشپی ال رد بایت
خری ا ااد 1395ن 1396جاعاً ل ل 21،000لشلشیه یاد ب شرکت
ب کا بید ا .بر اادداس لصددیب شئت ل یر د لا 1398ن ضفییض
اختشا ه شددرکت د خصددیص ضصدداش گشر می ضلددیی ه لنر
گردی ،با ضیج طید دن داد ادددا د دادگا یا ن پشگشر شدددکایتیا
لنرا لش ای ددداه ن با ضیج ب ا ال لادگا ای ددداه جیت پرداخت
ب ا ب ارا ین داد اا ،بخ ا اا ب ا ال رد د ااد 1398ن
لابنا ضا پایاه ضشر لا 1399ضلدددیی گردد .ذا بر ااددداس ضیاف ال ا
لددد ت ب د یافت  9فنر چک ب ل ل 21،717لشلشیه یاد اا ضا یخ
 1398/10/30غایت 1399/04/31ام ا ن ضا ای ضا یخ ضع اد  9فنر چک
نصید ش اات.
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د خ صیص بن  2ضکا شف لااق ،پشگشر ضعشش ضکلشف لا ض لیشالی
ا ا با ک اپ ب ا اتناد ل صیب لی  98/12/25شئت لمتر نایراه
ن اصدددالاش یش ال اجرائا لاد 20ما یه فق لیا ق ضی ش مابت پذیر
،د خیا ات بر اا ضن لشط لا بر ا ااس ل صیب لذکی با شش لا
ضنفس ن ضنلددشط  4اددا ب با ک اددپ ا ادداد ش د .ط ال شدداا
/99/2003ص و لی ( 1399/07/01طا لصدددیب شددداا  153شئت
ل یر ) شرکت ارلای گذا صنایق ایلا ضألش کل ب ا ا ا ب
با ک اپ پس اا ض یل ب ل ل یا ا ب ل ل  116،899،945،458یاد
ضیاددط شددرکت اددرلای گذا صددناییق ایلا ضألش پرداخت ن د
الابیا فا لا بش لنظی گردی .

گزارش هیأت مدیره شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس (سهامی عام)

سال مالی منتهی به 1399/12/30

پرداخت ااین ن یا د صدی ی د الکداه پرداخدت ،با دک الدل لکلدف
اات بنا ب د خیاات ل تر ل ت ب
پرداخت املاط د لی لنر ل اید نج ا ت ا ضاخشر ضادی
ام ا اای

2

ردی

ا ات بنا ب د خیا ات ل تر ل ت ب ض لنشط ب ا ا اکثر ضا چیا ااد
د املاط شش لا با ر اید  18د ص برا
ب کا ا ا ک لاایو اصل ضلیشالی یا کاتر اا 20لشلشیه د ن اچنش
برا یایا ک لاایو اصددل ضلددیشالی یا کاتر اا 20لشلشیه د با ر دی شالل ر اید ب الن جرای لیحیو یش ال اجرایا نصید لنا ای
 12د ص لا باش ام ا اای .
غشر جا لیالای ا ت ا (ا ا ن یا ا))خیا ش ،فلذا لنر گردی شئت
پرداخت ام لاط د لی لنر ل اید نج ا ت ا ضاخشر دی شالل ر
ل یر پشگشر ا ا جیت ضعشش ضکلشف ضلیشالی ا ا فیق ا ذکر اا
اددید ب الن جرای لیحددق یش ال اجرایا نصددید لنا ای غشر جا
با ک اپ ضا ضا یخ  1399/04/31ا بعال ن د.
لیالای ا ت ا (ا ا ن یا ا)خیا ش .
گزارش حسابرس

