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 بررسی گزارش نه ماهه کاال

 3/11/97تاریخ 

 تومان 727: قیمت هر سهم 

 110.1= P/E  

در این تحلیل ازگزارش اصلی شرکت استفاده شده است و صورتهای تلفیقی مورد بررسی قرار نگرفته 

 . است

 عملیاتی درآمدبررسی  -1

افزایش نشان می  23%میلیون ریال درآمد محقق کرده است که نسبت به پارسال  229926کاال در دوره نه ماهه 

میلیون ریال دیگر محقق کند که در نتیجه  262636بتواند  97کاال برآورد کرده است که تا پایان سال . دهد

از  92که این مقدارنسبت به سال  .هد شدمیلیون ریال خوا 672396مجموعا  97درآمد کل شرکت در سال 

 :در جدول زیر میزان فروش کاال در چهار دوره سه ماهه بررسی شده است.برخوردار است  62%افزایش 

 

همانطوریکه مشاهده می شود فروش هر سه ماهه تقریبا در یک حدود می باشد در سالهای قبل بیشترین میزان 

افتاد که طبق پیش شرکت با توجه به رکود احتمالی این مقدار کمتر از سه فروش در سه ماه چهارم اتفاق می 

 .ماهه های قبلی برآورد شده است

 بررسی بهای تمام شده -2

ماهیت کاری شرکت به این صورت است که مواد مستقیم مصرفی ندارد و بهای تمام شده عمدتا هزینه های 

میلیون ریال در نه ماهه  192792که این مبلغ . رشد خواهد داشت  26%که این مبلغ سالیانه .پرسنلی می باشد

 . محقق شده است

  بررسی سود ناخالص ، عملیاتی و خالص -3

درآمد سه ماهه اول درآمد سه ماهه دوم درآمد سه ماهه سوم درآمد سه ماهه چهارم
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رشد داشته  61%میلیون ریال محقق کرده است که نسبت به پارسال  912726د ناخالص معادل کاال درنه ماهه سو

میلیون  399663نسبت به سال گذشته % 123پس از کسر هزینه های اداری میزان سود عملیاتی با رشد . است

پردهای بانکی با توجه به ماهیت کاری کاال این شرکت سود غیر عملیاتی باالیی از س. ریال محاسبه می شود

 999612با اضافه شدن این مبلغ سود  خالص نه ماهه . ( سود خالص 63%فروش و  66%حدود )بدست می آورد 

 .رشد نشان می دهد 62%میلیون ریال محقق می گردد که نسبت به پارسال 

 
رکود سود ناخالص در سه سه ماهه سوم با توجه به . روند سود آوری کاال در هر سه ماهه به تفکیک آمده است 

به نظر می رسد . اما با رشد درآمد غیر عملیاتی سود خالص رشد داشته است. بازار تا حدودی کمتر شده است

سوم، می توان همان حدود سود را در نظر برای سه ماهه چهارم با توجه به عدم تغییر شرایط نسبت به سه ماهه 

اما در نهایت سود . یعنی در سه ماهه سوم رشد سود غیر عملیاتی و کاهش سود ناخالص وجود دارد. گرفت

تومان  22با فرض موجود به نظر می رسد کاال بتواند تا پایان سال حدود .خالص همان حدود محقق می شود

 . سود محقق کند

 

 

 سه ماهه سوم سه ماهه دوم سه ماهه اول

سود ناخالص 152814 186272 177638

درآمد غیر عملیاتی 81818 86687 94443

سود خالص 179775 204024 215613


