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 باسمه تعالی
 گزارش تفسیری مدیریت

 1401خرداد  31ماهه منتهی به  6الی دوره م

دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس مصوب  7در اجرای مفاد ماده 

توسط هیئت  14/09/1396و  28/04/1396،  27/06/1389،  06/04/1388اصالحیه های مورخ و  03/05/1386

مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های هیئت مدیره مبتنی بر اطالعات ارائه 

الی و جریان های نقدی شده در صورت های مالی بوده و اطالعاتی را در خصوص تفسیر وضعیت مالی ، عملکرد م

شرکت برای تشریح اهداف و راهبردهای خود جهت دست یابی به آن اهداف به عنوان مکمل و متمم صورتهای مالی 

 ارائه می نماید.

ارش تفسیری مدیریت گز هگزارش تفسیری مدیریت شرکت تولید وصادرات ریشمک )سهامی عام( طبق ضوابط تهی 

 است. تهیه شده 30/04/1401در تاریخ  

 
 امضاء  سمت  به نمایندگی از  نام و نام خانوادگی

   رئیس هیات مدیره  شرکت سرمایه گذاری پردیس)سهامی عام(  زینالی حسن محمد

   موظف-نائب رئیس هیات مدیره  شرکت سرمایه گذاری پویا)سهامی عام(  علی اکبر رضاییان زاده

   عضو هیات مدیره و مدیر عامل  (عامشرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر)سهامی   علی اصغر مالیی

   عضو هیات مدیره          علی عالء الدینی

 

 صدرا امامی آل آقا
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 مقدمه   
گزارش تفسیری مدیریت باید همراه با صورت های مالی و یادداشت های مربوط به آن مطالعه شود. این گزارش شامل 

پیش »است که با رویدادهای آتی یا عملکرد مالی آتی شرکت در ارتباط می باشد. کلماتی نظیر جمالت آینده نگری 

و اصطالحات مشابهی که به شرکت مربوط « احتماال»، « خواسته»، « تمایل»، « انتظار»، « برآورد»، « باور»، « بینی

، باورها یا پیش بینی های جاری از است بیانگر جمالت آینده نگر است.جمالت آینده نگر نشان دهنده انتظارات 

رویدادها و  عملکرد مالی آتی است . این جمالت در معرض ریسک ها ، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار 

 دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.

 ماهیت کسب و کار –الف 

 تاریخچه تاسیس شرکت 
بت شرکتها در اداره ث 13633تحت شماره  11/10/1348( در تاریخ عامشرکت تولید و صادرات ریشمک )سهامی       

ــه ثبت رسیده و در سال    ــه شیراز تحت         پس از 1350و مالکیت صنعتی تهران ب ــهران ب انتقال دفتر شرکــت از ت

سیده     انتقالی دراداره  25شماره    شیراز به ثبت ر شرکتهای  با توجه به تعیین تکلیف  30/04/1393تاریخ  و در ثبت 

شرکت از         شماره ثبت  شماره ثبت مکرر،  شماره   انتقال یافت. 40038انتقالی به  25شرکت های دارای  طبق آگهی 

،  شرکت کارخانجات تولید و توسعه 23/08/1394اداره ثبت شرکت های شیراز در تاریخ  139430411137008613

ارزش دفتری در شرکت تولید و صادرات ریشمک ادغام گردید . طبق     )سهامی خاص( به  صادرات شیرین بیان زرقان  

، نوع شرکت از سهامی 24/08/1395شرکت های شیراز در تاریخ اداره ثبت  139530411137009684آگهی شماره 

نزد سـازمان بورس و   23/12/1395در تاریخ  تولید و صـادرات ریشـمک   شـرکت  خاص به سـهامی عام تبدیل گردید. 

