
 سشسق 69بسزسی بودجه 
 69آذز  02تازیخ : 

 زیال 0022قیوت هس سهن : 

سطشق پشداختِ این ٍ هی خَاّین ببیٌین دس غالب سٌاسیَّای هختلف آیا دس سال آیٌذُ سطشق بِ  69بَدجِ س ایي همالِ بشسسی د

 سَد هی سسذ یا خیش

 بسزسی حاشیه سود ناخالص، عولیاتی و خالص سشسق دز پنج سال گرشته: -0

دس ًوَداس صیش سًٍذ سَد آٍسی سطشق دس چٌذ سال گزضتِ ٍ پیص بیٌی اهسال اهذُ است ّواًطَسیکِ هطخص است سًٍذ سَد 

آٍسی سًٍذی هٌفی است اها سطشق بشای اهسال فشض سا بش افضایص سَد آٍسی گزاضتِ است کِ دس اداهِ دس ایي صهیٌِ بشسسی 

 دلیمتش خَاّذ ضذ
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 سود ناخالص

 سود عملیاتی

 سود خالص



 
ًضٍلی بَدُ است ّوچٌیي حاضیِ سَد ًیض سًٍذی ًضٍلی داضتِ ها  69سًٍذ سَد آٍسی اص سال ّواًطَسیکِ هطخص است 

 . فشض ضذُ سًٍذ فَق تغییش کٌذ 69دس بَدجِ 

 دز دو سنازیو  69بسزسی فسوش بودجه  -0

 هیلیَى سیال دیذُ است  3111091ًسبت بِ اهسال هیلغ  31سطشق بشای بَدجِ  سال آیٌذُ هبلغ فشٍش سا با سضذ %

 سال اخیش هیضاى تَلیذ بِ صَست صیش بَدُ است : 5کِ دس هیضاى ظشفیت اسوی سطشق دٍ هیلیَى تي است 

 
هیضاى ًیاص بِ .تَلیذ سا دیذُ است  1سطشق بشای سال آیٌذُ سضذ %ّواًطَسیکِ هطاّذُ هی ضَد سًٍذ تَلیذ ًضٍلی است 

اخت ٍساص هیضاى سلابت تَلیذ کٌٌذگاى سیواى است.  با سیواى تابغ هتغیشّایی هاًٌذ بَدجِ ػوشاًی دٍلت ، سضذ صٌؼت س

تماضای پاییي آى دس سالْای آیٌذُ است احتوال افضایص  اضباع باصاس هسکي ٍتَجِ بِ ایٌکِ ًظشاغلب کاسضٌاساى بش

 صیاد است اها دس کٌاس آىدس ضشق کطَس سیواى بیي تَلیذ کٌٌذگاى ساخت ساص ًسبت بِ اهسال کن است اص طشفی سلابت 

دٍلت بشای سال آیٌذُ بَدجِ ػوشاًی سا سضذ دادُ است . لزا فشض افضایص باالی تَلیذ هٌتفی است اها بِ ّش حال هیضاى 

. اها دس هَسد لیوت سطشق فشض سا تَلیذ حذالل بِ اًذاصُ اهسال است لزا فشض هی کٌین هیضاى تَلیذ بِ اًذاصُ بَدجِ باضذ
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 حاشیه سود ناخالص

 حاشیه سود عملیاتی

 حاشیه سودخالص
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. سطشق بشای سال آیٌذُ فشٍش سیواى داخلی سا بِ اصای ّش تي تِ است گزاض ّش تي سیواى  لیوت 33بش افضایص %

کِ هتَسط فشٍش آى بشای  دیذُ است تَهاى ( 1211)فشض دالس سیال 205321سیال ٍ فشٍش خاسجی سا ّش تي  229099

باالتش اص  31) % 653323. اها دس هْش هاُ اهسال لیوت فشٍش ّش تي سیواى ضشق بشابش  سیال بَدُ است 299621ّش تي 

لزا باالتش اص بَدجِ( است . 35باالی یک هیلیَى  سیال )% 65اها اغلب فشٍش ضشکتْای سیواًی دس آرس  بَدُ استبَدجِ( 

 بشای فشٍش سِ سٌاسیَ صیش سا دس ًظش هی گیشین

 دز سنازیو اول  هقداز فسوش سال زا هعادل بودجه و نسخ فسوش زا هعادل گصازش ههس هاه شسکت هی بینین

دز سنازیو دوم هقداز فسوش زا هعادل بودجه نسخ فسوش زا هعادل یک هیلیوى زیال) حدود قیوت سایس کازخانه ها دز آذزهاه  

 (  هی بینین 69

 سال آینده ( یهیلیوى زیال هی بینین  ) قیوت احتوال یاشدهدز سنازیو سوم هقداز فسوش زا هعادل بودجه و نسخ فسوش زا 