تکالیف مجمع

اقدامات انجام شده

ف

3

4

بن -7با ضیج ب یادداشددت ضیحددشما ،15-1-1شددرکت د ادداد لا ا لی د لفاد لن ج د بن  7گ ا ش ا لابرس ل لتنل ن باا س ما ی ا،،لی د ا اتااو با ضیج ب ال /98/1528ص و لی  1398/05/12صنایق ایلا
ضألش ،بمث ا تناد شرکت بیش ا ب شرکت دیگر پس اا لااق لنرا
گ ا ش ام ا ب فرنش شددرکت فر ا لین اددا باا گا ا بیش ا ب مشات لااق مرا گرفت.
گردی ک پس اا ا اا کا شنااا مشات ایا ضیاط کا شناس ااا
کا شنا اا 31،5لشلشا د یاد ب شرکت ارلای گذا صنایق ایلا ضألش
دادگلتر لنتظر ل ایع ال ا تناد ایا اا طری ل ینگ لا
(ایال ا ) اید اات.
باش  .چنش طا ال شاا /98/306ص و لی
1398/10/02صنایق ایلا ضألش د خصیص ضمییل کلش ااناد ن
ل ا ک شرکت بیش ا ب ااین گاه ل ینگ ،د ضا یخ
1398/10/07طا جلل اضی ااین گاه صنایق ایلا ضألش د
شرکت ،طا صی ضالل ا ل ا ک ن ااناد ما ی ا شرکت بیش ا
ضمییل ای اه گردی .
د خ صیص لفاد لن ج د بن  8گ ا ش ا لابرس ل لتنل ن باا س ما ی ا د خصیص جذر ارلای گذا گیا فراخیاه جذر ارلای گذا ن
بن -8پشگشر ا شرکت جیت ا اا ضکا شف لنر د لااق ایلا اد
ل ا کت د نا ال اطال ای ن اایت شرکت د ج ک لتاافا
صددداا اه ادددیا لی  1398/03/30با ضیج ب لیا د لن ج د بن ا
،،لنر گردی ل ت ب پشگشر ضکا شف لنر د لااق ایلا اا شا لی
11،6،5ن 12ای گ ا ش ن ا اا ام الای د خصددیص اخذ ضضددالش لعت ر اا  30خرداد لا  1398ک د ادددایر بن ا ش ضکلشف گردی ن اچنش لیا د پش نیاد ا ائ گردی .
ل دددتریاه ،جذر ادددرلای گذا داخلا ن خا جا ن ضألش لا ا بش ا اللا ب
ایر لی د ضأکش لااق مرا گرفت .ا اا ام الای ا د خصیص اخذ ضضالش
تشا یایا راش اات.
لعت ر اا ل ددتریاه ،جذر اددرلای گذا با ایت صددرف ن صددالا شددرکت ن
میا ش ن لنر ای لا ا لی د ضأکش لااق مرا گرفت.
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ردی

گزارش حسابرس

تکالیف مجمع

سال مالی منتهی به 1399/12/30

اقدامات انجام شده

ف

5

6

بن -9لعالالی لن ج د یاددا شت ضی حشمای ،36-1ب نیاه کلش ل اید
لاد 129اصددالاش ما یه ضاا ی ک طا ادداد لی د گ ا ش ا اا شدد ن
ضیاددط شئت ل یر شددرکت ب اطالو ای ادداالاه اددش ،لی د بر اددا
مرا گرفت ا ات.د لی د لعالالی لذکی ،لفاد لاد فیق ل نا بر ک ل لایا
ا یت شددد
شدددر کت ل یر دینفق د گ گشر
اا ش ئت ل یر ن
ااکا اا اینک لعالالی ل بی با
ااددت.لضددافاً ظر ای ادداالاه ب شددیا
شرایط لنا ا ضاا ن د ناد اد الشای شرکت ا اا گرفت با ش
اات.
،،جل
بن -10گ ا ش شئت ل یر ،لیحیو لاد  232اصالاش ما یه ضاا ی ،د با
فعا شت ن نحدددق ایلا شدددرکت کا خا اای یاا خا گا پا س (ادددیالا
ا )ک ب لنظی ضن ی ب لااق ایلا اد صاا اه ایا ضنظش گردی
،لی د بر اددا ای ادداالاه مرا گرفت ااددت.با ضیج ب اددش گا ا ا اا
ش  ،ظ ای ااالاه ب لیا د با ا اشتا ک ااکا اا لغایری اطال ای لن ج
د گ ا ش لذکی با ااناد ن ل ا ک ا ائ ش اا جا شئت ل یر باش جل
اات.