ــماره  اوراق بهادار ــت نرخ های بازار دوم  در 28/03/1396در تاریخ  وثبت  11496با ش با نماد ، ایران فرابورس فهرس

شمک ر" ضر در . درج گردید"ی شرکت   حال حا سهامی  گروه شرکت جزء واحدهای تجاری فرعی   سرمایه گذاری تدبیر)

ست.   شهر       خاص( ا شیراز، تقاطع بلوار امیر کبیر و بلوار باهنر و محل کارخانه های آن در  شرکت  شانی دفتر مرکزی  ن

 واقع است.و لپویی های زرقان 

 شرکتفعالیت موضوع 

تاسیس  و تصدی واحد های تولیدی و صنعتی و ، ایجاد  "اساسنامهبند الف  2ت طبق ماده فعالیت اصلی شرک     

مرتبط با انواع فرآورده های گیاهی ، غذایی و داروئی و نیز مبادرت به هر گونه عملیات مالی ، بازرگانی و خدماتی 

های بهره برداری شماره به موجب پروانه"می باشد.  وش کاال در داخل و خارج از کشوربازرگانی و نیز خرید و فر

اره کل صنایع استان فارس صادر که  توسط  اد 14/12/1393 و 28/12/1376به ترتیب مورخ  84991و  0818188

آغاز گردیده  06/06/1351در تاریخ شیرین بیان تن پودر و عصاره  2600داری از کارخانه شیراز با ظرفیت برشده، بهره
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 1397سال  درکیلومتری شمال شیراز  واقع در منطقه لپویی  45با انتقال کارخانه شیراز به محل جدید در  است.

 افزایش یافت.تن در سال  3000به ن ین بیاظرفیت تولید پودر شیر

 محصوالت  شرکت   

 شرکت دارای دو نوع محصول تولیدی می باشد : 

 5عصاره قالبی شیرین بیان که از گیاهی به همین نام استحصال میگردد ، عصاره مذکور بصورت قالبهای  -1

 کیلوگرم بسته بندی و به خارج از کشور صادر می گردد .  25تایی و به وزن  5کیلویی تهیه و در کارتنهای 

کیلوگرمی  25پودر شیرین بیان که از گیاهی به همین نام استحصال میگردد ، پودر مذکور در کیسه های  -2

 بسته بندی و به خارج از کشور صادر می گردد .

قسمت مورد  گرفته است .شت قرار رو است و کمتر مورد ک گیاه شیرین بیان از جمله گیاهان دارویی خود    

استفاده شیرین بیان ، ساقه های زیر زمینی و ریشه های گیاه است که دارای ترکیبات مختلفی می باشد . مهمترین 

 ماده ای که موجب شیرینی شیرین بیان می شود ترکیب موجود در ریشه گیاه بنام اسید گلیسریزیک است که

 رد .برابر شکر شیرینی دا 50 نزدیک به

درمان سوء هاضمه ، از بین معده ،  این گیاه دارای خواص درمانی فراوانی مانند درمان زخم معده و سرطان    

 می باشد.و ... برطرف کردن زخم و التهاب دهان  بردن نفخ معده ،

 صنعت یا صنایعی که شرکت در آن فعالیت می کند

 گان فعالیت می کند. و بعنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندت محصوالت شیرین بیان شرکت در صنعت تولید و صادرا

و صادرکنندگان در بین شرکت های شیرین بیان در ایران است که در سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شده و 

ی کماکان با تکیه بر کیفیت برتر محصوالت شیرین بیان موفق به کسب عنوان صادرکننده برتر نمونه کشوری در سالها

بعنوان صادرکننده نمونه استانی در سال و  1392شایسته تقدیر در سال و  1397 ، 1391 ، 1389، 1387،  1382

شده است. همچنین فروش محصوالت این شرکت به شرح  1398و1396 ،1395، 1394، 1393، 1390، 1388ای ه

 زیر است:

 نوع محصول

ماهه منتهی  6دوره مالی 

 1401خرداد  31به 

 

ماهه منتهی  6مالی دوره 

 1400خرداد  31به 

 

آذر  30سال مالی منتهی به 

1400 

 -مقدار 

 کیلوگرم

 -مبلغ 

 میلیون ریال

 -مقدار 

 کیلوگرم

میلیون  -مبلغ 

 ریال

 -مقدار 

 کیلوگرم

میلیون  –مبلغ 

 ریال

 43.293 50.100 116 100 144.718 150.000 پودر شیرین بیان

 499.523 647.100 32.319 50.100 61.182 84.000 عصاره شیرین بیان

 542.816 697.200 32.435 50.200 205.900 234.000 جمع
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 محیط حقوقی شرکت

 مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از :

 قانون تجارت

 مربوط به شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار  اوراق بهادارو قانون بازار 

 قانون مالیات های مستقیم

 قانون مالیات بر ارزش افزوده

 قانون کار

 اساسنامه شرکت

 اطالعات مدیران شرکت

 جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت بشرح زیر می باشد :

 تحصیالت نماینده سمت نام

 

حقوق جمع 

ومزایای ناخالص 

دوره مالی شش 

 31ماهه منتهی به 

 1401خرداد 

 سوابق مهم اجرایی

شرکت سرمایه 

 گذاری پردیس

عضو هیات 

 مدیره

محمد حسن 

 زینالی

 

کارشناسی 

 ارشد
339 

حسابرس موسسه حسابرسی آروین پیام، 

حسابرس ارشد موسسه حسابرسی مفید 

شرکت  راهبر،مدیر مالی و پشتیبانی

 سرمایه گذاری پردیس

شرکت سرمایه 

 گذاری پویا

نایب رئیس 

 هیات مدیره

علی اکبر 

 رضائیان زاده

 

 کارشناسی
1.611 

شرکت های توسعه صنایع نفت و انرژی 

قشم ، تولیدی وصنعتی کفش بال، 

مهندسی و ساختمان صنعت نفت، 

 تولیدی ایران تایر وتولیدی الستیک دنا

گروه شرکت 

گذاری  سرمایه

 تدبیر

عضو هیات 

مدیره و مدیر 

 عامل

 علی اصغر مالیی

 

 کارشناسی

 2.046 ارشد

مدیر مالی شرکت ایثارگران صنعت نفت 

فارس ، خزانه دار هیات شطرنج استان 

فارس،مدیر مالی شرکت مهر فر گل 

ارژن فارس،مدیر مالی شرکت تولید و 

 صادرات ریشمک

 علی عالء الدینی
عضو هیات 

 مدیره
 

 

 206 کارشناسی 
 

 رئیس هیات مدیره شرکت دیاکو 

صدرا امامی آل 

 آقا

عضو هیات 

 مدیره
 

 

 کارشناسی

 ارشد

206 

مشاور توسعه و کسب و کار در 

شرکتهای سپهر منور،بورس ایران،توکان 

 تک،تحلیل ارتباط برنا،کار و سرمایه برنا
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 ترکیب سهامداران:
 درصد مالکیت  تعدادسهام  

    

 31.91   95،728،848 شرکت مادر -گروه سرمایه گذاری تدبیر )سهامی عام( شرکت 

 5.67   17،022،995 شرکت سرمایه گذاری پویا )سهامی عام(

 0.50   1،505،650 شرکت سرمایه گذاری پردیس )سهامی عام(

 61.91   185،742،507 سایر سهامداران

 300،000،000   100 

 راهبردهای اتخاذ شده برای دستیابی به آن اهدافاهداف مدیریت و  -ب
 

 پروژه ها ، طرح ها و برنامه های توسعه

 

ساله ، چشم انداز شرکت را در دوره آتی تدوین نموده که اهم آن به قرار  5هیات مدیره شرکت بر اساس چشم انداز 

 زیر است :

 رسوخ در بازار و افزایش سهم از بازار  شیرین بیان

 کیفیت در بازار شیرین بیان حفظ پیشتازی

 با افزایش تولیدات شرکت کاهش ریسک

 مدیریت بهای تمام شده و افزایش حاشیه فروش

 جذب و به کارگیری نیروی انسانی برخوردار از دانش روز

 ICTروشهای نوین کاربردی افزایش کنترلهای هوشمند با استفاده از 

 آموزش مستمر و ارتقاء مسئولیت پذیری کارکنان

 تنوع بخشی به خریداران محصوالت

 رشد فروش و ارزآوری 

 به منابع تامین مالی یتنوع بخش

 رشد سود آوری

 وصول مطالبات و پایین آوردن دوره وصول آن
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 جایگاه شرکت در بازار سرمایه 

