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 معرفی شرکت-1

 تاریخچه فعالیت شرکت:

لکیت صنعتی تهران به ثبت در اداره ثبت شرکت ها و ما 13633تحت شماره  11/10/1348صادرات ریشمک )سهامی عام( در تاریخ  شرکت تولید و  

در اداره ثبت  40038تحت شماره  30/4/1393انتقالی و پس از آن در تاریخ  25پس از انتقال دفتر از تهران به شیراز تحت شماره  1350رسیده و در سال 

 شیراز به ثبت رسیده است.شرکت های 

 دفتر مرکزی شرکت واقع در شهر شیراز ، بلوار امیر کبیر ، چهارراه ریشمک میباشد.

 شرکت دارای دو فقره پروانه بهره برداری میباشد :

   04/02/1401مورخ  7480پروانه بهره برداری واحد لپویی به شماره  (1 

  10/12/1393مورخ  79340پروانه بهره برداری واحد زرقان به شماره  (2

 میباشد . 10/12/1393و واحد زرقان  06/06/1351تاریخ بهره برداری واحد لپویی 

  شرکت ریشمک دارای دو واحد تولیدی میباشد :

 واحد لپویی واقع در بیضاء روستای شیخ عبود  _ الف

 ن ، بلوار پاسداران جنب تربیت بدنی زرقان واقع در شهر زرقاواحد  _ب

 موضوع اصلی:-1-1

رگونه عملیات مالی همبادرت به  ودارویی  واحدهای تولیدی و صنعتی و بازرگانی و خدماتی مرتبط با انواع فرآورده های گیاهی غذایی وایجاد و تاسیس  ( 1

 بازرگانی و خرید و فروش کاال در داخل و خارج از کشور

 ت.وضوع شرکخرید و فروش هرگونه اموال منقول و غیر منقول و نیز انجام تمامی عملیات بازرگانی مرتبط با ممبادرت به   (2

های تابعه و وابسته  سهام شرکت رمنقول واستفاده از تسهیالت مالی و اعتباری بانک ها و موسسات اعتباری با ترهین اموال و دارایی های منقول و غی( 3 

 و سایر روش ها.

 شرکت.  سرمایه گذاری از طریق خرید و فروش و پذیره نویسی سهام شرکت های تولیدی و خدماتی بازرگانی و غیره برای( 4 

 خرید و فروش اوراق بهادار برای شرکت.( 5
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 شور.اخذ هر گونه نمایندگی مرتبط با موضوع شرکت و تعیین و ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از ک( 6

زم برای یت حقوقی الشکیل شخصاخذ موافقت اصولی به منظور اجرای طرح های تولیدی جدید و یا توسعه و تکمیل کارخانجات تولیدی موجود و ت( 7 

 انجام این موضوع.

ضرورت  رکت وع شای موضجهت اجر انجام کلیه عملیاتی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت الزم و مفید بوده و یا در( 8 

 داشته باشد.

 جایگاه شرکت در صنعت :-1-2

سال قبل  سبت بهشرکت در صنعت تولید و صادرات پودر و عصاره شیرین بیان فعالیت می کند ، رشد فروش صنعت مذکور در سال جاری ن

 شد .می با درصد افزایش داشته که اهم دالیل آن عبارت است از تالش بی وقفه مدیریت و تعهد خریدار به خرید توافق شده 99

 

 سرمایه و ترکیب سهامداران:-1-3

سرمایه شرکت    

کت شیرین بیان زرقان ادغام شده شربا  23/08/1394سهم بیست هزار ریالی بوده که در تاریخ   2800ریال مشتمل بر  56.000.000سرمایه اولیه شرکت 

 سهم یک هزار ریالی می باشد . 300.000.000ریال مشتمل بر  300.000.000.000است و در حال حاضر سرمایه شرکت 

به  31/06/3971باشد که در تاریخ  ریالی می 000،1سهم با نام  300.000.000ریال منقسم به  300.000.000.000آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ  

طی سه دوره قبل به شرح زیر میباشد : ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت  

                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                        

               مبالغ برحسب میلیون ریال میباشد     

تاریخ ثبت افزایش 

 سرمایه
 محل افزایش سرمایه درصد افزایش سرمایه جدید مبلغ افزایش سرمایه قبلی

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

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

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

 سود انباشته و اندوخته توسعه 161 300.000 185.072 114.928 31/06/1397
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 به شرح زیر می باشد: بنابراین ترکیب و تعداد سهامداران -1-3-1

