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در اجرای مفاده ماده  7دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس مصوب
 1386/05/03و اصالحیه های مورخ  1396/04/28 ، 1389/06/27 ، 1388/04/06و  1396/09/14هیئت
مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به  1398/12/29به شرح
پیوست تقدیم میگردد.
به نظر اینجانبان اطالعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت میباشد  ،با تاکید بر ارائه
منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه
و ارائه گردیده است .
این اطالعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده در حدی که در موقعیت فعلی میتوان پیش
بینی نمود  ،به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی
از استفاده کنندگان می شود  ،از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ  1399/04/09به تایید هیئت مدیره رسیده
است.

گزارش حاضر بعنوان یکی از گزارش های هیئت مدیره به مجمع  ،مبنی بر اطالعات ارائه شده در صورتهای مالی بوده
و اطالعاتی را در خصوص تفسیر مالی  ،عملکرد مالی و جریان های نقدی شرکت برای تشریح اهداف و راهبردهای خود
جهت دستیابی به آن اهداف به عنوان مکمل و متمم صورتهای مالی ارائه می نماید.
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-1

ماهیت کسب و کار

یخ
 )1-1اتر چه و فعالیت
شرکت بهنوش در تاریخ  1345/02/15با سرمایه ی سی میلیون ریال با نام "مالتای ایران" تاسیس و تحت
شماره  10620در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسید .بهره برداری از کارخانه در تاریخ 1354/12/30
از طرف وزارت صنایع و معادن صادر شد  ،همچنین شرکت بهنوش تنها کارخانه ماءالشعیر سازی است که پس از
پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی  ،با تغییر محصول خود به غیر الکلی به فعالیت های خود ادامه داد .این شرکت
هم اکنون بزرگترین تولید کننده ماءالشعیر در ایران بوده و تنها تولید کننده در این صنعت است که در بازار
سرمایه فعالیت دارد.
شرکت در تاریخ  1378/09/07در سازمان بورس اوراق بهادار تهران در گروه (محصوالت غذایی و آشامیدنی
بهجز قند و شکر) و با نماد غبهنوش ثبت شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ  1379/09/30مورد معامله
قرارگرفته است.شرکت بهنوش ایران با دارا بودن توان تولیدی چندین برابر رقبای داخلی و در اختیار داشتن
شبکه گسترده عاملین و نمایندگان در اقصی نقاط کشور و همچنین یک ناوگان توزیع تملیکی  ،پیشرو بازار تولید
ماءالشعیر و نوشیدنی های طبیعی است .در حال حاضر شرکت دارای  9واحد تولیدی است که  7واحد آن با
استفاده از حداکثر توان عملیاتی خود مشغول به تولید می باشند.
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 )1-2جای گاه رشکت رد صنعت
✓ کسب گواهینامه رعایت حقوق مصرف کننده از سازمان صنعت ومعدن وتجارت
✓ کسب نشان ملی برترین رعایت کننده ایمنی و کیفیت محصوالت نوشیدنی در ایران
✓ کسب تندیس جشنواره ملی صنعت سالمت محور و ارتقای سالمت
✓ کسب جایزه دومین دوره ملی تعالی و پیشرفت
این شرکت در راستای مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی از هیچ کوششی دریغ ننموده است اخذ
گواهی نامه های بین المللی ذیل گواه این موضوع می باشد.
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مح
مح
 )1-3سهم صوالت رشکت از بازار صوالت
اگرچه ماءالشعیر در سالهای اخیر جای خود را در بازار ایران پیدا کرد اما نخستین کارخانه تولید این نوشیدنی
در سال  45در ایران افتتاح شد .آگاهی های عمومی از مضرات نوشابه تا حدودی فضا را برای جوالن این
نوشیدنی فراهم نمود.ماءالشعیر غیرالکلی که در بازار جهانی با نامهای «سبک» یا «کم الکل» هم دیده میشود،
ماءالشعیر تخمیر شده است که جوشیده شده تا الکل آن کاهش یابد .صنایع ماءالشعیر میتوانستند تا 1.1درصد
از الکل در محصوالت خود استفاده کنند .هرچند بسیاری از برندهای بزرگ و مسلط بر بازار ترجیح میدادند کمتر
از این هم در تولید خود بهره ببرند .تولید ماءالشعیر در ایران به ویژه در سال های اخیر از رشد چشمگیری
برخوردار بوده به طوری که امروزه شاهد ظهور برندهای متنوعی از ماءالشعیر در طعم های متفاوتی در بازار های
داخلی هستیم .کارخانه های مدرنی در سال های اخیر راه اندازی شده و کارخانه های قدیمی نیز در فاز توسعه
ای خود با فن آوری روز این صنعت تجهیز شده اند .اگرچه همچنان سرانه مصرف ماءالشعیر در کشور بسیار
پائین است و نسبت به میانگین مصرف در دنیا فاصله بسیار زیادی دارد اما فواید بسیار ارزشمند ماءالشعیر
این محصول را به جایگزینی ایده آل برای نوشابه های گازدار که عمدتا حاوی مواد قندی بسیاری هستند بدل
ساخته است.
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در جدول زیر تغییرات سرانه مصرف ماءالشعیر در سال های اخیر نشان داده شده است.

رعهض و رساهن مصرف آبجوی غیر الکی
سال

جمع کل عرضه (م.لیتر)

جمعیت(م.نفر)

مصرف سرانه (لیتر)

1395

446

80

5.6

1396

454

81

5.6

1397

454

81

5.6

1398

496

81

6.1

افزایش سرانه مصرف ماءالشعیر و نوشیدنی های طعم دار موجب افزایش تعداد شرکتهای تولید کننده در ایران
شده است به طوری که تعداد تولید کننده از یک شرکت در سال  ( 1354شرکت بهنوش تنها تولید کننده کشور
در این سال بود ) به  72شرکت رسید .در جدول زیر شرکتهای فعال در ایران همراه با ظرفیت های اسمی آنها
نشان داده شده اند.

م
رظفیت رشکت اهی تولید کننده رد اریان -یلیون لیتر
ظرفیت

ظرفیت اسمی

ظرفیت عملی

شرکت بهنوش ایران

560

226

شرکت تهران گوار (جوجو)

115

11

شرکت کشت وصنعت کبلوس

76

5

شرکت دانژه آریا (هوفنبرگ)

24

6

شرکت سیرنگ کوهرنگ (بیت مالت)

120

10

شرکت آریا نوش (ایستک)

300

67

شرکت دنیانورد (هیگر)

38

2

شرکت خوشگوار (هی دی)

5

2

سایر

250

10

9

تفس
منت
زگارش یری دمرییت رشکت بهنوش اریان(سهامی عام) رمبوط هب سال مالی هی هب 1398/12/29

همانطور که مالحظه می گردد تولید در اکثر شرکتها پایین تر از ظرفیت اسمی می باشد از این رو پتانسیل مناسبی
به منظور افزایش تولید و حتی صادرات نیز وجود دارد .نکته جالب دیگر در مورد این بازار این است که در
مقایسه با سایر محصوالت غذایی ،ثبات نسبی خوبی دارد .هرچند که این ثبات را بیشتر مدیون غیرضروری بودن
این کاال در سبد غذایی مردم است .با این حال سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با امضای
تفاهم نامه ایی ،قیمت گذاری و رصد بازار را برعهده انجمن صنفی تولیدکنندگان ماءالشعیر و مالت گذاشته
است .از طرفی ،از آنجا که واردات ماءالشعیر غیرالکلی هم به ایران صورت میگیرد ،محصوالت ایرانی در رقابت
با برندهای خارجی مانند باواریا و ژوزف هستند .از دیگر نقاط قوت تولیدکننده های ایرانی ماءالشعیر تنوع در
محصول و داشتن شبکه توزیع مویرگی است.