 گردد. فرابورس اوراق بهادار تهران معامله می دومشخصیت حقوقی شرکت از نوع سهامی عام بوده و سهام آن در بازار 

ریال نوسان داشته است.  33.568تا  16.500 در بازه 31/03/1401تا  01/10/1400سهام شرکت از تاریخ قیمت 

معادل  12/10/1400تاریخ آن در  بیشینهیلیارد ریال م 4.950 معادل 24/12/1400تاریخ شرکت در ارزش بازار  کمینه

 ریال رسیده و معامله شده است. 20.450 به مبلغ ماه خردادهام در پایان سمیلیارد ریال بوده است. قیمت  10.070

 نشان میدهد. 1401خرداد ماه  31ماهه منتهی به  6 مالی طی دورهنمودار ذیل روند قیمت سهام را 
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 ( 31/03/1401تا  01/10/1400)از تاریخ  1401خرداد  31منتهی به ماهه  6دوره مالی معامالتی شرکت دروضعیت 

 سازمان بورس و اوارق بهادار به شرح زیر بوده است : سایت  براساس

 

 

 1401خرداد  31ماهه منتهی به  6 دوره مالی شرح

 54812 تعداد کل معامالت

 113.917.409 تعداد کل سهام معامله شده

 6.135.000 میلیون ریال – دورهارزش بازار در پایان 

 111 تعداد روزهای گشایش نماد

 118 تعداد روزهای معامالتی 
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 مهمترین منابع ، ریسک ها و روابط –پ 
 

 گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

 
 ریسک تغییر تکنولوژی:

آخرین تکنولوژی در این صنعت استفاده از  کهکارخانه شرکت ، کارخانه ای با قدمت حدود نیم قرن می باشد. 

گردد . روند تغییر تکنولوژی در صنعت شیرین بیان روندی کند است و به نظر نمی رسد در سنوات آتی جهش می

 قابل توجهی در تکنولوژی پدید آید ، لذا از بابت منسوخ شدن تکنولوژی استفاده شده جای نگرانی چندانی نیست.

 

 ریسک مالحظات قانونی:

فرما نیست و تعهدات کارفرما در قوانین  استثناء قوانین و مقررات عمومی ، مقررات و قوانین خاص بر شرکت حکم به

کار، تامین اجتماعی، مالیات های مستقیم وتجارت و تعهدات با سازمان های بورس و اوراق بهادار ، منابع طبیعی و 

 تاکنون اشکال قابل توجهی به چشم نخورده است.محیط زیست به نحو احسن مورد توجه قرار داشته و 

 
 ریسک ورود رقبای جدید:

به صنعت که بتواند با این شرکت رقابت کند واحدهای تولیدی جدیدی  1401خرداد  31دوره مالی منتهی به  در

قرار گرفتن شیرین بیان اضافه نشد. برای سال آینده تغییر با اهمیتی در عرضه شیرین بیان که منجر به تحت تاثیر 

 شرکت شود پیش بینی نمی شود.

 

 ریسک وصول مطالبات تجاری :

سیاسی ، شرایط اقتصادی  وجود با دریافتنی تجاری وصول حسابهای  1401خرداد  31 در دوره مالی منتهی به

مدیریت شرکت در نظر دارد از طریق مبانی  صورت پذیرفت .کندتری با روند  بر کشور ظالمانهتحریم های  ،موجود 

 وصول مطالبات مذکور اقدام نماید. مختلف نسبت به

 
 منابع مالی در اختیار شرکت 

نی های تجاری لیون ریال ، دریافتمی  21.468 وجوه نقدی معادل، شرکت  1401خرداد  31منتهی به در دوره مالی 

میلیون ریال، پیش پرداخت ها  1.024.213 موجودی مواد وکاال معادلیال ، میلیون ر 824.996 غیرتجاری معادلو

