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 شرکت پاکشو 55بررسی بودجه 

 بررسی تولید و فروش -1

هیلیَى سیبل پیص ثیٌی کشدُ است کِ ایي هقذاس ًسجت ثِ سبل  7,345,453هیضاى فشٍش سا   59پبکطَ ثشای سبل 

 تش کیت فشٍش پبکطَ ثِ ضشح خذٍل صیش است : .افضایص یبفتِ است  01ثِ هیضاى حذٍد % 59

 دسصذ ًسجت ثِ کل )م س(فشٍش ضشح

 94 6158903 پَدس ٍ هبیؼبت الجسِ

 90 6038300 هبیؼبت

 0 908613 سبیش

 011 0699996 خوغ

 

 سبل اخیش اهذُ است. 9ًوَداس ّبی صیش هقذاس ٍ هجلغ فشٍش دس دس 
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دس توبهی سبلْب سًٍذی صؼَدی داضتِ  59هقذاس فشٍش ثِ غیش اص سبل  )ًوَداس الف(ّوبًطَسیکِ هطخص است

سا  . هجلغ فشٍش دس پٌح  سبل اخیش ّوَاسُ صؼَدی ثَدُ است کِ ایي هَضَع سًٍذ سضذ سَد آٍسی پبکطَاست 

 دس سبلْبی آتی تضویي هی کٌذ.

دس ًوَاس ة هطخص هی ضَد پبکطَ هَفق ضذُ تقشیجب ّوِ سبلِ قیوت هحصَالت خَدسا افضایص دّذ کِ الجتِ ثب 

تقشیجب ًبچیض است  59ًسجت ثِ سبل هیضاى افضایص قیوت هحصَالت  59دس ثَدخِ تَخِ ثِ تَسم اهشی ػبدیست اهب 

دس سبل آیٌذُ  هدَص افضایص قیوت ثشای هحصَالت دادُ ًطذُ است ثِ احتوبل صیبد 59ٍ ثب تَخِ ثِ ایٌکِ دس سبل 

دٍلت هدَص افضایص قیوت هَاد ضَیٌذُ سا صبدس خَاّذ کشد. ّشچٌذ افضایص قیوت  هحصَالت هَخت کبّص 

هحصَالت ٍ ضجکِ پخص هٌظن ضشکت گلشًگ پخص هی  ثبالی  هقذاسی فشٍش خَاّذ ضذ اهب ثب تَخِ ثِ کیفیت

فشٍش افضایص خَاّذ یبفت . دقت کٌیذ کِ ثذثیي تشیي تحلیل گشاى ًیض  جلغتَاى اهیذٍاس ثَد کِ دس ًْبیت ه
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 (میلیون ریال) مبلغ فروش هر تن
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خَاّذ خبهؼِ کبّص خَاّذ یبفت کِ ایي هَضَع هَخت سضذ هصشف  59هؼتقذًذ سکَد ػویق ثبصاس دس سبل 

 ضذ. 

 بررسی بهای تمام شده -2

 8%،  59ًسجت ثِ سبل هیلیَى سیبل پیص ثیٌی کشدُ است کِ  4,690,323هیضاى ثْبی توبم ضذُ سا  59کطَ دس سبل پب

تشکیت ثْبی توبم ضذُ است.  59دسصذ کِ تقشیجب هؼبدل  39.ًسجت ثْبی توبم ضذُ ثِ فشٍش %افضایص یبفتِ است

 پبکطَ ثِ ضشح خذٍل صیش است :

 

 ًسجت ثِ کل)دسصذ(  ضشح هجلغ

 80 9136050 یهصشف هَاد

 9 001486 نیهستق دستوضد

 01 994303 ذیتَل سشثبس

 011 9383151 کل خوغ

دس ًوَداس صیش  .ّوبًطَسیکِ هطبّذُ هی ضَد هْوتشیي ػبهل تبثیش گزاس سٍی ثْبی توبم ضذُ هَاد هصشفی است

 سبل اخیش دس کٌبس هجلغ فشٍش ّش تي آهذُ است . 9ثْبی توبم ضذُ ّش تي دس 

 
ثب دقت ثِ سبدگی هطخص است فشایٌذ تَلیذ هحصَالت ضشکت دس چٌذ سبل اخیش کبهال سَد آٍس ثَدُ ٍ ضوٌٌب 

ثِ خطَط ثشاصش) خطَط هطکی( هطخص است کِ سشػت سضذ قیوت فشٍش اص سشػت افضایص ثْبی توبم ضذُ 
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یوی ثَدُ کِ سًٍذ قیوتی ثیطتش است . الصم ثِ رکش است کِ هَاد اٍلیِ ضشکتْبی ضَیٌذُ خضٍ هحصَالت پتشٍض

 آًْب ًضٍلی است ٍ الاقل تصَسی اص سضذ قیوت آًْب فؼال ًوی سٍد

  ًوَداس صیش هیضاى فشٍش ٍ ثْبی توبم ضذُ ٍ سَد ًبخبلص آهذُ استدس  

 
 

 ّوبًطَسیکِ ثِ ٍضَح هطخص است سَد ًبخبلص ّوِ سبلِ افضایص هی یبثذ. 

