
 

 شرکت زر ماکارون  یتحلیلارش زگ

 1401اردیبهشت  

به صورت سهامی    1380شرکت صنعتی زر ماکارون در سال  

سهامدار  اختیار  در  شرکت  مالکیت  و  شده  تاسیس  خاص 

تن انواع    448,000ظرفیت این شرکت مجموعا    یقی است.حق

  ای است و محصول است. محصول اصلی شرکت ماکارونی رشته 

نی فرمی و انواع پودر  سایر انواع ماکارو  در سبد محصول شرکت 

  8,000سرمایه فعلی شرکت    .وجود دارد  به طور محدود  کیک

در مهرماه  میلیارد ریال است و آخرین افزایش سرمایه شرکت  

 بوده است.سود انباشته درصد از محل  150به میزان  1400

هزار    94بوده است، به طوری که تولید شرکت از    یمحصول شرکت در چهار سال گذشته رشد مقداری    تولید روند  

سهم بازار    رسیده است.  1400انواع محصول در سال    ی( درصد   160رشد    )   هزار تن   245به    1397در سال    تن

  19از رقبای اصلی شرکت هرکدام سهم  های مانا، تک  درصد است. شرکت  52محصوالت ماکارونی  شرکت در بازار  

 محصول را در اختیار دارند. درصدی از بازار   17و 

با ارز  در سالهای اخیر  همانند سایر اقالم کاالهای اساسی  تاکنون  و    است داخلی  تولیدات شرکت    تامین آرد برای 

گذاری نرخ فروش محصول نیز به صورت دستوری  قیمت. بدیهی است  رسیده استبه دست تولیدکنندگان  ترجیحی  

کاالهای اساسی باعث افزایش بهای تمام شده تولید محصوالت  اقدام دولت برای حذف سوبسید از  گیرد.  صورت می 

به میزان افزایش نرخ مواد اولیه برای حفظ حاشیه سود  غذایی خواهد شد. بنابراین افزایش نرخ فروش محصول  

 فعلی شرکت ضروری است.  

ای(  محصول اصلی شرکت )ماکارونی رشته ریال و نرخ    165,000نرخ آرد    1401برای محاسبه سود شرکت در سال  

  (مصرف کنندهاعالمی  از نرخ   درصدی شبکه توزیع و فروش   30کسر مالیات بر ارزش افزوده و هزینه    با)  227,000

نیز تمامی    1402محاسبه سود سال  برای    رشد داده شده است.  %25سایر مواد اولیه با نرخ تورم    .در نظر گرفته شد 

 رشد داشته است. %20براساس نرخ تورم   ی فروش محصول و مواد اولیه هانرخ 

 



 . یاد شده به شرح زیر می باشد برآورد سود شرکت با مفروضات 

 

در صورتی محقق خواهد شد که شرکت بتواند مقدار فروش  و سود خالص شرکت درآمد فروش  الزم به ذکر است 

در تحلیل حاضر با مفروضات  تحقق یابد. سال مالی قبل  تقریبا مشابه با   شرکت   خود را حفظ نماید و حاشیه سود

درصد بوده است که در مقایسه با عملکرد    18و    28یاد شده، حاشیه سود ناخالص و خالص شرکت به ترتیب  

به دلیل کاهش تقاضا، تخفیفات غیرمتعارف    کاهش مقدار فروش داشته است.  ه افت اندکی  شرکت در سال گذشت

قاچاق معکوس از کشورهای همسایه از جمله دالیلی  و    در نرخ فروش برای حفظ سهم بازار، ورود رقبای جدید 

 تواند سود برآوردی فعلی را به چالش بکشد.است که می 

13981399140014011402صورت سود و زیان

(میلیون ریال)

9,728,60018,982,76422,669,86069,395,97291,602,683فروش

(66,193,628)(49,950,062)(15,123,245)(10,519,343)(5,672,944)بهای تمام شده کاالی فروش رفته

4,055,6568,463,4217,546,61519,445,91025,409,056سود )زیان( ناخالص

(3,432,810)(2,860,675)(2,288,540)(1,695,215)(1,145,291)هزینه های عمومی اداری و تشکیالتی

105,010206,804279,185376,900471,125خالص سایر درآمدها )هزینه ها(ی عملیاتی

3,015,3756,975,0105,537,26116,962,13522,447,371سود )زیان( عملیاتی

(1,832,054)(1,387,919)(453,397)(480,711)(573,607)هزینه های مالی

299,16267,46045,340138,792183,205خالص سایر غیرعملیاتی

2,740,9306,561,7595,129,20315,713,00820,798,522  سود )زیان( قبل از کسر مالیات 

(4,159,704)(3,142,602)(1,025,841)(682,301)(440,875)مالیات

2,300,0555,879,4584,103,36212,570,40616,638,818سود )زیان( خالص پس از کسر مالیات

1,4381,8375131,5712,080سود هر سهم پس از کسر مالیات

1,600,0003,200,0008,000,0008,000,0008,000,000سرمایه

%28%28%33%45%42حاشیه سود ناخالص

%18%18%18%31%24حاشیه سود خالص
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