مهم
 )1-4ترین قوانین و مقررات حاکم رب فعالیت
نوع فعالیت شرکت و حضور آن در بورس ایجاب می کند که قوانین مالی از مناظر گوناگون بر فعالیت شرکت حاکم
باشد .مهم ترین قوانین حاکم بر فعالیت شرکت شامل :
 -1مقررات و دستور العمل سازمان بورس و اوراق بهادار
 -2قوانین و مقررات محیط زیست
 -3قوانین و مقررات کار و و امور اجتماعی ایمنی بهداشت
 -4قوانین و مقررات ثبت شرکت ها
 -5قوانین و مقررات تجاری و بازرگانی
 -6قانون تجارت
 -7قانون مالیات های مستقیم
 -8قانون مالیات بر ارزش افزوده
 -9قانون مبارزه با پولشویی
 -10قانون کار
 -11استانداردهای حسابداری
 -12اساسنامه شرکت
-13آیین نامه ها و مقررات داخلی
 -14سایر قوانین موضوعه
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صن
 )1-5محیط کسب وکار و عتی هک رشکت ردآن فعالیت می کند،رفصت اه وریسکهای حاکم رب محیط وعوامل مورث رب صنعت ومحیط بیرونی رشکت
ماءالشعیر از جمله نوشیدنی هایی است که به گفته متخصصان و کارشناسان تغذیه خواص زیادی به بدن
می رساند .این نوشیدنی از زمانهای بسیار قدیم شناخته شده است .در ارتباط با تاریخچه ماءالشعیر می توان
گفت چندین هزار سال پیش در مصر باستان از نوشیدنی تحت عنوان آب جو استفاده می شد که در همان دوران
نوشیدنی با همان خواص که ارزان تهیه می شد ،در میان قبایل آفریقایی رواج داشت .تولید آن در ایران ازسال
1306در شهر تبریز شروع و در سال 1316کارخانه آبجو سازی مجیدیه در تهران تاسیس گردید .شرکت بهنوش
جزء اولین شرکت های ایرانی است که به تولید ماءالشعیر در ایران پرداخته است .شرکت بهنوش در سال
1346با نام « ایران مالتا » یا « مالتای ایران » فعالیت خود را آغاز کرد و تنها کارخانه ای بود که پس از پیروزی
انقالب اسالمی با تغییر محصول خود به نوع غیر الکی آن و تحت شماره 10620با نام بهنوش ایران به فعالیت
خود ادامه ادامه داد و با توجه به اهمیت و ارزش باالی غذایی ماءالشعیر بخصوص برای بیماری های مختلف
گوارشی و کلیوی ،به تولید ماءالشعیر پرداخت .این شرکت هم اکنون بزرگترین تولید کننده و صادر کننده
ماءالشعیر در ایران است .

ریسک سیستماتیک
 -1وجود متغیرهای تاثیر گذار به صنعت مانند نوسان نرخ بهره  ،نرخ ارز  ،نرخ تورم  ،قیمت گذاری
مواد اولیه و ...
 -2تاثیر تحریم های سیاسی و اقتصادی ( محدودیت در تامین مواد اولیه ) در سود آوری شرکت .

ریسک اهی غیر سیستماتیک
 -1تغییرات تکنولوژی
یکی از تهدیدات عمده شرکت  ،تغییرات تکنولوژی می باشد لذا شرکت درصدد است با به روزرسانی وتطبیق
ماشین آالت با صنعت مدرن تولید ،همگام با این تغییرات قدم برداشته تا بتواند توان تولیدی خود را حفظ نماید.
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 -2ریسک نقدینگی
با توجه به ماهیت تولیدی شرکت همواره ایجاب می نماید موجودی نقد شرکت به میزان کافی در دسترس باشد
به منظور خرید بهینه و پرداخت هزینه های جاری نیاز به کنترل جریان های نقدی می باشد.
 -3ریسک عدم فروش محصول و نابابی محصوالت(ضایعات)
قرار گرفتن در دوره ( رکود  ،رونق) کاهش تقاضا ،افزایش قیمت ( رونق تورمی ) و افزایش رقبا داخلی وخارجی،
فروش محصوالت در برخی موارد با چالشهای مواجه میگردد.

مح
 )1-6صوالت عمده رشکت
انواع ماءالشعیر بدون الکل در بسته بندی ها و سایز های متنوع با طعم های گوناگون

پت

قوطی

شیشه

بشکه

انواع آبمیوه های طبیعی (تاک) در بسته بندی ها و سایز های متنوع با طعم های گوناگون

پت

قوطی

شیشه
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انواع نوشیدنی ها در بسته بندی ها و سایز های متنوع با طعم های گوناگون

موهیتو

انواع نوشیدنی گازدار

آرامیس

آلوورا

میوه ای دادلی

انواع نوشابه ها

نوشابه انرژی زا  ،سینرژی

نوشابه انرژی زا  ،استارت
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انواع نوشیدنی های طبیعی در بسته بندی ها و سایز های متنوع

دوغ

آب معدنی

مح
 )1-7روش اهی توزیع صوالت
شرکت بهنوش ایران با بهره گیری از شبکه گسترده توزیع خود به کمک ناوگانی متشکل از  143کامیون از طریق
 20شعبه  168 ،نمایندگی و بالغ بر  120،000خرده فروش اقدام به توزیع محصوالت خود می نماید و از روش
های فروش زیر استفاده می نماید :
•

فروش مویرگی

•

فروش نمایندگی

•

فروشگاه عرضه مستقیم

•

فروش سازمانی

•

صادرات
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 )1-8ساختار واحد تجاری
هیئت مدیره

مدیرعامل

رئیس دفتر مدیرعامل

مدیر کارخانه مرکز

مدیر کارخانه تابعه

مدیر اداری و منابع

حسابرس داخلی

مدیر مالی

مدیر انبارها

مدیر فنی کارخانه های

مدیر فنی کارخانه های

مرکز

تابعه

انسانی

معاونت فروش و

مدیر بازرگانی خارجی

مدیر بازرگانی داخلی

مدیر محیط زیست و

بازاریابی

مدیر کنترل کیفیت

مدیر تضمین کیفیت

مدیر فرآوری

مدیر تولید

مدیر روابط عمومی

مدیر پروژه

مدیر برنامه ریزی

مدیر انفورماتیک

انروژی

 )1-9نحوه ارزش آرفینی
مدیر عامل شرکت در راستای ایجاد فرهنگ تعالی،آینده شرکت را با تعریف ماموریت ،چشم انداز ،ارزش ها به
عنوان ارکان جهت ساز ،ترسیم و تضمین نموده و همواره خود به عنوان الگو حس اعتماد را در سازمان ایجاد
کرده اند .رهبر سازمان با تشکیل تیم های تعالی شامل :
 -1کمیته استراتژی
 -2کمیته توسعه محصول
 -3کمیته حفاظت و ایمنی کارکنان
 -4کمیته ایمنی مواد غذایی کارکنان
 -5کمیته راهبردی تعالی شرکت
 -6کمیته وام کارکنان
 -7شورای اسالمی کار
 -8کمیته فنی
15
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 -9کمیسیون معامالت و مناقصات
 -10کمیته ورزشی و رفاهی و سالمت کارکنان

 )1-10اهداف کالن رشکت بهنوش
✓ کسب سود مناسب در بازارهای صنعت
✓ ارتقای تعالی سازمانی نیروی انسانی
✓ ورود به بازرهای گسترده تر با هدف حداکثر سازی بازدهی منابع شرکت
✓ گسترش بازار با جذب مشتریان جدید

 )1-11ارزش اهی بنیادی
✓ مشتریان:
رفتارمنصفانه و دوستانه با مشتریان و تالش در جهت جلب رضایت آنان ،طراحی و توسعه
محصوالت جدید متناسب با ذائقه مشتریان.
✓ فروشندگان و پیمانکاران:
انتخاب فروشندگان و پیمانکاران درشرایط آزاد و منصفانه ازطریق اعتبارسنجی و طراحی
مناقصات.
✓ کارکنان:
رفتار مبتنی بر کرامت انسانی با کارکنان ،با توجه به سالمت و ایمنی در سرلوحه برنامه ها و
مهیا سازی شرایط ابراز وجود و ارتقاء سازمانی و شخصیتی.
✓ حوزه فعالیت :
توجه ویژه به مسائل حوزه فعالیت و همکاری با مسئوالن مربوطه در راستای اعتالی امور
بهداشتی جامعه.
✓ محیط زیست:
کاهش آالیندگی های محیط زیست و حمایت از توسعه محیط زیست.
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✓ سهامداران:
تعامل با سهامداران بر اساس احترام متقابل و تبادل دقیق  ،صادقانه و شفافیت اطالعات.
✓ جامعه :
نقش سازنده در سالمت جسمانی جامعه انسانی با استفاده از نوشیدنی های بهداشتی و سالم.

چش
م انداز رشکت بهنوش :
سند چشم انداز شرکت « رهبری بازار نوشیدنی حالل در منطقه » سرلوحه ماموریت داده شده به هیئت مدیره
بوده که با استعانت از خداوند متعال و تکیه بردانش و کوشش و تجارب کارکنان واستفاده از تجهیزات و فناوری
روز دنیا در زمینه تولید ،تامین و عرضه نوشیدنی بر مبنای طبیعی به جهت پاسخگویی به نیازهای جامعه و ارتقای
سطح سالمت ،برنامه خود را در مسیر رشد ،تعالی در رضایتمندی ذینفعان قرارداده است .دغدغه آخرین
استاندارد های روز صنعت مواد غذایی عالوه برایجاد پایداری و کمک به رسوخ بیشتر در بازار (علیرغم وجود
مخاطرات نقدینگی و ریسک های موجود اعم از ،نرخ بهره ،تورم وافزایش بی سابقه قیمت ها و نوسانات ارز
و )....همواره از اهداف اصلی مدیریت این شرکت بوده است .