 
 تعدادسهام 

 
 درصد

 95.728.848 شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر ) سهامی عام( 
 

91/31 

 17.022.995 شرکت سرمایه گذاری پویا )سهامی عام(
 

67/5 

 1.505.650 شرکت سرمایه گذاری پردیس )سهامی عام(
 

50/0 

 185.742.507 سایر سهامداران
 

92/61 

  300,000,000 جمع 
 

100 

 

 

 

 

 ت مدیره:احقوق و مزایا و پاداش مدیرعامل و اعضای هی-1-3-2

 در حضور قح همچنین و مدیره یاته مدیره توسط سهامدار عمده تعیین می شود. پاداش مدیرعامل و اعضای هیات حقوق و مزایا و پاداش مدیران و  

 .دگرد می تعیین عادی عمومی مجمع توسط مدیران موظف غیر اعضای جلسات

 شود. ت مدیره مشخص میاحقوق و مزایای مدیران اجرایی شرکت توسط هی
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 : و سوابق اعضاء هیئت مدیره جدول مربوط به مشخصات-1-4

 اطالعات مربوط به هیئت مدیره

 سمت نام و نام خانوادگی
تاریخ عضویت 

 در هیات مدیره
 تحصیالت

 

 سوابق مهم اجرایی

 علی اصغر مالئی
عضو موظف هیات 

 دیر عاملم-مدیره
18/02/1398 

 

کارشناسی 

 ارشد

مدیر مالی شرکت ایثارگران صنعت نفت فارس ، 

هیات شطرنج استان فارس،مدیر مالی خزانه دار 

شرکت مهر فر گل ارژن فارس،مدیر مالی شرکت 

 تولید و صادرات ریشمک

 علی اکبر رضائیان زاده

عضو موظف هیات 

نایب رئیس -مدیره 

 هیات مدیره

02/03/1392 
 

 کارشناسی

شرکت های توسعه صنایع نفت و انرژی قشم ، 

ن تولیدی وصنعتی کفش بال، مهندسی و ساختما

صنعت نفت، تولیدی ایران تایر وتولیدی الستیک 

 دنا

 محمد حسن زینالی
-عضو غیرموظف

 رئیس هیات مدیره
28/11/1399 

 

کارشناسی 

 ارشد

حسابرس موسسه حسابرسی آروین پیام، حسابرس 

ارشد موسسه حسابرسی مفید راهبر،مدیر مالی و 

 پشتیبانی شرکت سرمایه گذاری پردیس

 صدرا امامی آل آقا
عضو غیرموظف 

 هیات مدیره
30/01/1400 

 

 کارشناسی

مشاور توسعه و کسب و کار در شرکتهای سپهر 

کار منور،بورس ایران،توکان تک،تحلیل ارتباط برنا،

 و سرمایه برنا

 علی عالء الدینی
عضو غیرموظف 

 هیات مدیره
30/01/1400 

 

کارشناسی 

 ارشد

 

 رئیس هیات مدیره شرکت دیاکو

 

مستقل و بازرس قانونی:حسابرس -1-5  

ساالنه  شود. طبق مصوبه مجمع عمومی عادی حسابرس شرکت از میان حسابرسان سازمان بورس اوراق بهادار توسط مجمع عمومی عادی انتخاب می 

در ضمن موسسه .  موسسه حسابرسی مفید راهبر برای مدت یک سال به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی انتخاب شده است  28/01/4011مورخ 

 حسابرسی فوق سال مالی گذشته نیز به عنوان حسابرس مستقل بوده است . 
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 چارت سازمانی شرکت:-1-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 عمومی صاحبان سهام