لعالالی ل اید لاد  129اصالاش ما یه ضاا ی ب شرا لفاد لن ج د بن
شاا  9گ ا ش باا اا ما ی ا ن یاددا شت ضی حشما شاا  36-1ارا
صی ضیا لا ا ک ب ض صیی شئت ل یر شرکت اش ا ات ،با ضأکش بر
حرن ی ایت لفاد ما یه ضاا ی ن اااانال شرکت ،لی د ضنفشذ لااق مرا
گرفت.

د خصیص بن 10ضکا شف لااق،ضخفشفای ا نایا ب ل تریاه ،با ضیج
ب ن بااا فرنش یاا خا گا د اا یا 93ضا98ن اچنش ضخفشفای
ا نائا شرکتیا ل اب لیا د ایر ب ااتمضا لا اا ،با ضیج ب
شرایط ااک بر بااا ن فرنش لمصی ی ن ئش ال فرنش ،شرکت د
ااد 1398با ااتلار کاک ین ااا جاعاً4،35د ص ضخفشف ا نا
اید اات .ای ن د لنایل با اا یا 1393ا ا 1396کاتر لا باش
 .با د ظر گرفت شرایط ااد  1397ن لش اه فرنش شرکت ن اشااتیا
ا ااد ش د ا نا ضخفشفای ااد  97د ا ند صف ااد  1398بید
اات ا ب ضیحشح اات بر اااس بر اا صی ضیا لا ا الابراا
ش شرکتیا اگرن ک اا االا ک اد ااتخراج گردی اات اشاات
ا نا ضخفشف برخا شرکت ا لنرا د ایا یاا خا گا ش ل اب
ای شرکت بید ک د ج اند ایر مابل لالاظ لا باش .
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ردیف
7

8

گزارش حسابرس

ضکا شف لااق

بن  -11حیابط ن لنر ای ااالاه بی س ن ان اق بیادا برا شرکتیا ث ت
ایدت برخدا اا
ش د پذیرفت د د د ه ادداالاه ( غشر بی اددا ن غشر فرابی اددا ) د د خصیص لیا د لنرناد د بند  11ل ندا بدر د
خصددیص ض صددر لاد  9داددتی ا عال اجرایا اف ددا اطال ای د ا ض اط با لفاد دادتی ا عال اجرایدا اف دا اطال دای شدرکتیا ث دت شد د د
اف ددا فی ضغششر د ضرکش ااین گاه انش ا ضددائ شئت ل یر ایت ادداالاه بددی س ن ان اق بیددادا  ،لااددق لنددر اددید شددای ل د یر ب د
می بر الد ید ن امد ا اایند کد اطال دای لدی د شداا اداالاه
اات .
بددی س ن ان اق بیددادا لندداب داددتی ا عال لددذکی ا ائدد ن گدد ا ش
ام الای ر ا لا یک ا ب ایال ا ا ا ائ گردد.
بن  -12د اجرا لاد  33داددتی ا عال اجرایا ل ا ا با پی ددییا ضیاددط د خصددیص لفدداد لندد ج د بندد  12گدد ا ش الددابرس للددتنل ن
الددابرادداه  ،ایت لفاد ما یه ل بی ن یش ال ا ن داددتی ا عال ا
باا س ما ی ا ،با ضیجد بد ا اشدت ایدت لفداد مدا ی ا دادتی ا عادل
اجرایا لرض ط ،د چا چیر چک شلددددت ا ابالغا لر ج دیربط ن اجرائا ل ا ا بدا پی دیئا ن بدا ضیجد بد لدیا د لنرناد د بند فدیق،
ااتا ا د ا الابراا  ،ضیاط ای ااالاه لی د ا ایابا مرا گرفت اات .
لااق لنر اید بر الد ید ن امد الای ا د جیدت فدق لدیا د "
ایت لفاد لاد  20داددتی ا عال اجرایا
د ای خصددیص ب ااددتثنا
د ج شناادد للددا ن ک پلددتا د ضاددا فرلیددا لددی د ااددتفاد  ،ن
لیاد  12ن  35یش ال اجرایا ل بی د خصیص د ج ک پلتا د اربرگیا
لیاش للتار کا کناه " بعادل ن د ضدا فدق کالدل لدیا د لدی د ظدر
 ،مرا داد ا ن فاکتی ا بنی کالل ن لیاش ل لتا کا کناه  ،ای ااالاه ب
ایت می نش ن لنر ای یاد ش برخی د کرد الابرس للتنل ن باا س ما ی ا ایت گردد.
لیا د با ا اشتا ااکا اا
اات .
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 -11-1سایر تکالیف مجمع
اایر ضکا شف ک ل تنا بر خط ل ا ن ا تظا ای اصلا ن لمی