 )1-12استراژتی اهی رشکت بهنوش
✓ تولید پایدار با تمرکز بر حفظ کرامت انسانی و صیانت از محیط زیست
✓ توسعه بازاریابی و پیشبرد فروش
✓ کاهش قیمت تمام شده
✓ نگهداشت نیروهای متخصص و با تجربه

 )1-13سیاست اهی راهبردی
✓ افزایش سطح توانگری شرکت از منظر تکنولوژی
✓ احیای اعتبار بخشی به نام تجاری ( برند) شرکت
✓ گستردگی تولید محصوالت با توجه به برنامه های اولیه تولید
✓ برنامه توسعه شبکه فروش و دستیابی بازارهای جدید
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✓ مدیریت بهینه نقدینگی
✓ بهینه سازی پرتفوی محصوالت

دمرییت عامل
شرکت به منظور فراگیری ارزش ها و نهادینه شدن و پذیرش رفتاری کارکنان  ،در بکارگیری رویکرد های مختلف
برای حصول اطمینان از نقش پیش برنده ارزش ها برای تضمین آینده سازمان از ابزارهای مدیریتی مختلفی
استفاده می نماید .مدیریت ارشد از تالش های افراد و گروه ها در کلیه سطوح سازمان با هدف بهبود مستمر
کیفیت محصول و فرآیند های کلیدی موثر بر آن بطور آشکار و به موقع پشتیبانی و قدردانی می نماید.

رویکرد پشتیبانی ،قدردانی و تشویق

مصادیق اجرایی

تواتر

تعامل دو طرفه مدیریت ارشد با کارکنان

مراجعه مدیریت به واحد ها

مستمر

تشویق کارکنان توسط مدیران واحدها

ارائه پاداش جهت عملکرد بهتر

موردی

ارتقا سطح روحیه

پرداخت هدایا با توجه به مناسبت ها و بن کارت

مستمر

ارتقای انگیزه ،سطح معیشتی

کارانه

موردی

قب
نس
تغ
 )1-14وضعیت جاری فعالیت اهی اصلی وزریبنایی رشکت و ییرات آنها بت هب ل
ماءالشعیر

آبمیوه

دوغ

انرژی زا

نوشابه

کارمزدی

آب

سایر

جمع

شرح

مبلغ فروش دوازده

ماهه(1398میلیون ریال)

4،087،000

1،313،616

571،650

370،702

222،596

113،689

14،513

31،546

6،725،312

مبلغ فروش دوازده

ماهه(1397میلیون ریال)

3،108،630

1،147،157

413،921

283،153

194،618

73،960

8،241

4،336

5،234،015
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مقایسه فروش 97،98
4,500,000
4,000,000
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
سایرنوشیدنی

نوشابه

دوغ

انرژی زا

مبلغ فروش 12ماهه (1398میلیون ریال)

آبمیوه

ماءالشعیر

مبلغ فروش  12ماهه ( 97میلیون ریال)

 (1-15رفوش اهی صارداتی
انرژی زا

آبمیوه

نوشابه

سایر نوشیدنی ها

دوغ

ماء الشعیر

فروش صادراتی(میلیون ریال)

1398

1397

مبلغ فروش

147.697

148،527

درصد تغییر نسبت به سال قبل

-%0.56

-%10
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با توجه به افزایش میزان مصرف محصوالت نوشیدنی غیر الکلی در خاورمیانه و کشورهای اروپایی پیشنهاد بر
تمرکز و توسعه فروش در بازارهای صادراتی نظیر کشورهای امارات  ،تونس  ،مصر  ،عربستان صعودی ،
افغانستان و  ...خواهدبود .در این راستا راهبرد جدید جذب نمایندگان فروش از طریق حضور در نمایشگاههای
بین المللی خواهدبود.

نم
 (1-16ودار قیمت سهام
شخصیت حقوقی شرکت از نوع سهامی عام بوده و سهام آن در تاالر اصلی بورس اوراق بهادر تهران معامله
میگردد .قیمت سهام شرکت از تاریخ  1398/01/01الی  1398/12/29دربازه  5،107تا  42،793ریال
نوسان داشته است.
بیشینه قیمت بازار شرکت در تاریخ 1398/12/24معادل  40،701ریال و کمینه آن در تاریخ 1398/01/05
معادل  5،107ریال بوده است  .قیمت سهام در پایان اسفند به مبلغ  39،189ریال رسیده و معامله شده است.
نمودار ذیل روند قیمت سهام را طی دوازده ماهه اخیر نشان میدهد.

نم
ودار نوسان قیمت سهام رد 12ماهه 98
40,701

46,000

39,189

41,000

35,039
35,325

36,000

32,666

31,000

22,683

34,941

26,000

21,519
19754

21,000
16,000

26,399

17758
13562
12410

21,010

11,000

14321
10709
10183
7756
5317

6,000
1,000

1398/01/07
1398/01/21
1398/02/04
1398/02/09
1398/02/16
1398/02/29
1398/03/08
1398/03/19
1398/03/22
1398/04/05
1398/04/11
1398/04/18
1398/04/24
1398/05/02
1398/05/07
1398/05/16
1398/05/22
1398/05/27
1398/06/05
1398/06/10
1398/06/16
1398/06/26
1398/07/14
1398/07/22
1398/08/01
1398/08/25
1398/09/11
1398/09/23
1398/10/01
1398/10/09
1398/10/14
1398/10/23
1398/11/02
1398/11/08
1398/11/16
1398/11/30
1398/12/11
1398/12/19
1398/12/25
1398/12/28
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 (1-17جدول آماری دوره اهی آموزشی ربزگارشده
شرح

مجموع ساعت آموزش برگزارشده

تعداد شرکت کنندگان (نفر)

نفرساعت آموزش

دوره های آموزشی

248

1165

8816

 (1-18عوامل ارث گذار عمده رب صنعت و محیط بیرونی رشکت
اجرای قانون جامع مالیاتی :با عنایت به اینکه این شرکت بصورت شفاف و واقعی نسبت به ثبت اسناد و ارائه
مستندات به سازمانها و نهادها اقدام می نماید درمقابل قانون گریزی و عدم شفافیت شرکتهای رقیب باعث
بوجود آمدن شرایط رقابتی نابرابر شده و فضای رقابتی منفی به مرور زمان برای این شرکت بوجود آورده است
که با اجرای قانون فوق الذکر تعادل بازار رقابتی پیش بینی می گردد.

•

کاهش قدرت خرید :در زمان رکود اقتصادی جامعه با توجه به اینکه محصوالت این شرکت جزو سبد
ضروری خانوارها محسوب نمی شود ،تقاضای خرید برای محصوالت درزمان رکود کمتر از وضعیت عادی
می باشد.

•

تغیرات نرخ ارز :با توجه به وابستگی شرکت به واردات ،در صورت نوسان نرخ ارز این شرکت می تواند
دستخوش چالش های جدیدی شود  .باتوجه به افزایش نرخ انواع کنسانتره در بازار های داخلی و
همچنین به دلیل افزایش در نرخ ارز ،ارزش بازار روز محصوالت موجود شرکت افزایش داشته است.
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 (1-19اطالعات دمریان رشکت
اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

نماینده حقوقی شرکت
شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه

آقای محسن طالع زاری

گذاری سینا

سمت

تحصیالت

رئیس هیئت مدیره

فوق لیسانس

شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع

نائب رئیس هیئت مدیره و

غذایی سینا

مدیر عامل

آقای نبی اله مجد

بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی

عضو هیئت مدیره

دکتری

خانم پریا اسدالهی نیک

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران

عضو هیئت مدیره

فوق لیسانس

فاقد نماینده

شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان

عضو هیئت مدیره

-

آقای محمد مهدی برقراری

فوق لیسانس

اطالعات دمریان ارجایی رشکت:
نام ونام خانوادگی

سمت

تاریخ انتصاب

تحصیالت

حجت فکری

مدیر انبارها

1395/11/01

لیسانس

حسن مستفید

مدیرتدارکات

1395/11/01

فوق لیسانس

رضا رضایی

مدیر کارخانه ها

1395/04/16

فوق لیسانس

سید پیمان حاجی سید جوادی

مدیر فنی

1391/01/01

لیسانس

ابوالفضل بابایی

مدیر منابع انسانی

1398/12/01

لیسانس

مجتبی اکبری

معاونت فروش

1398/12/01

دکتری

محمداحمد نژاد

مدیر مالی

1399/02/01

دکتری

محمد شاه مرادی

مدیر انفورماتیک

1399/03/01

دکتری
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مستق
حساربس ل وبازرس اقنونی :
حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت درسال منتهی به 1398/12/29موسسه حسابرسی مفید راهبر
میباشد.

