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 معرفی شرکت 

به صورت شرکت سهامی خاص در شهرستان ارومیه تاسیس و در زمینه    1350پاکدیس از سال  شرکت  

ایجاد مزارع و ترویج کشاورزی، استحصال، توزیع و فروش  تهیه، تولید و کشت مواد اولیه صنایع غذایی، 

باشد. در حال حاضر  های غیرالکلی مشغول به فعالیت می جات، مرباجات، کنسرو و نوشابه انواع آبمیوه 

فرنگی،  جات، رب گوجه فعالیت اصلی شرکت تولید انواع آبمیوه گازدار و بدون گاز، کنسانتره، پوره میوه 

هزار تن انواع آبمیوه و کنسانتره است و عالوه    113ظرفیت اسمی شرکت  امیک است.  روغن و سرکه بالز

 باشد.را دارا می  تولید انواع الکل هزار لیتر  1800بر آن ظرفیت اسمی 

 

 ترکیب سهامداران 

. جدول زیر  استمیلیارد ریال  280مبلغ  1397 اسفند  سرمایه شرکت در پایان سال مالی منتهی به 

 دهد.نشان می  29/12/1397سهامداران اصلی شرکت را در پایان سال مالی منتهی به  

 

 درصد مالکیت  تعداد )میلیون سهم( نام سهامدار

 66/44 125 شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا

 69/39 111 بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی

 88/1 2/5 گذاری سایه گستر سرمایهسرمایه

 7/13 8/38 سایر

 100 280 جمع

 

 میزان تولید و فروش شرکت: بینیپیش 

باشد. شرکت در  همانگونه که اشاره گردید، مهمترین بخش تولید شرکت انواع آبمیوه و کنسانتره می 

میلیون    1,900,000میلیون لیتر انواع آبمیوه به مبلغ    45گزارش شش ماهه عملکرد توانسته است حدود  

سایر محصوالت شرکت از جمله انواع کنسانتره و پوره گوجه فرنگی، انواع سرکه،   ریال به فروش رساند.

باشد که رقم بسیار ناچیزی از فروش شرکت است و صرفاً جهت  های انرژی زا می ماءالشعیر، و نوشابه 

 شود.تنوع بخشی محصوالت شرکت تولید و فروخته می 

 گردیده است. بینیپیش های آتی به شرح زیر روش شرکت در سالدر جدول زیر میزان تولید و ف 
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 میلیون ریال  –مبلغ درآمد عملیاتی شرکت 

 

 شده محصول: بهای تمام بینیپیش 

 زیر است. آتی به شرح جدولهای مصرف مواد مورد نیاز شرکت برای تولید محصول در سالبینی پیش

 میلیون ریال -مبلغ مصرف مواد اولیه مورد نیاز شرکت 

 

 

 دهد.می آتی را نشان های آن برای سال بینیپیش و  97جدول زیر بهای تمام شده شرکت را در سال 

 ریال میلیون  –شده شرکت بهای تمام برآورد 

 

_9798محصول Q 2989914001401

          1,370      35,930 انواع کنسانتره ، پوره و رب گوجه فرنگی

     234,419     203,843      177,255     138,721        75,721        3,530 انواع الکل

    1,891,169  2,390,286 انواع آبمیوه

         2,983         2,594           2,256         2,354          1,472        1,025 انواع سرکه

       13,308       11,572         10,063              35               35         6,068 روغن کنجد

       97,762       85,010        73,922       69,551         36,688       56,063 انواع ماء الشعیر

       13,136       11,423          9,933       20,730           3,967           - نوشابه انرژی زا

            -            -              -            -              -           317سایر

    (223,282)    (194,158)     (168,833)    (265,310)     (265,310)   (599,835)تخفیفات و برگشت از فروش

   4,721,667  4,105,798    3,570,259   2,638,102    1,753,594 1,928,033جمع کل

89,003        102,354     117,707     

3,376,661    3,883,160   4,465,634   2,619,651   

52,370       

9798_ Q 2989914001401

     822,796     715,475       622,152     539,797      377,040    418,748مواد اولیه

  1,772,013  1,540,881    1,339,896   1,014,061       663,539     647,486مواد بسته بندی