 میلیون ریال و مجموع بدهی جاری 1.879.567 یون ریال ، مجموع دارایی های جاری معادلمیل 8.890 معادل مبلغ

  856.223 به مبلغ سرمایه در گردش شرکتشده است که . این موضوع موجب میلیون ریال داشته است 1.023.344

 .  میلیون ریال گردد
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 مطالبات 

ر که در دوره مذکواست  داشته کاهشدالر  635.609 از لحاظ ارزی به میزان نسبت به سال مالی قبل شرکتمطالبات 

غ بدهی مطالبات شرکت به مبلغ دالر ، مبل 1.420.000تن پودر و وصول مبلغ  150و  تن عصاره 84با توجه به فروش 

 توجه به مانده مطالبات شرکت. با  یافته است کاهشدرصد  16حدود ، به لحاظ ریالی دالر رسیده است  3.001.876

، مدیریت شرکت در نظر دارد تا با وصول به موقع مطالبات و مدیریت وجه 1401خرداد  31در دوره مالی منتهی به 

 نسبت به کاهش مطالبات اقدام نماید.نقد 

 

 

 موجودی مواد وکاال

 افزایشداشته است. علت  افزایشمیلیون ریال  116.880 نسبت به سال مالی قبل  به مبلغ موجودی مواد و کاال شرکت

 شیرین بیان( می باشد.و پودر خرید مواد اولیه و موجودی کاالی ساخته شده )عصاره قالبی افزایش ،موجودی موادو کاال

 
 

 دارایی های ثابت

میلیون ریال  15.643 حدود قبلمالی نسبت به سال 1401خرداد  31منتهی به در دوره مالی دارایی های ثابت شرکت 

 .ت می باشددارایی های ثابت شرکاستهالک  این امر در نتیجه . یافته است کاهش

 
 

 غیر تجاریتجاری و پرداختنی های 

بیشتر  کهاست .  یون ریال کاهش داشتهمیل 104.110 قبلمالی غیر تجاری نسبت به سال تجاری و پرداختنی های 

 کاهش حسابهای پرداختنی تجاری )تامین کنندگان مواد اولیه( می باشد .مبلغ آن مربوط به 
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 سود سهام پرداختنی

سهام  سود مبلغ کاهشداشته است . علت  کاهشمیلیون ریال  39.722 م پرداختنی نسبت به سال مالی قبلسود سها

سهام  سود پرداخت بخشی ازبابت ، قبل مالی نسبت به سال  1401خرداد  31ماهه منتهی به  6دوره مالی  پرداختنی

  می باشد .پرداختنی 

 

 

 
 

 سیاست پرداخت سود

 28 تاریخ درپس از برگزاری مجمع عمومی عادی صاحبان سهام  1400سود نقدی هر سهم برای سال مالی میزان 

 .که در حسابها اعمال گردیده است تعیین گردید .  ریال 100مبلغ  1401فروردین ماه 

 

 
 سرمایه 

ریالی  1،000سهم با نام  300،000،000میلیون ریال منقسم به  300،000آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ 

به شرح زیر بوده  طی سالهای قبل به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت 31/06/1397می باشد که در تاریخ 

 است :
                                                                                                                       

 مبالغ بر حسب میلیون ریال                                                                                                                                               

تاریخ ثبت افزایش 

 سرمایه

سرمایه 

 قبلی
 سرمایه جدید مبلغ افزایش

درصد 

 افزایش
 محل افزایش سرمایه

 مطالبات حال شده 79 60،000 26،400 33،600 30/02/1392

 حال شدهمطالبات  66 99،928 39،928 60،000 04/06/1394

 ادغام با شرکت  زرقان 15 114،928 15،000 99،928 23/08/1394

 خته توسعهوسود انباشته و اند 161 300،000 185،072 114،928 31/06/1397
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 نتایج عملکرد شرکت

مشابه دوره  و درکیلو گرم  234.000فروش میزان 1401خرداد  31منتهی به  ماهه  6 دوره مالی عملکرد شرکت در

توجه به اینکه کلیه محصوالت شرکت  به طور کامل صادر میگردد و مصرف داخلی  . بابوده کیلو گرم 50.200 قبلسال 