 (1-20رتکیب سهادمارن
آخرین سرمایه و ترکیب سهامداران شرکت بر مبنای سرمایه  360میلیارد ریالی و در تاریخ  1398/12/29به
شرح جدول ذیل میباشد.

تعداد سهام در

تعداد سهام در

1397/12/29

1398/12/29

180،281،557

180،281،557

50.1

62،080،358

17.2
12.4

ردیف

مشخصات سهامداران

1

شرکت مادرتخصصی گسترش صنایع غذایی سینا

2

شرکت مادر تخصصی مالی وسرمایه گذاری سینا

66،821،412

3

بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی

44،800،012

44،500،012

4

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران

39،150،184

47،741،946

13.3

5

سایرین

28،946،835

25،396،127

7

360،000،000

360،000،000

100

در1397/12/29

جمــــــع

درصد سهام

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
( سهامی عام)

سایر سهامداران

%13

%7

بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی
%13

شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه
گذاری سینا ( سهامی خاص)
%17
شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع
غذایی سینا ( سهامی خاص)
%50
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تغ
ی
 (1-21ییرات رسماهی از بدو اتسیس ات اتر خ 1398/12/29
تغییرات سرمایه شرکت از زمان تاسیس
تاریخ افزایش سرمایه

درصد افزایش سرمایه

سرمایه جدید (میلیون ریال)

محل افزایش سرمایه

زمان تاسیس

-----

30

-----

 1379بدو ورود به بورس

-----

17،048

-----

1380

84

31،402

مطالبات و آورده نقدی

1381

31

41،152

اندوخته طرح توسعه

1387

100

82،304

مطالبات و آورده نقدی

1392

100

164،608

مطالبات و آورده نقدی

1394

45.8

240،000

مطالبات و آورده نقدی

1395

-----

240،000

------

1396

50

360،000

مطالبات و آورده نقدی

1397

0

360،000

------

1398

0

360،000

------

 -2اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به اهداف
 (2-1اهداف بلند دمت و کواته دمت و اولویت آنها جهت دوره زمانی آتی
•

بسته بندی جدید محصوالت.

•

ارتقا کیفیت محصوالت فعلی.

•

تالش برای اخذ تسهیالت کم بهره و بلند مدت و کاهش مبلغ تسهیالت فعلی.

•

حذف گلوگاهها و استفاده حداکثری از ظرفیت دستگاهها.

•

تالش برای خرید مواد اولیه مورد نیاز با بهترین کیفیت و کمترین قیمت موجود.
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•

ارتقاء سیستم های مکانیزه به منظور تسریع در دسترسی به اطالعات یکپارچه مورد نیاز و استفاده از
سیستم های یکپارچه تحت وب جهت افزایش کنترل های داخلی.

•

مدیریت بر ضایعات و اتالف به عنوان یک فرایند پویا و مستمر و تالش در زمینه به حداقل رساندن
ضایعات.

•

اجرای برنامه های تحقیقاتی وتقویت واحد  ،R&Dبکارگیری روشها و سازوکارهای مناسب جهت
ارتقاءکیفیت ،متنوع کردن محصوالت و کاهش هزینه های تولید و قیمت تمام شده محصوالت.

•

توسعه ناوگان فروش و برنامه ریزی ،حفظ،توسعه و تقویت برند های فرعی درجهت گسترش بازار.

•

بررسی و مطالعه در خصوص عوامل زیست محیطی و توجه ویژه به مسئولیت اجتماعی .

•

تاکید بر توسعه صادرات محصوالت با حفظ سهم بازار داخلی و تنوع بخشی به محصوالت داخلی و صادراتی
با رعایت نیازهای بازار.

 (2-2چگونگی مواجهه با روند اهی بازار ،تهدید اه ورفصت اهی آن ونحوه اندازه گیری میزان موفقیت رددوره زمانی ارزیابی
مدیریت این شرکت درطی هر ماه جلسه ای با مدیران شرکت جهت بررسی موضوعات داخلی شرکت
و تصمیم گیری در خصوص فرصتها و تهدید های پیش روی بازار برگزار می نماید ،اهم موضوعات قابل بحث و
بررسی به شرح زیر می باشد.
 -1حوزه فروش محصوالت :قیمت رقبا و محصوالت جدید عرضه شده در بازار به صورت مرتب و در بازه
های زمانی مشخص توسط تیم فروش مورد بررسی قرارگرفته و گزارش بررسی پس از تحلیل در
کمیسیون فروش و دستور مدیر عامل شرکت منجر به تجدید نظر در قیمت محصوالت می گردد.
 -2حوزه تامین مواد اولیه  :تامین مواد اولیه این شرکت مطابق آیین نامه معامالت تایید شده توسط
هیئت مدیره شرکت صورت می پذیرد و پس از بررسی و تایید کمیسیون خرید و تایید مدیر عامل
شرکت در تمامی خرید ها ی صورت پذیرفته رعایت صرفه و صالح شرکت در اولویت بوده و پس از اخذ
استعالم از شرکتهای مختلف به پایین ترین قیمت و بهترین کیفیت صورت می پذیرد.
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 -3حوزه تحقیق و توسعه  :تیم تحقیق و توسعه شرکت با حضور در نمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی و
مطالعه محصوالت جدید عرضه شده در بازار از بابت تولید و از بابت بسته بندی سعی در بروز نمودن
محصوالت تولیدی شرکت و تولید محصوالت جدید برای تکمیل سبد فروش شرکت می نمایند.

 )2-3ربانهم توسعه شبکه اه یا بازاراهی جدید توزیع
انجام فروش مویرگی  ،هیبریدی ،و جذب نمایندگی جزو روشهای متداول و بروز فروش بوده وعملکرد هر سه
روش به صورت مستمرمورد بررسی قرارمی گیرد و در صورت عدم حصول نتیجه مطلوب نسبت به جایگزینی
سایر روشها با بازده بهتر اقدام می گردد.

 )2-4راهبرداهی رشکت ربای مواهج با ازفایش زهینه مواد اولیه
با توجه به اینکه عمده مواد اولیه این شرکت را مالت و کنسانتره تشکیل می دهد لذا شرکت به جهت اطمینان
از وجود مواد اولیه کافی برای تولیدات خود همواره سعی بر آن داشته که مواد اولیه را در زمان هایی که دارای
قیمت مناسب هستند خریداری و ذخیره نماید همچنین سعی بر آن دارد تا مواد اولیه خود را از تامین کنندگان
معتبر و مطمئن تهیه نماید .در حال حاضر با شرایط اقتصادی موجود تامین مواد اولیه خارجی با سختی و دشواری
تهیه میگردد .همچنین تامین ارز در سامانه نیما جهت این خرید ها با مشکالت فراوانی روبه رو می باشد.

 )2-5اهداف  ،ربانهم زمانی و راهبرداهی دستیابی هب اهداف
شرکت برای هریک از اهداف تعیین شده برنامه های اجرایی مشخص تعریف نموده که درآن زمانبندی مد نظر
برای هریک از اهداف تعیین شده مشخص شده اند ،برنامه های اجرایی در زمانهای مورد نظر در طول اجرا و یا
قبل از آن نیزمورد بازنگری قرار گرفته و در صورت لزوم اصالحات الزم دربرنامه ها بعمل می آید.

 )2-6تطابق راهبرد اه با روند اهی اصلی
برای تمامی استراتژی هایی که معین شده برنامه اجرایی خاص پیش بینی شده است که در واقع راه های تحقق
اهداف با اجرایی نمودن این برنامه ها میسر می گردد و عمده اهداف  ،استراتژی های شرکت و برنامه های
اجرایی در صفحه  17بخش استراتژی ها بیان شده است  .به طور مثال جدول ذیل مقایسه بودجه پیش بینی
شده و فروش در سال 98می باشد.
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آخرین پیش بینی فروش سال (98میلیون ریال)

مبلغ واقعی فروش (98میلیون ریال)

درصد تحقق

5،895،915

6،725،312

%114

 )2-7ربانهم رزیی جهت رسیدن هب اهداف و راهبرد اه
شرکت برای تحقق اهداف تعیین شده که در برنامه های میان مدت سه ساله مطالعه و تصویب می گردد،
برنامه ریزی های الزم را نیز از ابعاد مختلف مالی  ،فنی  ،نیروی انسانی و مدیریتی انجام داده و بازنگری های الزم
طی مراحل متعدد و در جلسات مختلفی که به این منظور برگزار می شود انجام داده است سعی می شود که نتایج
حاصله مطلوب ودر جهت اهداف تعیین شده باشد .