  2,594,809   2,256,355    1,962,048   1,553,867    1,040,585  1,066,264جمع کل

9798_ Q 2989914001401

  2,594,809   2,256,355    1,962,048   1,553,867    1,040,585  1,066,264مواد مستقیم

     134,913     117,315      102,013       88,707        55,442      81,943دستمزد

     328,198     285,389       248,165     215,795      143,443    220,254سربار

      225,636     196,205      392,348     351,605       351,605    356,539موجودی کاالی در جریان ساخت اول دوره

    (259,481)    (225,636)     (196,205)    (392,348)     (392,348)   (351,605)موجودی کاالی در جریان ساخت آخر دوره

     112,818       98,102         88,665       67,442         67,442      49,249موجودی کاالی ساخته شده اول دوره

    (129,740)    (112,818)       (98,102)      (88,665)        (88,665)     (67,442)موجودی کاالی ساخته شده آخر دوره

  3,007,151   2,614,914    2,498,932   1,796,403    1,177,504 1,355,202بهای تمام شده کاالی فروش رفته
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 صورت سود و زیان شرکت 

 ردد. گمی  بینیپیش با توجه به موارد یاد شده صورت سود و زیان شرکت به شرح جدول زیر 

 

 

 نکات حائز اهمیت: 

تاثیر موجودی مواد آخر دوره در بهای تمام شده شرکت با توجه به کوچک بودن اندازه شرکت حائز  

نتره و پوره  ماهیت تولید محصوالت شرکت به نحوی است که شرکت انواع کنسا باشد.اهمیت می 

به  نماید. جات را در مقطعی از سال دپو نموده و در طول سال جهت تولید محصوالت استفاده می میوه 

درصد   3طور میانگین ده درصد تغییر در مبلغ موجودی پایان دوره حاشیه سود شرکت را به میزان 

 دهد.تغییر می 

 

  

9798_ Q 2989914001401

  4,721,667  4,105,798  3,570,259  2,638,102  1,753,594 1,928,033درآمد عملیاتی

(1,796,403) (1,177,504)(1,355,202)بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی  (2,498,932)  (2,614,914)  (3,007,151)  

1,490,884  1,071,327     841,699     576,090   572,831سود ناخالص  1,714,517  

   (318,407)    (276,876)    (240,762)   (209,358)    (139,164)  (299,874)هزینه فروش، اداری و عمومی

        6,265        5,447        4,737        4,119        2,738       6,305سایر درآمدها و هزینه  های عملیاتی

1,402,374  1,219,456   835,303     636,460    439,664    279,262سود عملیاتی  

   (240,874)   (209,455)   (182,135)   (158,378)   (105,277)  (172,902)هزینه مالی

      11,749      10,216        8,884        7,725        5,135       5,501سایر درآمدها و هزینه  های غیرعملیاتی

   (254,483)   (221,290)   (151,579)    (115,496)     (79,784)    (29,023)مالیات

     918,766    798,927     510,472     370,311   259,738    82,838سود خالص

        3,281        2,853        1,823        1,323           928          296سود هر سهم

    280,000    280,000    280,000    280,000    280,000   280,000سرمایه
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 : نیکال شرکتتحلیل تک

 

محدوده  در  یتومان 2,400از سقف قیمتی  مناسب  ی اصالحفت اقیمت سهم پس از  ؛ الاز دید تکنیک

ار مشخص  ان که در نمودشت داشته است. همچنبازگ  درصدی فیبوناچی با حمایت قوی  2/38  متناظر با

و   MACDاندیکاتورهای  ادامه دارد و کمتحر هایسهم در باالی میانگین قیمت ودیصع روندیاست 

OSMA  2,600هدف قیمتی در کوتاه مدت به م سهرود می انتظار  است.روند فعلی  تایید کننده  نیز  

  3,100تومان دست یابد. در صورت تثبیت قیمت در محدوده یاد شده اهداف قیمتی بعدی در محدوده  

 ومان خواهد بود. ت 3,800و 

 