 هیأت مدیره

 مدیر عامل

 کمیته حسابرسی داخلی

 بازرس قانونی

 کارگران تخلیه ریشه

مدیر کارخانه  مدیر کنترل کیفی

 شیراز

 کارشناس ایمنی و بهداشت

 نگهبانی

 معاونت اداری مالی
 مشاورین روابط عمومی

 مبارزه با پولشویی
حسابرس  تحقیق و توسعه مدیر حراست معاونت فنی و تولید مسئول دفتر

 داخلی

 مدیر کارخانه زرقان

 باسکول

 آزمایشگاه

 مسئول خرید ریشه

 مسئول خرید ریشه مدیر فنی تولید

سنگینرانندگان ماشین  سرشیفت تولید  

 کارگران تخلیه ریشه

 کارگران تولید و تعمیرات

 کارگران آسیاب

 رانندگان ماشین های سنگین

مدیرامور  مدیراداری

 سهام
بازرگانی و  مدیرمالی

 فروش

 مدیر فنی تولید

مسئول فناوری 

 اطالعات

 حسابدار

 کارگزینی
 کارپردازی

 باسکول دبیرخانه

 خدمات
 مسئول انبار

 کارگران تولید و تعمیرات

 کارگران آسیاب
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 اهداف مدیریت و راهبردهای اتخاذ شده برای دستیابی به آن اهداف-2

 پروژه ها ، طرح ها و برنامه های توسعه-2-1

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

 بازار و افزایش سهم از بازار  شیرین بیانرسوخ در 

 حفظ پیشتازی کیفیت در بازار شیرین بیان

 کاهش ریسک با افزایش تولیدات شرکت

 مدیریت بهای تمام شده و افزایش حاشیه فروش

 جذب و به کارگیری نیروی انسانی برخوردار از دانش روز

 ICTردی افزایش کنترلهای هوشمند با استفاده از روشهای نوین کارب

 آموزش مستمر و ارتقاء مسئولیت پذیری کارکنان

 تنوع بخشی به خریداران محصوالت

 رشد فروش و ارزآوری 

 تنوع بخشی به منابع تامین مالی

 رشد سود آوری

 وصول مطالبات و پایین آوردن دوره وصول آن

 ریسک ها-2-2

 ریسک نوسانات نرخ بهره: 2-2-1

 نیاز وردم گردش در سرمایه از توجهی ابلق قسمت که چرا شود شرکت خالص سود کاهش باعث تواندمی مالی تامین هایهزینهافزایش قابل توجه در نرخ  

 شود. می تامین بانکی تسهیالت محل از شرکت
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 ریسک نوسانات نرخ ارز: -2-2-2

 . گیرد می قرار ارزی مبادله ایه نرخ در تغییرات ریسک معرض در آن فعالیت ، باشد می صادراتی صورت به تماماً شرکت های فروش اینکه به توجه با

 

 

 ریسک سیاسی و قانونی:-2-2-3

ات ییر در قوانین و مقررتغ یا لمللیای بین اهرگونه شرایط محدود کننده از قبیل تحریم ه ، وارداتی بودن بخشی از مواد اولیه با توجه به در بعضی از مواقع

 .نهایتا کاهش سود شرکت شودو تواند باعث کاهش فعالیت های شرکت دولتی می

 

 

 ریسک تجاری:-2-2-4 

الت ش فروش محصوعث کاهمشاغل جدید و عملکرد موفق تر رقبا در خصوص فروش محصوالت مشترک می توانند با ، عواملی از قبیل عرضه محصوالت

ه است تری وصول شدند کُنداینکه وصول مانده حساب خریدار خارجی محصوالت شرکت تحت شرایط سیاسی و اقتصادی موجود با رو. با عنایت به شود

یان جدید انجام ا کردن مشترهت پیدنسبت به دریافت چکهای ارزی از خریدار بدون تاریخ اقدام گردیده و همچنین هیات مدیره شرکت پیگیری های الزم ج

 شرکت از تک مشتری بودن خارج گردد.خواهد داد تا 

 

 

 :نقدینگی ریسک -2-2-5

ان شرکت تو کاهش نهایتاً  تجاری و می تواند باعث افزایش قابل توجه مطالباتخود به سبب تحریم، عملکرد ضعیف خریداران محصوالت در انجام تعهدات  

 .واجه نمایندمقدینگی نتسهیالت بانکی می تواند شرکت را با مشکل برای پرداخت بدهی ها شود و همچنین ایجاد محدودیت برای استفاده از 
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 فعالیت شرکت در سال مورد گزارش :-3

 مقایسه عملکرد مالی-3-1

 

 
 

 