 )2-8پیش بینی چالشها و ریسک اهی پیش رو ربای دستیابی هب اهداف
کمیته ریسک شرکت بصورت ماهانه و با حضور اعضاء تعیین شده تشکیل می گردد و چالش ها و ریسک های
احتمالی که می تواند در فعالیت و تحقق اهداف شرکت تاثیر گذار باشند در حوزه های مختلف شامل بازار،
نقدینگی  ،فنی و تکنولورژی و سیاسی بررسی و تصمیمات الزم اتخاذ می گردد.

نس
هم
تغ
 )2-9ییرات با ا یت رد اهداف یا راهبرد اه بت هب سال و یا سالهای گذشته
•

راهبردهای مربوط به حوزه فروش

تمرکز وتوسعه فروش در بازارهای صادراتی وپوشش حداکثری فروش در شهرستانهای کوچک ،توسعه کانالهای
فروش هر کدام از محصوالت  ،افزایش ظرفیت تولید خط آبعلی و تمرکز و توسعه خط دلستر بشکه که می تواند
در راستای توسعه سهم بازار و تولید محصوالت با کیفیت و قیمت باالتر جهت پوشش مصرف کنندگان بخش
پریمیوم ،جایگزین نمودن پروموشن های کاالیی به جای تخفیفات نقدی
•

پروژه فرآوری مالت

اقدامات اجرایی این پروژه از آبان ماه  1396پس از مجوزهای الزم آغاز گردید و بصورت آزمایشی درمهرماه
1398شروع بکار کرده و دربهمن ماه سال 1398بصورت کامل به بهره برداری رسیده است.
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•

پروژه خط پرکنی اسپتیک شیروان

با وجود تحریم ها و عدم همکاری شرکتهای اروپایی  ،این پروژه به اتمام رسیده و بهره برداری از آن اردیبهشت
ماه سال  98آغاز گردیده است.
•

پروژه نیروگاه مقیاس کوچک ((CHP

برق تولیدی توسط این نیروگاه با توان  1/5مگاوات ،به شبکه برق سراسری منطقه فروخته خواهد شد .این
پروژه  99درصد پیشرفت فیزیکی داشته ولی به دلیل تحریم ها تا کنون به بهره برداری نرسیده است.

 )2-10رابطه بین اهداف ،راهبرد اه ،اقدامات دمری و جبران خدمات دمریان ارجایی
با توجه به سیستم ارزیابی عملکرد در شرکت تمامی سطوح سازمانی از مزایای این طرح بهره مند می شوند و
مدیران اجرایی نیز در همین راستا از مزایای کارانه بصورت ماهانه بهرمند شده و مدیریت شرکت در طول دوره
مالی به فراخور تالش و فعالیت همکاران در به نتیجه رسیدن مطلوب و به موقع اهداف و برنامه بصورت مادی و
معنوی تقدیر می شود.

 )2-11سیاست اهی رشکت رد ارتباط با راهبری رشکتی و گامهای صورت رگفته
شرکت بهنوش از اصول تعریف شده در امر راهبری شرکتی تبعیت کامل دارد و آن را رعایت می نماید و در این
راستا از وجود اعضای هیات مدیره  ،کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی و کمیته مدیریت ریسک در حوزه درون
سازمانی از سازمانهای نظارتی قانونی و بازار سرمایه و همچنین حسابرسی مستقل در حوزه برون سازمانی بهره
می برد و سعی در شفاف سازی فعالیت و ایجاد محیطی سالم و پاک در سازمان جهت افزایش اعتماد بین
سهامداران و سایر ذینفعان دارد .

محی
 )2-12اطالعاتی رد خصوص مسئولیت اهی اجتماعی و زیست طی رشکت
از مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی شرکت تولید محصوالت با کیفیت و رعایت شاخص های سالمت
محصوالت و کاهش ضایعات می باشد  .ترکیبات خاص موجود در ماءالشعیر و ارزش باالی غذایی آن آثار مثبتی
در کاهش عالیم مربوط به بیماری های مختلف گوارشی وکلیوی دارد.
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 )2-13امتیاز شفافیت اطالعاتی رشکت و راه کاراهی بهبود آن
مطابق آخرین رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از نظر کیفیت افشا اطالع رسانی
مناسب در تاریخ  1398/12/29در سامانه کدال افشا شده است.
1398/12/29

1397/12/29

شرح
تعداد روزهای گشایش نماد

242

242

تعداد روزهای معامالتی

230

236

699،765

426،414

حجم معامالت

 )2-14روهی اهی مهم حسابداری  ،ربآورداه و قضاوتها
مبانی تهیه صورتهای مالی شرکت به مبنای بهای تمام شده تاریخی می باشد .این شرکت تمامی رویدادهای مالی
را بر اساس استاندارد های حسابداری مرتبط ثبت و افشاء نموده و بیش از 10سال است که گزارشات حسابرسی
شرکت درسطح مطلوب می باشد .

 -3مهمترین منابع و ریسک های شرکت
 )3-1اطالعاتی رد خصوص منابع  ،ریسک اه و روابط ارث گذار رب ارزش رشکت
منابع شامل منابع مالی و اطالعاتی درخصوص بازار فروش محصوالت می باشند که برای دسترسی به منابع مالی
از منابع درونی و بیرونی همچون تسهیالت بانکی بهره گرفته می شود در خصوص ریسک ها نیز به تفکیک در این
قسمت اشاره شده است برای مدیریت این منابع و ریسک ها برنامه های شرکت همانند سنوات گذشته
می باشد.
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تج تحلی
ک
ی
 )3-2زهی و ل ر سک رش ت
با عنایت به سابقه طوالنی شرکت  ،تجربه و تخصص مدیران و کارکنان  ،وضعیت بازار ،بررسی فرآیند ها و
استفاده از تکنولوژی های روز  ،فعالیت جاری شرکت با ریسک قابل توجهی مواجه نبوده است .ولی در حوزه های
عمومی مختلف ،ریسک ها و مخاطراتی به شرح زیر برای شرکت وجود دارد که در صورت احراز ،سریعا تاثیرات
ناشی از آن جهت انعکاس به بازار به سازمان محترم بورس اوراق بهادار تهران اعالم خواهد شد.

 )3-3ریسک رنخ بهره
فراهم کردن بستر مناسب برای استقالل بانک مرکزی در بهره گیری از ابزار ها و عملی کردن سیاست ها به
عنوان مهمترین اولویت اصالح نظام بانکی مطرح بوده و در سایه دستیابی به این سیاست ها می توان سایر اولویت
های شبکه بانکی را نیز مد نظر قرار داد .بانک مرکزی می تواند با اعالم سیاست های پولی مناسب تورم را مهار
کرده ،از کسری بودجه تاثیر نپذیرد و نرخ بهره را به تعادل نزدیکتر کند .این استقالل بانک مرکزی ،شامل
استقالل عملیاتی  ،مالی  ،پرسنلی و استقالل کارکردی می باشد .نکته قابل توجه این است که تعیین نرخ بهره
بانکی به عنوان یک شاخص بسیار مهم و تاثیر گذار در اقتصاد کشور و مقایسه آن با نرخ بهره در جهان و نرخ
تورم داخلی ،از آیتم های مهمی بوده که در صورت عدم رعایت تعیین نرخ بهره واقعی منطبق با سیاست های
جدید اقتصاد مقاومتی و اصالح ساختار بانکی ،ریسک ناشی از تعیین نرخ بهره غیر واقعی می تواند در فعالیت
بنگاههای اقتصادی تاثیر بسزایی داشته باشد این ریسک درنهایت درکاهش یا افزایش هزینه های مالی شرکت
موثرخواهد بود.

 )3-4ریسک نقدینگی
ایجاد محدودیت ها و سیاست های انقباضی از طرف بانکها وصندوق توسعه ملی برای تسهیالت بانکی (خصوصاً
تسهیالت طرح های سرمایه ای با اقساط بلند مدت ) و با نرخ سود باالتر برای تولید و یا عدم پرداخت تسهیالت
ارزان قیمت تعیین شده مبتنی بر سیاست ها ی اقتصاد مقاومتی و همچنین ایجاد قوانین و مقررات و اخذ مجوز
های غیر مرتبط و بروکراسی بیش از اندازه برای اعطای تسهیالت از طریق صندوق توسعه ملی ،عدم اختصاص
تسهیالت ارزان قیمت سهم بخش صنعت و تولید در دوره دوازده ماهه  98با نرخ بهره واقعی و اخذ وثیقه نقدی
بر خالف بخشنامه های بانک مرکزی باعث افزایش نرخ تسهیالت دریافتی این شرکت شده است .همچنین عواملی
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از قبیل تقسیم منطقی سود سهام پیشنهادی و تخصیص بخشی از سود جهت افزایش سرمایه و یا تامین مالی از
طریق ابزارهای نوین در بازار سرمایه  ،باعث کاهش ریسک نقدینگی خواهد شد .

