
 بررسی فروش کاما و مقایسه با بودجه

هیلیَى ریبل پیص بیٌی کردُ است ٍ در سِ هبِّ اٍل  6193361هبلغ فرٍش را  6931کبهب برای سبل  هبلی 

. هیساى ٍ هبلغ فرٍش هعبدل جدٍل زیر آًرا پَضص دادُ است  16هیلیَى ریبل هعبدل % 122216اهسبل 

 است :

 

از  63هطبّدُ هی ضَد هتَسط قیوت فرٍش در سِ هبِّ اٍل رٍی هحصَالت اصلی تقریبب %بب ًگبّی دقیقتر بِ جدٍل فَق 

بَدجِ ببالتر هی ببضد. اهب در هبُ خرداد کبهب تَلیدات خَدرا تب حدٍدی ارزاًتر از هتَسط سِ هبِّ فرٍختِ است . ضوٌب کبهب 

اٍل ایي هحصَل را ًیس تَلید کردُ است ّوچٌیي سِ هبِّ  رتَلید کربٌبت رٍی  را در ًظر ًگرفتِ بَد کِ د 31در بَدجِ 

قیوت ارز حدٍد کِ در حبل حبضر % هحصَل ضرکت صبدراتی است( 31)تَهبى است  9111ًرخ دالر در بَدجِ کبهب 

تَهبى ٍ رًٍد آى ًیس صعَدی فرض هی ضَد. ریسکْبی هْن ضرکتْبی تَلید سرة ٍ رٍی ، تغییرات زیبد قیوت ایي  9011

 ار ّبی جْبًی ٍ هطکل تْیِ خبک بب عیبر ببال هی ببضد.  هحصَالت در ببز

 برای بررسی سَد آٍری کبهب در سبل آیٌدُ سٌبریَ زیر را هطرح هی کٌین :

فرض کٌین رًٍد فرٍش سِ هبِّ تب پبیبى سبل اداهِ هی یببد ٍ بب تَجِ بِ ایٌکِ افسایص قیوت رٍی فرض هی کٌین 

% بْبی توبم ضدُ هربَط بِ خبک هی 12هی ضَد ٍ بب تَجِ بِ ایٌکِ حدٍد  هطوئٌٌب هٌجر بِ افسایص قیوت خبک ًیس

سبیر ّسیٌِ  بب تَجِ بِ ثببتٍقیوت خرید خبک را هعبدل هیبًگیي رضد قیوت هحصَالت تَلید افسایص هی دّین ببضد 

ساسی ضرکت . در تحلیل فوق ریسک اافسایص هی دّین  62بْبی توبم ضدُ را ًیس %  ّب هبًٌد سرببر ٍ دستوسد ،

 یعنی کاهص میزان تولید در ماههای آینده به علت کاهص احتمالی خاک روی در نظر گرفته نطده

هقدار فرٍش)تي( هتَسط فرٍش هبلغ فرٍش ِّ هقدار فرٍش سِ هب هتَسط فرٍش هیلغ فرٍش ًِ فرٍش هبّب هتَسط فرٍش  هبلغ فرٍش

کٌسبًترُ سَلفَر رٍی 62111 91000111 971111 9102 91321101 692270 321 96,101,791 23279

کٌسبًترُ سَلفَر سرة 1111 11011099 210016 2916 11111023 620213 6071 11,211,171 611161

بت رٍی کرٌب 1 1 1 62129 7191201 36066 1219 7,091,161 16262

ضوص رٍی 1111 01111111 911111 112 611311992 19611 211 37,161,111 63119

لیدات سبیر َت 611121 913337 11060 21166 271333 1769 7111 271,301 2119

جوع کل 670121 6193361 19113 122216 61723 637111



 

سَد پیص بیٌی تحلیل کبرضٌبسی

فرٍش 6193361 6100011

بی توبم ضدُ ْب 113,111 713,992

سَد ًبخبلص 971,013 393,172

ی ّسیٌِ ادار 07121 07121

درآهد عولیبتی 209,111 012,110

درآهد غیرعولیبتی 01,111 01,111

سَد خبلص 910,133 391,712

سَد ّر سْن 791 6079