ردیف

لی د ظر شرکت ارلای گذا

صنایق ایلا ضالش لا باش ن حرن

اات لی د ضیج ن ام ا

تکالیف مجمع

اقدامات انجام شده

ضیج ب حرن ی اخذ لصیبای ا اا ل ینگ د لی د پرنژ ا لی د ظر شرکت  ،م ل اا ایااد ضعی ای لربیط د
10

کلش پرنژ ا لنا عاضا شرکت برا ااد  99د ضا یخ  98/10/15ب

ل ینگ ا اا گردی .

لیا د لختلف( .اا م شل اجرا پرنژ ا ج ی  ،اف ایش ظرفشت  ،ضنیو ضی ش ن .)...

با ضیج ب یادداشتیا ضیحشما صی ضیا لا ا شاا

ا  ( 5-1-2فرنش ب شرکت ش ضاا ی جانی ) 18-1-1 ،

( شرکت ش ضاا ی جانی – اشخاص نابلت ) ن  ( 36-1اشخاص دا ا

فید مابل لالاظ شرکت – شرکت ش

ضاا ی جانی ) ،لااق حا ضاکش بر ضیج ب یلک فرنش لمصی ی ل ت ب
11

ا اا طرف شای ل یر شرکت ش مرا گشرد  ،ب را ایر لی د ضاکش لااق مرا گرفت :

ن بر ال ی

ن بر اا بااا د

ا تخار ل تریاه با د ظر داشت صرف ن صالا شرکت ن اخذ ضضالش کافا د جیت اصید اطاشناه اا نصید
لنا ای لی د ضاکش لااق مرا گرفت.

لنر گردی شای ل یر گ ا ش کاللا د خصیص د یل اف ایش د ص ضخفشفای ن اچنش

ین ا ضضاش

ین

ا ضضاش گا ا تا ش ب ااتمضا لا اا  ،ب ااتناد بن  2-8-1صی ضیا

لا ا الابراا ش دن لا ا لنتیا ب  ، 1396/12/29ط

لمصی ی (گا ا تا) ضیش ن ظرف ل ی یک لا ین ب ایال ا ا ا ائ گردد.

نی شرکت بابت ین

ا گا ا تا اا شا ا اکثر ضا  2.5د ص فرنش ااه ااد دخشر ن د الابیا لنظی
لا گردد  .ا اا ضعی ای لرض ط با گا ا تا لمصی ی اا ای لمل صی ی لا پذیرد ،
شک پس اا بر اا ین ا خ لای پس اا فرنش د ااد  1397ن ب ااتناد بن 4
لصیب شئت ل یر لی  ، 1397/09/25ین گا ا تا ب لش اه  1.5د ص کا ش ن
دخشر گا ا تا ااد  1397بر اااس لصیب لذکی ب ل ل  17.537لشلشیه یاد لماا
ن د الابیا لنظی گردی .

12
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دخشر
شک با ضیج ب بر اا الابیا ن ضأکش الابرس للتنل  ،لا ااتفاد
اا دخایر برگ ت
انیای م ل ب ل ل  13.509لشلشیه یاد ب نیاه دخشر ااتفاد
ن بر اااس ظر اصالاا الابرس ما ی ا اا ین گا ا تا ااد  1397کلر گردی (.
یادداشت  15صی ضیا لا ا الابراا ش دن لا ا لنتیا ب  ، ) 1397/12/29ذا
کا ش ن دخشر ااد  1397ب د شل برگ ت دخشر ااتفاد ش لا باش  .ااد  1398ش
ب ااتناد لصیب شئت ل یر لذکی لعادد  1.5د ص فرنش ااد  1398ب ل ل 42.343
لشلشیه یاد د الابیا لنظی گردی  .اف ایش دخشر ن ین ااد  1398ل ت ب ااد
 1397ب د شل اف ایش لش اه فرنش لا باش .