 )3-5ریسک تجاری
برند شرکت در بازار جزو نقاط قوت این سازمان محسوب می شود ولی به دلیل عدم نظارت مناسب بر بازار و
اعطای تخفیفات و حاشیه سود خارج از عرف تجاری توسط رقبا ،اعطای اعتبار بیش از اندازه به خریداران توسط
رقبا  ،رقابت ناسالم توسط رقبا ،کاهش قدرت خرید اقشار مختلف مردم و ...می تواند باعث کاهش تولید و
فروش محصوالت گردیده و شرکت را با ریسک های تجاری مواجه سازد.همچنین با آزاد سازی قیمت حاملهای
انرژی  ،در طرح هدفمندی یارانه ها و عدم پرداخت یارانه سهم تولید و صنعت که تاکنون نیز پرداخت نشده،
شاهد افزایش قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم بوده ایم.

 )3-6ریسک مالحظات اقنونی
به استثنای قوانین و مقررات عمومی ،مقررات و قوانین خاصی بر شرکت حکم فرما نیست و تعهدات کارفرما در
قوانین کار ،تامین اجتماعی ،مالیات های مستقیم و تجارت و تعهدات به سازمان بورس و اوراق بهادار به نحو
احسن مورد توجه قرارداشته و تاکنون اشکال قابل توجهی به چشم نخورده است.

 )3-7ریسک ورود رقبای جدید
این شرکت اولین تولید کننده ماءالشعیر در ایران می باشد .به دلیل مطلوبیت این محصوالت در مقایسه با نوشابه
های گازدار ،واحد های تولیدی دیگر سعی بر تولید این نوع محصوالت داشته اند که این موضوع ممکن است
باعث افت فروش شرکت گردد.

)3-8ریسک نوساانت رنخ ارز
عوامل مرتبط با اختالل در تامین ارز مورد نیاز و سهولت و امکان دسترسی و تغییر قیمت ومیزان قابل استفاده
از ارزهای دولتی مصادیق ریسک های مرتبط می باشند .الزم است در این برآورد به تراز مثبت یا منفی
منابع /مصارف ارزی مستقیم و غیر مستقیم (هزینه ها /درآمد ها) شرکت که می تواند در اثر نوسانات ارزی
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تشدید کننده بوده و زیان آور باشد توجه نمود .دراین راستا برنامه شرکت دسترسی به بازارهای جدید در
کشورهای همسایه مهمترین برنامه در مقابله با این ریسک می باشد .به عبارتی دیگر جهت کنترل این ریسک
مهمترین برنامه توسعه صادرات و گذار از شرایط تحریمی است .در این راستا قدم های مثبتی برداشته شده که
مهم ترین آنه ا آغاز مذاکره با برخی صنایع مشابه در کشورهای مذکور جهت تولید مشارکتی و تحت لیسانس
شرکت بهنوش ایران است.

 )3-9ریسک اعتباری
ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر
به زیان مالی برای شرکت شود .شرکت سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرف های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه
کافی ،در موارد مقتضی ،را اتخاذ کرده است  ،تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان
را کاهش دهد .شرکت تنها با شرکتهایی معامله می کند که رتبه اعتباری باالیی داشته باشند .شرکت با استفاده
از اطالعات مالی عمومی و سوابق معامالتی خود  ،مشتریان عمده خود را رتبه بندی اعتباری میکند .آسیب پذیری
شرکت و رتبه بندی اعتباری طرف قراردادهای آن ،به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معامالت با طرف
قراردهای تایید شده گسترش می یابد .آسیب پذیری اعتباری از طریق محدودیت های طرف قرارداد که به طور
ساالنه توسط کمیته مدیریت ریسک بررسی و تایید می شود ،کنترل می شود .دریافتنی های تجاری شامل تعداد
زیادی از مشتریان است که در بین مناطق جغرافیایی گوناگون گسترده شده است .ارزیابی اعتباری مستمر بر
اساس وضعیت مالی حساب های دریافتنی انجام میشود .همچنین شرکت تضامین الزم یا سایر روش های
افزایش اعتبار به منظور پوشش ریسک های اعتباری مرتبط با دارایی های مالی خود نگهداری نمی کند .شرکت
آسیب پذیری ریسک اعتباری با اهمیتی نسبت به هیج یک از طرف های قرارداد ندارد .بابت بخش عمده ای از
مطالبات سررسید گذشته مذکور تضامین الزم اخذ شده و شرکت در حال پیگیری وصول مطالبات می باشد.
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 )3-10منابع مالی و غیر مالی مهم رد دسترس رشکت و نحوه استفاده از این منابع ربای دستیابی هب اهداف
1398/12/29

شرح

1397/12/29

الف) اطالعات عملکرد مالی طی دوره(مبلغ به میلیون ریال)
درآمد های عملیاتی

6،725،312

5،234،015

سود ناخالص

2،219،045

1،780،254

درامد ها(هزینه ها)غیر عملیاتی

55،426

20،135

سود خالص-پس از کسر مالیات

126،821

125،100

وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

715،128

1،085،865

ب) اطالعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبلغ به میلیون ریال)
جمع دارایی ها

5،089،520

4،871،628

جمع بدهی ها

4،567،788

4،357،915

سرمایه ثبت شده

360،000

360،000

جمع حقوق صاحبان سهام

521،731

513،711

ج) نرخ بازده (درصد)
نرخ بازده دارایی ها

%2.4

%2.6

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

%24

%24

360،000

360،000

352

347

132،050

5،128

تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
سود واقعی هرسهم-ریال
آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش-ریال
ه) سایر اطالعات

1089

تعداد کارکنان –نفر(پایان سال)
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تج تحلی
ک
خ
 )3-11زهی و ل سا تار رسماهی رش ت
ساختار سرمایه شرکت حاکی از این است که  % 10دارایی ها را حقوق صاحبان سهام تشکیل می دهند در این
خصوص  %2.4از جمع دارایی ها مرتبط با سود انباشته می باشد و نسبت بدهی های جاری به جمع داراییها % 77
میباشد .یکی از راهکارهای اصالح ساختار حقوق صاحبان سهام برای شرکت افزایش سرمایه از محل آورده های نقدی
می باشد که در صورت محقق شدن این امر مزایایی ازجمله  ،تزریق نقدینگی به درون شرکت ،سرعت گرفتن فرآیند
های توسعه ای و کمک به بهبود سود آوری در بلند مدت می باشد و از معایب آن می توان به زمان بر بودن این امر
اشاره نمود.

 )3-12نقدینگی و رجیان اهی نقدی
1398/12/29

1397/12/29

شرح

715،128

1،085،865

()347،705

()532،010

592

781

سود سهام پرداختنی

()116،322

()62،902

جریان خالص ( خروج ) ورود وجه نقد ناشی ازبازده سرمایه گذاری های و سود پرداختنی بابت تامین مالی

()463،435

()594،131

مالیات بردرآمد پرداختی

()79،955

()35،527

وجوه پرداختنی بابت خرید دارایی های نامشهود

()1،210

()2،816

جریان خالص ورود(خروج)وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری

()116،156

()152،157

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی

()452،318

()919،625

جریان خالص ( خروج ) ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی
سود پرداختی بابت استقراض
سود دریافتنی بابت سایر سرمایه گذاری
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 )3-13رسماهی انسانی ومشارکت کارکنان
تعداد کارکنان دائم و موقت به شرح ذیل بوده است :
شرح

1398/12/29

1397/12/29

کارکنان دائم

61

76

کارکنان موقت

457

470

کارکنان شرکتهای خدماتی

571

702

جمع

1089

1248

سطح تحصیالت

ابتدایی

دیپلم

فوق دیپلم

لیسانس

فوق لیسانس

دکترا

جمع

تعداد نفرات

115

216

23

143

19

2

518

 )3-14راه کاراهی رمبوط هب دمرییت منابع مازاد
شرکت در حال حاضر فاقد هر گونه منابع نقدی مازاد می باشد ،در صورت وجود این امر در نظر دارد این منابع
صرف سپرده گذاری کوتاه مدت در بانکها و یا تسویه وام های کوتاه مدت شود.

کم
 )3-15ربانهم اهی دمرییت بود اهی شناسایی شده و یا منابع مورد انتظار
برای پیشبرد عملیات  ،وصول مطالبات ناشی از فروش کاالها و اخذ منابع برون سازمانی پیش بینی گردیده است
لیکن مشکالت خاصی در این زمینه پیش بینی نمی گردد.