برای صادرات و دریافت مبلغ مربوط به رکت شرایط اقتصادی و سیاسی موجود در کشور مدیریت شندارد و همچنین 

  نماید .می دام مختلف اقطریق مبادی از آن فروش 

علت این است. داشته  افزایشمیلیون ریال  79.794 به مبلغقبل  به دورهبهای تمام شده کاالی فروش رفته نسبت 

موجودی کاالی ساخته شده پایان دوره می  کاهشدر نتیجه  مقدار فروش ، افزایش بابتبهای تمام شده ،  افزایش

 باشد.

 مالی مورد گزارش و دو دوره مالی قبل به شرح زیر می باشد : دورهعملکرد شرکت برای 

 )ارقام به میلیون ریال(

 شـــــرح
ماهه منتهی  6دوره مالی

 1401خرداد  31به
ماهه منتهی  6دوره مالی

 1400خرداد  31به
سال مالی منتهی به 

30/09/1400 

 205.900 درآمدهای عملیاتی

 

32.435 

 

542.816 

 
 (167.343) (9.856) (89.650) درآمدهای عملیاتیبهای تمام شده 

 375.473 22.579 116.250 سود ناخالص

 (39.615) (20.924) (22.609) هزینه های فروش، اداری و عمومی

 (42.064) (95.760) (59.050) سایر اقالم عملیاتی

 293.794 (94.105) 34.591 سود عملیاتی

 (7.967) (2.722) (8.575) هزینه های مالی

 4.117 2.140 903 سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

 289.944 (94.687) 26.919 سود قبل از کسر مالیات

 (1.613) (550) 0 مالیات بر درآمد

 288.331 (95.237) 26.919 سود خالص

 961 (318) 90 سود هر سهم

 



 گزارش تفسیری مدیریت

 شرکت تولید و صادرات ریشمک)سهامی عام(

 1401خرداد  31ماهه منتهی به  6دوره مالی 
 

13 
 

 

 درآمدهای عملیاتی

 

 میلیون 205.900 برابر مبلغ 1140خرداد  31ماهه منتهی به  6 دوره مالیمجموع درآمدهای عملیاتی شرکت برای 

می دهد.  بود که جدول زیر ، میزان فروش محصوالت را بصورت خالصه نشان ریال  

  

 نوع محصول
 31ماهه منتهی به  6 دوره مالی

 1401خرداد 

ماهه منتهی به  6 دوره مالی

 1400خرداد  31
 درصد تغییر

 1.499 100 150.000 کیلوگرم -بیانپودر شیرین 

 68 50.100 84.000 کیلوگرم -عصاره شیرین بیان 

 366 50.200 234.000 جمع      

 

 

 شده است. انجام توافق با خریدار خارجی کل درآمدهای عملیاتی مربوط به فروش شرکت بوده و براساس

  

 

 بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

درصد 4تن( 278)مشابه سال قبلدوره مالی تن ( نسبت به  266) 1401اول سال مالی  ماهه 6محصول در  تولید 

بهای تمام شده درصدی تولید ،  4و کاهش درصدی مقدار فروش  366افزایش فته است ، لذا  با توجه به یا کاهش

 نشان می دهد . افزایشدرصد  9ه دوره مشابه سال قبل اری نسبت بدرآمدهای عملیاتی در دوره مالی ج

 

 

 هزینه های فروش ، اداری و عمومی

درصد افزایش داشته است. علت افزایش هزینه های فروش  8دوره قبل هزینه های فروش ، اداری و عمومی نسبت به 

نسبت به ، سهم از هزینه های مشترک سربار تولیدی  حقوق و دستمزد ی اههزینه افزایش ، اداری و عمومی ناشی از 

 .گذشته بوده است  دوره
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 سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی 

ناشی از تسعیر دارایی ها و  سود،  )تفاله(تولید از سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی شامل فروش ضایعات ناشی 

 .  باشد میو هزینه های جذب نشده در تولید بدهی های ارزی عملیاتی 

 