شــــــرح

عملیات در حال تداوم
 میلیون ریال درصد نسبت به فروش میلیون ریال

 درصد نسبت به 

فروش
 میلیون ریال

 درصد نسبت به 

فروش

1.323.531100542.81610036.982100    درآمد های عملیاتی

(36)(13.252)(31)(167.343)(45)(590.186)    بهای تمام شده درآمد های عملیاتی

733.34655375.4736923.73064    سود ناخالص 

(87)(32.292)(7)(39.615)(4)(48.519)    هزینه های  فروش، اداری و عمومی 

479.5933661.75111634.4101.715     سایر درآمدها

(96)(35.419)(19)(103.815)(13)(168.116)     سایر هزینه ها

996.30475293.79454590.4291.597    سود عملیاتی 

(29)(10.561)(1)(7.967)(1)(15.739)    هزینه های مالی

1.5844.117118.62550     سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی 

982.14974289.94453598.4931.618    سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

(1.613)(1.174)    هزینه مالیات بر درآمد

980.97574288.33153598.4931.618سود خالص 

3.3219791.968        عملیاتی )ریال(

27(18)(51)        غیر عملیاتی )ریال(

3,2709611,995سود پایه هر سهم )ریال(

سال1399سال 1400سال 1401

عملیات متوقف شده

سود پایه هر سهم
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 وضعیت مالی :-3-2

 میلیون ریال –بالغ م                                                                                                                                                               

درصد تغییر سال جاری 

 نسبت به سال قبل
 شرح 1401 1400 1399

 دارایی های جاری 2.742.377 1.926.540 1.727.897 42

 دارایی های غیر جاری 345.201 375.893 409.319 8

 جمع داراییها 3.087.578 2.302.433 2.137.186 34

(17)  بدهی های جاری 918.420 1.109.908 710.011 

 بدهی های غیر جاری 71.537 45.879 31.860 56

(41) بدهی هاجمع  989.957 1.155.787 741.871   

38  حقوق مالکانه 2.097.621 1.146.646 1.395.315 

 

 

 

 نقدی : های جریان-3-3

 میلیون ریال –بالغ م                                                                                                                                                         

 

 

درصد تغییر سال جاری نسبت به 

 سال قبل
 شرح 1401 1400 1399

262 198.538 232.719 262.642 
خالص وجه نقد حاصل از )مصرف 

 شده در( فعالیت عملیاتی

(32)  34.151 (3.144)  (4.157) گذاری فعالیت سرمایه   

(329)  (247.645)  (201.785)  (747.286)  فعالیت های تأمین مالی 
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به تولید و فروش محصوالت         خالصه آمار  مرتبط-4-3  

 تولید محصوالت                                     

در سال مورد گزارش به شرح جدول زیر: وط به تولید محصوالتارائه خالصه آمار مرب  

 

 

ت.نسبتا تغییری نداشته اس تن محصول تولید گردیده که نسبت به سال مالی قبل 954در سال مالی مورد گزارش مقدار    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

پیش بینی تولید در 

1402سال مالی   

 

درصد تغییر سال 

جاری نسبت به سال 

 قبل

ساله اخیرواقعی دو  ظرفیت  

قابل 

 دسترس

 ظرفیت

 نوع محصول واحد سنجش
1400 1140  اسمی 

500 (40)  351 211 

 

1.545 

 

 تن 3.000

 

ودر شیرین بیانپ-1  

 

400 74 194 338 

 

 تن 600 373
عصاره شیرین  -2

 بیان
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فروش محصوالت                                             -5-3  

ر اساس کیلو گرمب                                                                                                                                                                    

درصد تغییر سال جاری 

 نسبت به سال قبل
 شرح 1401 1400 1399

- 
_ 
 

100 
_ 
 

 فروش داخلی:

 محصول پودر شیرین بیان

- _ 
 

100 
_ 
 

 فروش داخلی :

 محصول عصاره شیرین بیان

- 0 200 
_ 
 

 جمع فروش داخلی

62/6  

 

- 

 

50.000 381.000 
 فروش صادراتی:

ل پودر شیرین بیانمحصو  

54 72.500 647.000 1.000.000 
 فروش صادراتی:

 محصول عصاره شیرین بیان

 جمع فروش صادراتی 1.386.500 697.000 72.500 99

89  جمع کل 1.381.000 697.200 72.500 

 

 

 .رصد افزایش داشته است د  98تن محصول بوده که نسبت به سال مالی قبل   1.386به میزان  1401آذر  30مقدار فروش در سال مالی منتهی به 
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 خالصه آمار مربوط به وضعیت خرید مواد و کاال-3-6

 