ع
 )3-16روابط با ذینفعان و چگونگی احتمال اتثیر این روابط رب ملکرد  ،ارزش وماهیت کسب وکار
ذینفعان عمدتا شامل مشتریان  ،اعطا کنندگان تسهیالت ،سهامداران و دولت می باشد که روابط با ایشان بر مبنای
اصول تعریف شده می باشد ولی از نرم افزار تعریف شده در این خصوص استفاده نمی نماید.

تغ
 )3-17ییرات رنخ ارز و رنخ سود و ارثات آن رب رشکت
کاهش ارزش شدید پول ملی در برابر ارزهای خارجی ،افزایش شدید قیمت کاالها و مواد خارجی را به دنبال
دارد .لیکن این امر به نفع صادر کنندگان بوده و درآمد های صادراتی را افزایش می دهد .برای شرکت نیز،
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هر چند مواد اولیه بسته بندی و برخی مواد دیگر که از خارج تامین می شد ،با افزایش قیمت مواجه بود ولی
باعث توجیه پذیر شدن صادرات شده و این امر برای مدیران شرکت که به دنبال افزایش صادرات محصوالت
هستند فرصت محسوب می شود .اساساً اکثر مواد اولیه مورد نیاز شرکت از داخل تهیه می شود و برای تامین
آن مشکلی وجود ندارد .اما بابت تامین مواد اولیه از خارج موارد فوق حاکم می باشد.

 )3-18بدهی اهی رشکت و راه کاراهی باز رپداخت بدهی اه
بدهی ها عمدتاً مربوط به بانکها بابت تسهیالت اخذ شده و فروشندگان دارایی می باشد عمدتا در زمره بدهی
های جاری طبقه بندی گردیده است و امکان بازپرداخت آنها از محل دارایی های جاری وجود دارد .
1398/12/29

1397/12/29

شرح

1،814،534

1،786،479

16،918

14،440

2،006،429

1،954،868

1،386

1،390

پرداختی های بلند مدت

291،404

46،414

تسهیالت مالی بلند مدت

245،831

375،895

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

135،789

106،254

پرداختی های تجاری و سایر پرداختنی ها
سود سهام پرداختی
تسهیالت مالی کوتاه مدت
پیش دریافت ها

تس
 )3-19هیالت مالی  ،منابع نقدینگی داخلی و خارجی و دارایی اهی استفاده نشده
دارایی های سرمایه ای بال استفاده عمدتا شامل دارایی های موجود در واحد اراک می باشد .

مش
تغ
حج تخ
 )3-20ییر رد الگو اهی رخید تریان  ،روش اهی رفوش و م فیفات
الگوی خرید مشتریان عمدتا به بسته بندی مناسبتر و کیفیت باالتر و محصوالت جدیدتر سوق پیدا کرده است.
روشهای فروش محصوالت در دوره مالی دوازده ماهه  98با سال قبل تفاوت چندانی نداشته است .در خصوص
حجم تخفیفات نیز برای از دست ندادن سهم از بازار با لحاظ حاشیه سود مناسب انواع تخفیفات در طی سال
ارائه شده است.
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طی تحقیقات انجام شده نمودار زیر بیانگر سالیق مشتریان برحسب اولویت می باشد.

 )3-21ازلامات نقدینگی ربا ی مخارج اختیاری تعهد شده وربانهم رزیی شده
عمدتاً شامل منابع مسدود شده بانکی است که برای اخذ تسهیالت نزد بانکها مسدود شده است .

نج
تغ
 )3-22ییرات رد ز یره رعهض
در طی سال  98عرضه محصوالت عمدتا از طریق عاملین  ،روش هیبریدی و روش مویرگی بوده است  .در صورت
توجیه پذیر بودن به جهت افزایش سهم از بازار ،ایجاد مراکز هیبریدی و مویرگی جدید و همچنین افزایش
نمایندگان در حوزه های مختلف جغرافیایی در برنامه شرکت می باشد.

صن
تغ
 )3-23ییرات رد صنعت یا رشکت اهی مهم عتی هک رشکت رد آن فعالیت می کند
تغییرات در صنعت عمدتاً شامل تولید محصوالت جدید با بسته بندی محصوالت است که شرکت خود را با آن
وفق می دهد .

ع
هم
 )3-24معامالت با ا یت با اشخاص وابسته و اتثیر آنها رب ملکرد  ،ارزش و ماهیت کسب و کار
موضوع به تفضیل در یادداشتهای صورتهای مالی افشا شده است .
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تغ
 )3-25ییرات رد کارکنان اصلی  ،شامل رخوج دمریان ارجایی اصلی
در انتهای سال مالی مورد گزارش مدیر عامل و اعضای هیات مدیره تغییر نموده اند.

ی
 )3-26ارثات و نتا ج احتمالی دعاوی حقوقی
به شرح یادداشت شماره  17-1-3-1صورتهای مالی مبلغ  32،917میلیون ریال بابت طلب از شرکت بهاران
طعام البرز می باشد که طلب فوق از بابت فروش محصوالت در سال  94می باشد که تاکنون وصول نگردیده
است  .اقدامات حقوقی در خصوص وصول مبلغ فوق انجام گردیده و در حال پیگیری می باشد .در خصوص
تضامین اخذ شده از شرکت فوق یک فقره سند کارخانه به صورت وکالتی اخذ که سند مذکور در رهن بانک
شرکت بهاران طعام میباشد.

 )3-27وضعیت راقبت و ریسک راقبت
رقابت این شرکت با شرکت های داخلی تولید کننده و خارجی وارد کننده می باشد که جهت رقابت با شرکت های
رقیب اقدام به تولید محصوالت با کیفیت تر و اعطای تخفیفات به خریداران جزء سیاست های تعدیل ریسک
رقابت خواهد بود.

تغ
 )3-28ییرات رد قیمت گذاری مواد
قیمت مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید محصوالت ( پت و شکر و ).....نسبت به سال قبل افزایش چشمگیر
داشته است  .الزم به توضیح می باشد که یکی از مواد اولیه شرکت (رزین) از طریق بورس کاال و مطابق با سهمیه
اعالم شده خریداری می گردد .این ماده اولیه در ابتدای سال با چالش های متعددی از جمله میزان سهمیه و
تغییرات نرخی مواجه بوده است  ،ولیکن در پایان سال تقریبا شرایط پایداری را داشته است  .مابقی مواد اولیه
به صورت کامال آزاد و در بازار رقابتی موجود خریداری می گردد.

تغ
 )3-29ییرات رد رظفیت تولید
مقدار تولید در برخی از موارد از جمله ماءالشعیر با کاهش روبه رو بوده است .جدول ذیل نشان دهنده آمار
مقایسه ای تولید دوره جاری با دوره قبل می باشد .علت کاهش مقداری تولید ناشی از تغییرات ناگهانی بازار و
کاهش عرضه مواد اولیه از جمله مواد پتروشیمی و ...می باشد که این امر موجب عدم دستیابی به موقع به مواد
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اولیه و در نهایت کاهش تولید می باشد .طبق آمار موجود بابت مواد اولیه و کاهش نوسانات بازار در خصوص
تامین این مواد پیش بینی می گردد تا چند ماه آتی مشکلی از بابت تامین و خریداری این مواد وجود نداشته
باشد.
نام محصول

واحد

انواع ماءالشعیر

هزار لیتر

435،744

141،486

110،820

118،911

()%7

انواع

هزار لیتر

99،579

63،177

46،020

52،642

()%13

سنجش

ظرفیت اسمی

ظرفیت عادی

1398/12/29

1397/12/29

درصدتغییرات

(نرمال)

ایرانداوآبمیوه
دوغ

هزار لیتر

16،279

11،563

10،445

11،348

()%8

کنسانتره

تن

7،500

660

1،963

1،321

%49

 -4نتایج عملیات وچشم انداز ها
تحلیل چش
ک
 )4-1ی از م انداز رش ت
همانگونه که در صفحه  17این گزارش نیز ذکر گردیده است ،چشم انداز شرکت در خصوص اهداف مالی شامل
افزایش سوددهی و میزان فروش محصوالت است و چشم انداز شرکت در خصوص اهداف غیر مالی شامل
اهداف اجتماعی همچون ایجاد اشتغال در مناطق محروم و در حوزه زیست محیطی نیز بهینه سازی سیستم تصفیه
پساب خروجی کارخانجات می باشد .با توجه به نوع بودجه ریزی این شرکت بر اساس عملکرد سنوات گذشته
می توان انتظار داشت که تحقق کامل بودجه پیش بینی شده در سال آتی به صورت کامل میسر گردد.