 

 هزینه های مالی

است که علت میلیون ریال  8.575 مبلغ 1401 خرداد 31ماهه منتهی به  6 دوره مالی در شرکتهزینه های مالی 

 . بوده است درصد 18 شعبه شیراز با نرخ فقره تسهیالت از بانک توسعه صادرات دریافت یک  آن

 

 

 سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی 

 سود حاصل از سرمایه گذاری درسهام سایر شرکتها بوده است . شاملاغلب عملیاتی غیرسایر درآمدها و هزینه های 

میلیون ریال بوده  903 بلغم1401خرداد  31ماهه منتهی به  6 دوره مالیسایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی در 

داشته  درصدی 58کاهش میلیون ریال بوده است . که  2.140 مبلغ 1400خرداد  31ماهه منتهی به  6 دوره مالیدر و 

 بوده است.سرمایه گذاری در صندق سپهر تدبیر گران فردا سود حاصل از کاهش مزبور ناشی از  کاهش لتاست . ع
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 نسبت های مالی :

 

84/1  = 
 1.879.567  

= 
 داراییهای جاری

 نسبت جاری =
 بدهی های جاری  1.023.344 

        

82/0  = 

 
846.464  

= 

دارایی های -موجودی کاال-پرداختپیش 

 نسبت سریع)آنی( = جاری

 بدهی های جاری  1.023.344 

        

0.0120  = 
 26.919  

= 
 سود خالص پس از کسر مالیات

 ROAبازده مجموع دارایی ها =
 مجموع داراییها  2.238.721 

        

0.0235  = 
 26.919  

= 
 مالیاتسود خالص پس از کسر 

 ROEبازده ارزش ویژه =
 ارزش ویژه  1.143.565 

        

0.1680  = 
 34.591  

= 
 سود عملیاتی

 نسبت سود عملیاتی =
 فروش خالص  205.900 

        

56% = 
 116.250  

= 
 سود ناخالص عملیاتی

 نسبت سود ناخالص به فروش =
 فروش خالص  205.900 

        

0.1307  = 
 26.919  

= 
 سود خالص پس از کسر مالیات

 نسبت حاشیه سود =
 فروش خالص  205.900 

        

89.73  = 
 26.919  

= 
 سود خالص 

 درآمد هر سهم =
 تعداد سهام عادی  300 

        

227  = 
 20.450  

= 
 ارزش بازار

 نسبت قیمت به سود =
 سود هر سهم  90 

        

0.44  = 
 90  

= 
 سود هر سهم

 بازده سود سهام =
 ارزش بازار هر سهم  20.450 
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 کمیته های تخصصی هیات مدیره :

  کمیته ریسک-1

نظارت کالن بر ریسک ها هم راستا و هم جهت با سایر ارکان نظارتی از جمله ریسک های استراتژیک، وظیفه این کمیته 

ه می باشد که متشکل از سه نفر عات، حقوقی، مقرراتی و غیربازار، نقدینگی، امنیت، اموال، فناوری اطالمالی، اعتباری، 

 به عنوان اعضای این کمیته می باشند . شامل دو نفر اعضای هیات مدیره و یک نفر از کارکنان شرکتعضو بوده که 

 کمیته خرید ریشه-2

کنندگان و مراحل و نحوه قیمت بیان از تأمینشیرین فرآیند خرید ریشه، تبیین مراحل کمیتههدف از تدوین این 

 های مختلف شرکت در طول این فرآیند نیز تبیین می گردد.ی تعامل بخشگذاری است ، ضمناً نحوه

کل که متش باشد.می کمیتهی کاربرد این بیان در محدودهشیرین خرید ریشهقیمت گذاری های مربوط به فعالیت کلیه

 مسئول کنترل کیفیت می باشند .اعضای هیات مدیره و دو نفر از شامل از سه نفر که 

 کمیته حسابرسی-3

بررسی دفعات حسابرسی،دریافت گزارش ،  ابرسی مسئول اجرای نظارت برکار حسابرسان داخلی و مستقلکمیته حس

