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 بررسی گزارش سه ماهه کاما

 8/5/96تاسیخ 

 تَهاى 720قیوت ّش سْن : 

 65.8= P/E  

 بررسی تولید و فروش -1

هیلیَى سیال پیطثیٌی کشدُ تَد کِ ایي هثلغ سا دس سِ هاِّ تا  1039915کاها دس پیص تیٌی اٍلیِ هیضاى فشٍش سا هثلغ 

آًشا  36هیلیَى سیال هؼادل % 422544ٍ دس سِ هاِّ هیلیَى سیال افضایص دادُ است  1186457تِ هیضاى  15افضایص %

د ًقص ّش هحصَل دس تاهیي تَدجِ کاها هطاتق جذٍل صیش . تا ًگاّی تِ تَدجِ هطخص هی ضَپَضص  دادُ است 

 است:

 
سٍی ، کٌساًتشُ سَلفَس سشب ٍ ضوص سٍی ًقص اصلی سا تاهیي  َلفَسٍ یا تِ ػثاستی دیگش سِ هحصَل کٌساًتشُ س

 دس جذٍل صیش ػولکشد فشٍش سِ هاِّ کاها ٍ تَدجِ هقایسِ ضذُ است: تَدجِ کاها داسًذ

 

هحصَل دجِ دسصذ فشٍش َت

کٌساًتشُ سَلفَس سٍی 33

کٌساًتشُ سَلفَس سشب 25

ات سشب کٌساًتشُ کشٌت 0

ات سٍی کشٌت 8

ضوص سٍی 31

لیذات سایش َت 3

جوغ کل 100

پیص تیٌی هثلغ فشٍش پیص تیٌی هقذاس فشٍش فشٍش ّش تي  ِّ هیلغ فشٍش سِ ها ِّ هقذاس فشٍش سِ ها فشٍش ّش تي

کٌساًتشُ سَلفَس سٍی 396485 12000 33 132453 3683 36

کٌساًتشُ سَلفَس سشب 296454 6000 49 296454 2351 126

ات سشب کٌساًتشُ کشٌت 0 0 0 0 0

ات سٍی کشٌت 91811 12022 8 91811 12022 8

ضوص سٍی 364897 4000 91 63155 602 105

لیذات سایش َت 36810 133856 0 6713 24411 0

جوغ کل 1186457 167878 422544 43069
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تاضذ. تا تَجِ تِ  یتاال سضذ قیوت فشٍش سٍی هحصَالت اصلی تِ ٍضَح هطخص هتا ًگاّی تِ جذٍل 

صادساتی تَدى هحصَالت کاها ٍ سضذ حتوی قیوت دالس دس هاّْای آیٌذُ ، ٍ تحلیل اغلة کاسضٌاساى حَصُ 

کَهَدیتی هثٌی تش کوثَد سشب ٍ سٍی دس تاصاسّای جْاًی ٍ سضذ ٍ یا حذاقل ثثات قثوت سٍی دس قیوتْای 

دالس احتوال کاّص قیوت هحصَالت تسیاس کن است ٍ  ضایذ تتَاى هٌتظش ًشخْای فشٍ  2800تا  2700یي ت

، کاّص هقذاس تَلیذ تِ ػلت ًثَدى خاک هٌاسة هی تاضذ تاالتش ًیض تَد. تٌْا سیسک دس صهیٌِ پَضص تَدجِ 

 سیسک هطتشک تواهی ضشکتْای فؼال دس ایي صهیٌِ هی تاضذ.  هَضَع  کِ ایي

 سی بهای تمام شدهبرر -2

ایي هثلغ  96هیلیَى سیال پیص تیٌی کشد کِ دس سوِ هاِّ اٍل  669046کاها دس تَدجِ اٍلیِ هثلغ تْای توام ضذُ سا 

هیلیَى سیال  261839هیلیَى سیال افضایص دادُ است ٍ دس سِ هاِّ هثلغ  771277ایي هثلغ سا تِ  15سا تا افضایص %

 :توام ضذُ دس کاها تِ صَست صیش است  تْایتشکیة  آًشا پَضص دادُ است . 34هؼادل %

 
ّواًطَسیکِ هطخص است سضذ قیوت هحصَالت هَجة سضذ قیوت هَاد هستقین ٍ دس ًتیجِ سضذ تْای توام 

 ضذُ ، گشدیذُ است

 بررسی سود ناخالص و سود خالص و تعدیل احتمالی -3

پَضص د ادُ است ٍ پس اص کسش ّضیٌِ ّای  تَدجِ سا 39هیلیَى سیال هؼادل % 160705کاها دس سِ هاِّ هثلغ 

ػوَهی ٍ ّضیٌِ ّای هالی ) یکی اص ًقاط قَت کاها ّضیٌِ هالی ًاچیض آى است ( ٍ ٍ اضافِ ضذى دس آهذ حاصل اص 

تذست هی آیذ کِ هیضاى  35هیلیَى سیال تا حاضیِ % 147378سشهایِ گزاسی ّا ٍ کسش هالیات سَد خالص هثلغ 

 .هی تاضذ 35پَضص آى %

دس ًِ هاُ تؼذ تشای تحلیل تؼذیل احتوالی کاها فشض هی کٌین فشٍش ٍ تْای توام ضذُ سِ هاِّ تا ّویي ًسثت  

اداهِ پیذا کٌٌذ ٍ یا تِ ػثاستی سضذ احتوالی دالس دس هاّْای آیٌذُ سا دس تشاتش کاّص احتوالی تَلیذ ٍ افت قیوت 

 سیال خَاّذ ضذ 1298تشاتش . تا ایي هفشٍضات سَد سال اهسال خٌثی دس ًظش هی گیشین

دجِ دسصذ َت ِّ دسصذ سِ ها

اد هستقین َه 62 77

دستوضد هستقین 5 4

لیذ سشتاس َت 33 19
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 نتیجه گیری -4

تا سضذ قیوتْای کَهَدیتی ٍ سضذ حتوی دالس دس هاّْای آیٌذُ تؼذیل هثثت کاها حتوی است . سیسک 

. کِ دس صَستیکِ ضشکت تتَاًذ تَلیذ خَدسا هطاتق تَدجِ اصلی کاها کوثَد خاک ٍ کاّص تَلیذ هی تاضذ

ًخَاّذ تَد . ضوٌٌا طثق ضایؼات هٌتطش ضذُ کاها اهسال قصذ دٍس اص رّي  50اداهِ دّذ تؼذیل هثثت %

اص هحل صَد اًثاضتِ سا داسد . کِ سشهایِ گزاسی دس ایي ًواد سا تا دیذ یکسالِ جزاتتش  100افضایص سشهایِ %

 هی کٌذ.

 

ضشح پیص تیٌی 96 پیص تیٌی کاسضٌاسی

فشٍش 1,186,457 1,690,176

ای توام ضذُ ْت 771,277 1,047,356

سَد ًاخالص 415,180 642,820

ی ّضیٌِ اداس 98018 98018

دسآهذ ػولیاتی 317,162 544,802

ّشیٌِ غیش ػولیاتی 186 186

ّشیٌِ ّای هالی 432 432

دسآهذ حاصل اص سشهاِی گزاسی 103,911 103,911

دساهذّای هتفشِق 1,175 1,175

هالثات 235 235

سَد خالص 421,395 649,035

سَد ّش سْن 843 1298