تقسیم
)4-2اطالعات رمتبط با سهام ،شامل بازرخید سهام ،بازده رسماهی ،رسماهی گذاری مجدد سود اهی ی،ربانهم اه وامتیازات
تغ
سهادماران و ییرات مهم قیمت سهام

تمامی اطالعات به محض وقوع در سامانه کدال افشاء خواهد شد.
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ی تحصی
تغ
تغ
ی
ضع
ی
ی
ل
ی
ص
ق
 )4-3ییر رد رتکیب دارا ی اه ( ل و واگذاری)و رات یا جاهب جا ی رد ا الم ورت و ت ما ی
بابت فروش ساختمان اداری-تجاری اقدامات اولیه شامل درج آگهی مزایده در روزنامه اطالعات ،همشهری و
دنیای اقتصاد در تاریخ های  22و  24دی ماه سال  97با قیمت پایه  850میلیارد ریال انجام گردیده ولی در این
ارتباط پیشنهاد قیمتی واصل نشده است .ضمنا یادآور می شود فروش دارایی مذکور در سال مالی مورد گزارش
متوقف گردیده است .

تغ
)4-4اتثیر تورم  ،ییرات قیمت اه و رنخ ارز رب رشکت
در سال اخیر  ،افزایش نرخ تورم  ،باعث باال رفتن قیمت مواد اولیه شده و از سویی نیز توان خرید خانوارها را
کاهش داده است .این عامل  ،کاهش میزان مصرف و آهنگ رشد آن را دنبال داشته است  .نوسانات نرخ تورم
نیز لطمات زیادی را به شرکت های تولید کننده وارد ساخته است،که تهدید بزرگی برای آنها به حساب می آید.

تقسیم
)4-5اطالعات رد خصوص سود اهی ی

کلیه اطالعات از طریق سامانه کدال افشاء می گردد.

تحلی نس
مه
ب
ل
 )4-6ل ت اهی ما ی م
12ماه 98

12ماهه97

12ماهه96

عنوان

ردیف
1

نسبت جاری

0/80

0/74

0/66

2

نسبت مالکانه

0/10

0/11

0/10

3

نسبت بدهی ها

0/90

0/89

0/90

4

نسبت تسهیالت بانکی به کل دارایی ها

0/44

0/48

0/59

5

نسبت تسهیالت بانکی به کل بدهی ها

0/49

0/53

0/65

6

حاشیه سود ناویژه

0/33

0/34

0/34

7

حاشیه سود خالص قبل مالیات

0/03

0/04

0/03
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قب
 )4-7رموری رب اطالعات مقایسه ای دوره اهی ل
شرح
درآمد عملیاتی (میلیون ریال)

1398/12/29

1398/06/31

1397/12/29

6،725،312

3،895،348

5،234،015

درآمد عملیاتی (میلیون ریال)
8,000,000

6,725,312
5,234,015

6,000,000

3,895,348
4,000,000
2,000,000
0
1398/12/29

1397/12/29

1398/06/31

شرح

1398/12/29

1398/06/31

1397/12/29

سود عملیاتی شرکت (میلیون ریال)

606،363

556،825

684،184

سود عملیاتی شرکت (میلیون ریال)
800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
1398/12/29

1397/12/29

1398/06/31

شرح

1398/12/29

1398/06/31

1397/12/29

سود خالص شرکت (میلیون ریال)

126،821

212،626

125،100
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سود خالص شرکت (میلیون ریال)
250,000
212,626
200,000
150,000

126,821

125,100

100,000
50,000
0

1398/12/29

1398/06/31

1397/12/29

تحل ع
)4-8ربرسی یلی ملکرد واقعی رد مقایسه با بودهج
مقایسه عملکرد واقعی دوره جاری و دوره قبل نشان می دهد که عمده افزایش درآمد های عملیاتی و بهای تمام
شده ناشی از افزایش نرخ محصوالت بوده است  .دردوره مورد رسیدگی مقدار فروش محصوالت به دلیل شرایط
حاکم بر تامین مواد اولیه (عمدتاً وارداتی) وهمچنین نرخ ارز  ،در مقایسه با دوره قبل کاهش داشته است،
همچنین مقدار تولید نیز روندی نزولی داشته و نرخ های فروش محصوالت صادراتی شرکت متناسب با کاهش
ارزش ریالی نیز افزایش نیافته است  .لذا انتظار می رود با اصالح نرخ های فروش صادارتی  ،آرامش در بازار
ارز وثبات قیمت ها و برنامه ریزی مناسب حجم و نرخ فروش از روند مناسب تری برخوردار گردد.

تکمی
تش ی
 )4-9ر ح ربانهم اهی رشکت جهت ل رطح اهی توسعه
مطابق برنامه ریزی های انجام شده توسط مدیریت شرکت بهنوش ایران جهت نیل به اهداف تعیین شده و نقشه
راه بودجه سال  ،1398اهم دستور کارهای مشخص شده در سرفصل های ذیل خالصه شده است :
الف – تجدید ساختار سازمان فروش و اعمال استراتژی های کوتاه و بلند مدت
شرکت بهنوش ایران برای دستیابی به بودجه فروش سال  1398اقداماتی به شرح ذیل در دست اجرا دارد :
* اصالح ساختار سازمان فروش و بازاریابی
* تدوین نقشه راه (  ) Road mapسازمان فروش و بازاریابی
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* ایجاد بخش های مدیریت بازار  ،مدیریت برند و تحلیل بازار
* اصالح سبد کاال با توجه به سود یا زیان شرکت
* اصالح و مدیریت دیتابیس مشتریان (بازنگری – اصالح – تکمیل – شاخص گذاری)
* تجدید ساختار نیروی انسانی واحدهای فروش و بازاریابی با توجه به فاکتورهای دانش و مهارت
* مهندسی کانال های توزیع و استفاده از روش های کاهش هزینه از شرکت تا مصرف کننده نهایی
* توسعه بازار محصوالت افس (  ) EFESدر الیه  Premiumو رقابت با برندهای بین المللی
* اعمال استراتژی نفوذ در بازار ( افزایش تعداد محصول  SKUدر مشتریان موجود )
* اجرای استراتژی توسعه بازار ( افزایش تعداد مشتریان فعال )
* توسعه روش های فروش با رویکرد کاهش هزینه و افزایش اثربخشی
* افزایش بهره وری  ،کارایی و اثربخشی ویزیتورها با آموزش های کارآمد و مدون
* افزایش بهره وری و راندمان خودروهای توزیع با تجدید نظام مدیریت تردد و کنترل ساعات حمل
* توسعه  ( Merchandisingکاالی بازرگانی) و مدیریت  ( Shelfقفسه بندی و چیدمان قفسه ) مشتریان

*

توسعه مکانیزاسیون فروش متکی بر تحلیل های آماری در قالب نرم افزار BI

ب – نظارت  ،کنترل و تالش در جهت ثبات یا کاهش بهای تمام شده محصول:
به جهت کاهش هزینه های تولید و به تبع آن کاهش بهای تمام شده کاالی ساخته شده در جهت افزایش حاشیه
سود ،موارد ذیل در دستور کار کلیه واحدهای مرتبط قرار دارد:
* ادامه روند بهبود مدیریت زنجیره تامین مواد اولیه
* تالش در جهت پیدا نمودن بازارهای فرا مرزی جدید تامین مواد اولیه و جایگزینی با بازارهای فعلی
* کنترل و تالش در جهت کاهش ضایعات محصول و رفع علل آن
* نظارت بر اجرای برنامه های کاهش یا تثبیت هزینه های سربار
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پ – توسعه صادرات
در زمینه حفظ و توسعه بازارهای صادراتی اهداف ذیل در دستور کار واحد صادرات قرار دارد:
* شناسایی بازارهای جدید در منطقه و کشورهای همجوار
* تولید محصوالت متناسب با بازارهای هدف
ت – منابع انسانی
به جهت ارتقا سطح کارایی نیروی انسانی شرکت اهدافی به شرح ذیل مشخص شده است :
* ادامه برنامه های آموزشی در راستای توانمند سازی هرچه بیشتر کارکنان
* اجرای برنامه های رفاهی و انگیزشی متناسب با عملکرد افراد
ث – سایر برنامه ها
در کنار برنامه های ذکر شده دو هدف مهم دیگر ماموریت هیئت مدیره خواهد بود که به شرح ذیل می باشد:
* کاهش هزینه های مالی
* تکمیل و بهره برداری پروژه های در دست اقدام

کم
)4-10اقدامات انجام شده هیات دمریه رد خصوص رعایت اصول حا یت رشکتی
هیات مدیره شرکت در تالش است که نسبت به تشکیل کمیته های حسابرسی ،ریسک ،جبران خدمات و غیره در
راستای استقرار حاکمیت شرکتی اقدام نماید.

هم
)4-11ارثات احتمالی انشی از اطالعات باا یت افشا شده
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام طی دوره
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