 بررسی روند سود آوری  -3

افضایص ًطبى هی دّذ ٍ  01سیبل سَد پیص ثیٌی کشدُ است کِ ًسجت ثِ اهسبل % 4014هجلغ  59پبکطَ ثشای سبل 

 آًشا تقسین کٌذ. 09قشاس است %

 سبل اخیش پبکطَ دس ًوَداس صیش آهذُ است: 9سًٍذ سَد سبصی 
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 دس ًوَداس صیش هیضاى حبضیِ سَد خبلص پبکطَ دس چٌذ سبل اخیش آهذُ است:

 

 هی ثبضذ 41کوی داسد ٍ دس سِ سبل اخیش حذٍد %حبضیِ سَد خبلص سضذ 

 چند نکته در مورد پاکشو -4

% 6پبکطَ ثشای تبهیي ًیبصّبی هبلی خَد اص هٌبثغ داخلی استفبدُ هی کٌذ ٍ لزا ّضیٌِ هبلی چٌذاًی ًذاسد )  -0

 نسبت به فروش(

 .تقشیجب توبم دسآهذ پبکطَ ػولیبتی است -4

 .ضشکت دس سبل آیٌذُ قصذ افضایص سشهبیِ داسد -6

  تَهبى سَد اًجبضتِ داسد. 09)ثذٍى دس ًظش گشفتي سَد تقسیوی(  59سَد اًجبضتِ پبکطَ دس پبیبى سبل هبلی  -9
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تَهبى ٍ هیضاى هصبسف  6391هیلیَى دالسثب ًشخ  04.9، هیضاى دسآهذ اسصی  سا  59پبکطَ دس پیص ثیٌی ثَدخِ  -9

کِ دس ًتیدِ کسشی تشاص اسصی پبکطَ حذٍد  تَهبى دیذُ است 6911هیلیَى دالس ثب ًشخ  99.9اسصی سا تقشیجب 

 هیلیَى دالس است. 64

اص  ّوبى اثتذا فشض سا ثش حزف ًشخ دالس هجبدالتی گزاضتِ ٍ قیوت دالس هصشفی پبکطَ دس ثَدخِ سبل آیٌذُ 

تَهبى افضایص دادُ است . ٍ سیسک حزف دالس هجبدالتی سا ثَدخِ  6911تَهبى پبسسبل ثِ  4591خَدسا اص 

ذ کِ ثِ احتوبل صیبد دٍلت سیبست تک ًشخی کشدى اسص ٍ افضایص قیوت دالس ٌض کشدُ است ّشچخَد لحب

زا دس یک فشایٌذ یک سبلِ هطوٌٌب هجبدالتی سا داسد اهب احتوبال ایي سیبست سا ثِ تذسیح اًدبم خَاّذ داد  ٍ ل

 . ًشخ اسص کوتش اص ًشخ دس ًظش گشفتِ ضذُ دس ثَدخِ خَاّذ ثَد

 69.09، فشٍش ّش تي هحصَالت سا  59ًوَداسّبی ثبال ػٌَاى ضذ پبکطَ دس ثَدخِ سبل ّوبًطَسیکِ دس  -3

تي دس ًظش گشفتِ است  409189هیلیَى سیبل ٍ هیضاى فشٍش سا  40.. 80هیلیَى سیبل ٍ ثْبی توبم ضذُ ّش تي سا 

 .طَ آهذُ استپبک 59دس خذٍل صیش تغییش سَد پبکطَ ثِ اصای ّش یک دسصذ تغییش دس هَاسد ثبال دس سَد 

 

 تبثیش دس سَد) دسصذ( % دس هقذاس0تغییش 

 9 هقذاس فشٍش

 9 هجلغ فشٍش

 6 ثْبی توبم ضذُ

 4 ّوضهبى هجلغ ٍ ثْبی توبم ضذُ

 نتیجه گیری -5

پبکطَ ثشای سبل آیٌذُ ثَدخِ کبهال هحتبطبًِ پیص ثیٌی کشدُ است . دس ثَدخِ سبل آیٌذُ پبکطَ افضایص قیوت 