بررسی جایگاه شرکت ریشمک در صنعت شیرین بیان ایران :-7-3  

واحد در  9دارد که  واحد تولیدی فعال در صنعت  شیرین بیان ایران وجود 15ذکر این نکته ضروری است که در حال حاضر 

استان فارس مستقر بوده و مابقی در استانهای کرمانشاه، اصفهان، کهکیلویه وبویراحمد ،کرمان و یزد واقع شده اند . ظرفیت 

 70تن معادل  950هزار و  11هزار  تن است که از این میزان  21بیان ایران حدوداً  اسمی تولید ساالنه پودر و عصاره شیرین

، مربوط به واحدهای استان فارس است  . ظرفیت اسمی ساالنه تولید کارخانه ریشمک تا قبل از انتقال به محل  درصد ظرفیت

تن پودر عصاره و عصاره قالبی شیرین بیان بوده است  که پس از احداث کارخانه جدید  ، این عدد  2.200جدید واقع در لپویی  

درصد ظرفیت اسمی تولید کل ایران متعلق به شرکت ریشمک می 14.28ود تن در سال رسیده است . بنابراین حد 000،3به 

 1،314،050که حداقل   1398تا  1394ولیکن با بررسی میزان تولید انجام گرفته توسط شرکت ریشمک طی سال های  . باشد

بوده است مشخص می گردد که سهم  1396کیلو گرم در سال مالی  1،918،925و حداکثر 1394کیلو گرم در سال مالی  

. ذکر این نکته ضروری است که شرکت ریشمک با تکیه بر درصد می باشد  9.13تا  6.25شرکت ریشمک از بازار ایران بین 

، 1391،  1389، 1387،  1382کیفیت برتر محصوالت خود موفق به کسب عنوان صادرکننده برتر نمونه کشوری در سال های 

 9513، 1394 ،1393، 1390، 1388و به عنوان صادرکننده نمونه استانی در سال های  1392شایسته تقدیر در سال  1397

شده است.         1401و  1396،1398،  

                                                                                                                                          

تغییرات درصد میلیون ریال -مبلغ  کیلوگرم-مقدار   

بر اساس  نوع مواد و کاال واحد

 ریال

بر اساس 

 مقدار
 سال جاری سال قبل سال جاری سال قبل

14 (19)  893.214  کیلوگرم 1.412.949 1.741.820 244.520 
 خرید داخلی

شیرین بیان ریشه  
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: منابع  

26/4/1398اظهارات دبیر اتحادیه شیرین بیان در گفتگو با رادیو اقتصاد در  تاریخ  -  

گزارشات واحد مالی شرکت ریشمک   -  

 تجزیه و تحلیل ریسک شرکت:-3-7-1
  

هرچند با در نظر گرفتن سابقه طوالنی شرکت، تجربه مدیران، بررسی بازار، بررسی روندها و استفاده از تکنولوژی روز فعالیتت هتای شترکت    

 .در حوزه های مختلف برای شرکت وجود دارد تاکنون با رشد قابل توجهی مواجه نشده است ولی مخاطرات اثرگذار

 

 شرکت از منظر بورس و اوراق بهادار:-3-7-2

در فرابورس ایران در گروه مواد و محصوالت دارویی با نماد ریشمک پذیرفته شده و  1/10/1395شرکت تولید و صادرات ریشمک در تاریخ 

 مورد معامله قرار گرفته است. 01/07/1396بار در تاریخ به ثبت رسیده است و سهام آن برای اولین  11496تحت شماره 

 

 

 

 

 سال مالی 
تعداد سهام  

 معامله شده 

تعداد روزهای 

 باز بودن نماد

 پایان سال  

تعداد روزهایی  

 معامالتی 

 -ارزش بازار 

 میلیون ریال 

 -قیمت سهم  

 ریال 

میلیون  -سرمایه  

 ریال 

30/09/1401  315.547.736 241 234 5.655.000 18.850 300.000 
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اطالعات مرتبط با تأمین و بهسازی نیروی انسانی-8-3  

گروه بندی های مختلف نیروی انسانی -1-8-3     

العات مرتبط با دوره های آموزشی اط-2-8-3   

 جمع کل زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس شرح
 پرسنل بر اساس ساختار

 سربار مستقیم تولید قسمت اداری

 17 60 9 86 34 33 4 12 3 1400سال مالی 

 16 57 8 81 31 30 5 12 3 1401سال مالی 

 سایر توضیحات
مدت 

 )ساعت(

 تعداد

 شرکت کننده
 ردیف موضوع دوره

با حضور پرسنل برگزار گردید و آموزش  12/09/1401در مورخ 

 توسط آقای گندمکار ارائه داده شد .