با ضیج ب ن لث ت گ ا شای لا ا شرکت لنر گردی شای ل یر با اا نگا شرکت کا گ ا
13

ص ا ضالش ام الای

ا جیت ا ضنائ اا بااا پای ب بااا فرابی س ایراه ا بعال ن د.

ب لنظی ا ضنائ بااا پای  ،مرا داد ل ان ا ضنائ با شرکت ص ا ضألش لنعن ن پشش پرداخت
مرا داد ش پرداخت گردی اات  ،اا نگا ا جیت ام الای بع
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 -12برنامه های آتی شرکت
شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس با پذیرش مسئولیت و پاسخگویی در ارائه اطالعات همراه با صحت و دقت ،در تالش است با هدف تعالی و
بهبود مستمر کلیه فعالیت ها از طریق تخصص گرایی و بهره مندی از نیروی انسانی مبتنی بر دانش همواره متعهد به ارتقاء کیفیت تولیدات
داخلی باشد و با رعایت حقوق مصرف کنندگان ،در جهت کسب رضایت ذینفعان درونی و بیرونی حرکت کند.
موارد ذیل از جمله برنامه های آتی شرکت لوازم خانگی پارس می باشد:

 استفاده هوشمندانه و چابک از فرصتها و پتانسیل های نهفته و مزیت های شرکت
 بازارسازی و بازاریابی همراه با افزایش سهم بازار در ابعاد داخلی و خارجی
 ارتقاء نام تجاری و محصوالت شرکت
 تقویت و گسترش خدمات پس از فروش
 گسترش و توسعه شبکه توزیع و فروش محصوالت
 گسترش منابع تأمین کاالها و خدمات از طریق انعقاد قراردادهای همکاری
 در راستایی هم افزایی شستا ،تأمین تجهیزات مورد نیاز شرکتهای گروه و وابسته
 متناسب سازی فعالیتهای سرمایه بنیان و دانش بنیان
 برگزاری مستمر و اثربخش کمیته های راهبردی
 بهبود مستمر کیفیت محصوالت و بهبود طراحی همراه با برنامه ریزی ،اجرا و کنترل عملیاتی
 بهبود طراحی ،ترکیب و توسعه شبکه دانش
 افزایش دانش و ارتقاء صالحیت کارکنان
 استفاده از تبلیغات موثر و هدفمند
 افزایش رضایت مشتریان

-12-1اطالعات مربوط به برنامههای سال آتی شرکت در خصوص:
الف) تولید محصوالت
بنا بر عملکرد واقعی شرکت در سال مالی  1399تعداد  140،000دستگاه محصوالت برودتی و غیر برودتی تولید نموده که برنامه عملیاتی شرکت در
سال مالی  1401به میزان  167،300دستگاه هدف گذاری شده که در حال اجرا می باشد.

ب) توسعه سبد محصول و تولید محصوالت جدید
تولید محصوالت جدید و توسعه سبد محصوالت قابل تولید در شرکت (تنوع افقی) و همچنین بهینه سازی محصوالت موجود از نظر ابعاد و شکل
ظاهری (تنوع عمودی) نیز یکی از استراتژی مورد توجه بوده که خط تولید لباسشویی و ظرفشویی با برند پارس راه اندازی و در درست اقدام می
باشد.
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ج) مشارکتها و سرمایهگذاریها
با توجه به پتاسیل های موجود در شرکت ،برخورداری از تمامی ظرفیت ای تولیدی ،هم افزایی با شرکتهای همگن و هم گروه ،عالوه بر تزریق
نقدینگی ،کاهش هزینه های سربار تولید و جذب نشده افزایش سرعت سرمایه در گردش را به همراه دارد.

د) شیوههای تامین مالی
-1درآمد حاصل از فعالیت های عملیاتی و غیرعملیاتی
-2درآمد حاصل از تولید محصوالت کارمزدی
-3اخذ تسهیالت توجیه پذیر

 .13اطالعات تماس با شرکت
دفتر مرکزی :تهران -خیابان طالقانی -بین خیابان ایرانشهر و شهید موسوی -پالک 181
تلفن021- 88302096 :
دورنگار021- 88304077 :
ایمیلceo@parsappliance.com :
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