زیال سود خواهد  96و  00، (  09)هیصاى افصایش هبلغ فسوش دز نهایت هنجس به با سنازیو اول تا سوم 

 شد

 

 بسزسی بهای توام شده  -0

% داضتِ است 9هیلیَى سیال دس ًظش گشفتِ کِ ًسبت بِ اهسال کاّص  319992سطشق بشای سال آیٌذُ هیضاى بْای توام ضذُ سا  

 هْوتشیي دالیل ایي کاّص، کاّص پشسٌل، کاّص حجن ٍ لیوت هَاد اٍلیِ است کِ دس ریل بِ آى پشداختِ هی ضَد

 سال اخیش آهذُ است 5دس ًوَداس صیش همذاس بْای توام ضذُ دس 

 
 

 است:دس ضکل صیش ًوَداس بْای توام ضذُ آهذُ 
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 بهای تمام شده



 
 .ّضیٌِ ّای سشباس تَلیذ است ّواًطَسیکِ هطاّذُ هی ضَد هْوتشیي سشفصل ّضیٌِ ّای سطشق هثل توام سیواًْای 

ّضیٌِ سشباس سا دس ًظش گشفتِ است کِ بِ ًظش هی سسذ دس ایي صهیٌِ تاخَش بیٌاًِ  31سطشق بشای سال آیٌذُ کاّص %

دس ًظش گشفتِ است کِ هطوٌا بشای سال آیٌذُ بیطتش  1افضایص سا %ػول کشدُ است دس سش فصل ّضیٌِ اًشطی، هیضاى  

دیذُ است کِ دلیل آًشا کاّص تؼذاد کاسکٌاى داًستِ است کِ  1خَاّذ بَد ٍ یا کاّص ّضیٌِ ّای پشسٌلی سا حذٍد %

 ّوچٌیي بشای سضذ لیوت هَاد اٍلیِ سا دس ًظش ًگشفتِ استچٌذاى هؼمَل بِ ًظش ًوی سسذ.

هٌجش بِ افضایص ّضیٌِ ایي ضشکتْا بطَد لزا با افضایص لیوت سیواى ٍ بْبَد ٍضؼیت ضشکتْا ، دس ًْایت   بِ ًظش هی سسذ

 فشض کٌین دس یک حالت خَضبیٌاًِ حذالل ّضیٌِ بْای توام ضذُ سال آیٌذُ هؼادل اهسال باضذ.

سیال ٍ  31ٌجش بِ تبذیل سَد بِ صیاى ( دس سٌاسیَ دٍم ه03کِ با ایي فشض دس سٌاسیَ اٍل فشٍش هٌجش بِ افضایص صیاى بِ )

 .سیال هی ضَد 01دس سٌاسیَ سَم هٌجش بِ کاّص سَد 

 :چند نکته دز هوزد سشسق

تَهاى  32تَهاى ) با فشض سشهایِ جذیذ( ٍ هیضاى صیاى اًباضتِ ّش سْن حذٍد  61اسصش دفتشی ّش سْن سطشق بشابش  -3

 است

  ضشکت دس پشداخت بذّی ّای جاسی ضشکت استاست کِ ًطاى دٌّذُ ضؼف  1.0سطشق داسا ًسبت جاسی -9

 نتیجه گیسی:

 دس ایي همالِ سَد سطشق با سِ سٌاسیَ بشسسی کشدین هفشٍضات ایي سٌاسیَ ّا ػباست بَدًذ اص:

سٌاسیَ اٍل هیضاى تَلیذ هؼادل بَدجِ، بْای فشٍش هؼادل لیوت هْش هاُ ضشکت ٍ بْای توام ضذُ هؼادل بْای توام  -3

 سیال صیاى هحمك هی کٌذ 03ایي سٌاسیَ سطشق دس سال آیٌذُ ضذُ اهسال کِ طبك 

13 

3 

83 

 مواد اولیه

 دستمزد

 سربار



اٍل هیضاى تَلیذ هؼادل بَدجِ، بْای فشٍش هؼادل لیوت آرس ضشکتْای هطابِ )حذٍد یک هیلیَى سیال  دس سٌاسیَ دٍم -9

ى سیال صیا 31دس ّش تي( ٍ بْای توام ضذُ هؼادل بْای توام ضذُ اهسال کِ طبك ایي سٌاسیَ سطشق دس سال آیٌذُ 

 هحمك هی کٌذ

دس سٌاسیَ سَم اٍل هیضاى تَلیذ هؼادل بَدجِ، بْای فشٍش هؼادل لیوت هَسد ًظش کاسضٌاساى بشای سال آیٌذُ )  -1

 01خذٍد یاصدُ هیلیَى سیال(  ٍ بْای توام ضذُ هؼادل بْای توام ضذُ اهسال کِ طبك ایي سٌاسیَ سطشق دس سال آیٌذُ 

 سیال سَد هحمك هی کٌذ

 