اهسبل افضایص قیوتی دس صهیٌِ ضَیٌذُ ّب ًذاضتین ًبچیضی ثشای هحصَالت دس ًظش گشفتِ است کِ ثب تَخِ ثِ ایٌکِ 

ّشچٌذ افضایص قیوت   هحصَالت هَافقت خَاّذ کشدت ثب افضایص قیوت لثِ احتوبل صیبد ثشای سبل آیٌذُ دٍ

هحصَالت هَخت کبّص هقذاسی فشٍش خَاّذ ضذ اهب ثب تَخِ ثِ کیفیت ثبالی  هحصَالت ٍ ضجکِ پخص هٌظن 

ضشکت گلشًگ پخص هی تَاى اهیذٍاس ثَد کِ دس ًْبیت هجلغ فشٍش افضایص خَاّذ یبفت . دقت کٌیذ کِ ثذثیي 

کبّص خَاّذ یبفت کِ ایي هَضَع هَخت سضذ  59ذ سکَد ػویق ثبصاس دس سبل تشیي تحلیل گشاى ًیض هؼتقذً

ثب تَخِ ثِ ایٌکِ ایي ضشکتْب هصشف  ،هصشف خبهؼِ خَاّذ ضذ. دس طشف هقبثل ثْبی توبم ضذُ ضشکتْبی ضَیٌذُ



www.ERISABOURSE.IR  

 

8 
 

 کٌٌذُ هحصَالت پتشٍضیوی ّستٌذ ٍ قیوت هَاد اٍلیِ ایي هحصَالت سًٍذی کبّص داسد ) ثِ طَس هثبل سًٍذ

ثشای سبل آیٌذُ قیوت هَاد اٍلیِ پبکطَ اص سضذ چٌذاًی ًکٌذ . اص طشف دیگش ( هی تَاى اهیذٍاس A.L.Bقیوتی 

 4591خَدسا اص دس اقذاهی خبلت ثشای حزف سیسک افضایص قیوت اسص ، قیوت اسص هصشفی  59پبکطَ دس ثَدخِ 

حزف اسصهجبدالتی سفتِ است . ثب تَخِ ثِ ایٌکِ افضایص دادُ است ٍ یب ثِ ػجبستی ثِ پیطَاص افضایص  6911تَهبى ثِ 

سًٍذ اسص هجبدالتی سًٍذی تذسیدی است ٍ دٍلت یکجبسُ ایي افضایص سا ًخَاّذ داد  هطوئٌٌب قیوت اسص هصشفی 

سبل اخیش ثشسسی ضذ ٍ توبهی ًوَداس ّب ًطبى  9پبکطَ کوتش اص ایي هقذاس خَاّذ ثَد. سًٍذ سَد آٍسی پبکطَ دس 

سَد پبکطَ ٍ افضایص سبلیبًِ سَد ایي سْن داسد . کِ الجتِ ثب تَخِ ثِ سًٍذ تَسم ٍ کیفیت ثبال ٍ ثشًذ اص سضذ هذاٍم 

قذیوی هحصَالت طجیؼی است. یکی اص ًکبت قَت صٌؼت ضَیٌذُ ایشاى کیفیت ثبالی هحصَالت دس کٌبس 

ت داخلی استفبدُ کشدُ ٍ سختگیشی ًسجت ثِ ٍاسدات  است ثِ طَسیکِ تقشیجب خبًَادُ ّبی ایشاًی اص هحصَال

اهکبى صبدست ایي  هحصَالت خبسخی تقشیجب ًقطی دس سجذ خشیذ خبًَادُ ّبی ایشاًی ًذاسد ٍ اص طشفی

هحصَالت ثِ کطَسّبی ّوسبیِ ٍخَد داسد. هْوتشیي سیسک صٌؼت ضَیٌذُ سقبثت سٌگیي ایي ضشکتْب ثب 

حصَالت ضذُ است ّوچٌیي سکَد حبکن ثش یکذیگش هی ثبضذ کِ هٌدش ثِ اسائِ تخفیفبت ٍ فشٍش هذت داس ه

هصشف ًیض یکی اص دالیل کبّص فشٍش ضشکتْبی ایي صٌؼت هی ثبضذ. اهب دس کل ثِ ًظش هی سسذ پبکطَ دس سبل 

آیٌذُ ثِ ػٌَاى سْوی ثسیبس کن سیسک ٍ ثبصدُ قبثل قجَل ٍ اهکبى تؼذیالت هثجت دس طی سبل ثِ سًٍذ سٍ ثِ 

 ایي سْن ثِ ػٌَاى سْن کن سیسک سجذ سشهبیِ گزاسی استفبدُ کشد. سضذخَد اداهِ دّذ ٍ ثِ تَاى اص

 