ها و توسط مدیریت برای کنترل ضعفحسابرسی و نیز کسب اطمینان از انجام اقدامات اصالحی به موقع و صحیح 

 ها، قوانین و مقررات و سایر مشکالت شناسایی شده از سوی حسابرسان است.ها، عدم تطابق با سیاستکاستی

اعضای کمیته حسابرسی توسط هیات مدیره منصوب می شوند. ریاست و تعداد اعضای کمیته حسابرسی درچارچوب 

تعیین می شوند. کمیته منشور خاص خود را داشته که مطابق با قوانین الزم االجرای راهبری شرکتی  «منشور کمیته»

ته و همچنین شرایط های مربوطه می باشد. این منشور ماموریت و وظایف کمینامهبورس و سایر قوانین، مقررات و آیین

عضویت در کمیته، مراحل الزم برای نصب و عزل اعضای کمیته، ساختار کمیته و نحوه عملکرد و گزارش دهی به هیات 

و متشکل از سه نفر عضو بوده که رئیس هیات مدیره آقای محمد حسن زینالی به عنوان رئیس  کندمدیره را تعیین می

 می باشند .در خارج از هیات مدیره علی شاکر به عنوان اعضای کمیته  کمیته و آقایان میثم نوشادی و احمد

 

 طیکمیته انظبا-4

  به منظور ایجاد محیطی سالم در جهت افزایش کارآیی و بهبود کمی و کیفـی فعالیـت هـا و بـر حـذرداشتن کارکنان

نظارت مدیریت شرکت و طبق  تتح پرسنلانضـباطی  کمیتهاز بی نظمی و کم کـاری و تنبیـه کارکنـان خـاطی، 

اقتصادی تدبیر تشکیل گردیده است .  توسعه آیین نامه ها ی گروه و دستور العمل  

 

https://tse.ir/cms/Portals/1/Hesabresi%20Dakheli/manshore%20komite%20hesabresi.pdf
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 رعایت اصول حاکمیت شرکت

برنامه های راهبردی شرکت شامل بیانیه چشم انداز و استراتژی ها و همچنین اهداف کالن و نقاط ضعف و قوت شرکت 

جامع در هیات مدیره طبق برنامه مصوب که شرکتی پویا ، سرآمد و ارزش آفرین و پیشرو در صنعت شیرین بیان یا 

 است .وده در محصوالت شیرین بیان پیگیری گردیده ترین ارزش افز

مدت و بلندمدت،  شرکت  با رویکرد توسعه پایدار و ایجاد سازوکاری برای سنجش و ارزیابی توان ایجاد ارزش در کوتاه

اطالعات الزم در زمینۀ مسائل مالی، اقتصادی، محیطی و اجتماعی را در قالب گزارشگری یکپارچه تهیه و در پایگاه 

 ع رسانی نموده است .و اوراق بهادار اطال سازمان بورساینترنتی 

های راهبردی، گزارش اقدامات شرکت در  هیات مدیره  در گزارش تفسیری مدیریت، ضمن ارزیابی میزان تحقق برنامه

 نموده است . را ارائهها  رابطه با رعایت اصول راهبری شرکتی موضوع این دستورالعمل

 

 تحلیل بازار و چشم انداز آینده 

ه عوامل موثری که در سطح اقتصاد کالن شرکت رخ داده از جمله جابجایی و انتقال شرکت به نظر این شرکت با توجه ب

جدید و بهتر، به محل جدید خارج از شهر شیراز ، برنامه افزایش تولیدات و صادرات شرکت ، و استفاده از ماشین آالت 

بودن این صنعت  می بایست به این پیش بینی می گردد. البته با توجه به صادراتی  آتی دورهشرایط مطلوبی برای 

موضوع توجه داشت کماکان ریسک های سیستماتیک در فضای کسب و کار این صنعت وجود داشته که نمی توان از 

آن اجتناب نمود. همچنین اطالعات با اهمیت شرکت در سامانه کدال به موقع افشاء شده که تاثیر قیمتی بر سهم در 

 اشته است. بازار بورس و اوراق بهادار د

 

 