2 24 
 پیشگیری از بیماری کرونا

1 

با حضور پرسنل برگزار گردید و آموزش 15/05/1401در مورخ 

 توسط آقای گندمکار ارائه داده شد .

2 22 
 پیشگیری از ایدز

2 

با حضور پرسنل برگزار گردید و آموزش 12/09/1401در مورخ 

 توسط آقای گندمکار ارائه گردید .

4 25 
 پیشگیری از ایدز

3 

با حضور پرسنل برگزار گردید و آموزش 19/09/1401در مورخ 

 توسط آقای گندمکار ارائه داده شد .

2 16 
 پیشگیری از بیماری کرونا

4 

با حضور پرسنل برگزار گردید و آموزش 12/09/1401در مورخ 

 توسط آقای گندمکار صورت گرفت .

کالس آموزشی حمل دستی  18 2

 بار

5 

پرسنل شرکت برگزار گردید و با حضور 19/09/1401در مورخ

 آموزش توسط آقای گندمکار صورت گرفت .

3 22 
 کالس آموزشی اطفاء حریق

6 

با حضور پرسنل شرکت برگزار گردیده و 15/05/1401در مورخ 

 آموزش توسط آقای گندمکار صورت گرفت .

کالس آموزشی حمل دستی  21 2

 بار

7 

برگزار گردیده و با حضور پرسنل شرکت 19/09/1401در مورخ 

 آموزش توسط آقای گندمکار صورت گرفت .

کالس آموزشی اطفاء حریق  23 4

 بصورت تئوری و عملی

8 
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 پروژه ها ، طرح ها و برنامه های توسعه:-3-9

 
 تکمیل مراحل بعدی افزایش سرمایه از محل سود انباشته

 رسوخ در بازار و افزایش سهم از بازار شیرین بیان

 کیفیت در بازار شیرین بیانحفظ پیشتازی 

 کاهش ریسک با افزایش تولیدات شرکت

 مدیریت بهای تمام شده و افزایش حاشیه فروش

 جذب و به کارگیری نیروی انسانی برخوردار از دانش روز

 ICT دیافزایش کنترل های هوشمند با استفاده از روش های نوین کاربر

 آموزش مستمر و ارتقاء مسئولیت پذیری کارکنان

 تنوع بخشی به خریداران محصوالت

 رشد فروش و ارز آوری  

 تنوع بخشی به منابع تامین مالی

 رشد سود آوری

 وصول مطالبات و پایین آوردن دوره وصول آن

 

 

 :عملکرد اجتماعی-3-9-1

 .محصوالت در صنعت دارویی کاربرد دارد 

 است. گردیده تأکید آنان خانواده و همواره بر بهبود کیفیت زندگی نیروی کار 

 .همواره سعی بر رعایت قوانین و مقررات گردیده است 
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 اقدامات انجام شده در خصوص محیط زیست:-3-9-2 

  انسانیصنعتی و اجرای کامل سیستم تصفیه فاضالب 

 اقدامات انجام شده در خصوص کارکنان:-3-10

 .ایمنی محیط کار: برگزاری دوره های آموزشی ایمنی و بهداشت -1

 .)درمان تکمیلی عمر و غیره(  بیمه کارکنان -2

 .تعداد کارکنان حقوق و مزایای پرداختی به آنان -3

جذب پرسنل شرکت در چارچوب آیتین نامته استتخدامی و مصتاحبه در کمیتته       ،ادامه خدمت و ارتقای کارکنان ،عدالت محوری در جذب -4

 .جذب

 .با تأکید بر عملکرد استفاده از طرح طبقه بندی مشاغلرعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات  -5

 درمان رفاه و بهداشت:1-10-3-

 استمرار اندازه گیری عوامل زیان آور آالینده های محیط کار در واحدهای تولیدی انبارها آزمایشگاه  -1

 انجام معاینات و آزمایشات ادواری پزشکی کلیه کارکنان -2

 ره های کمک های اولیهدو قبیل از کارکنان بهداشتی دانش سطح ارتقاء منظور به بهداشت حوزه با مرتبط آموزشی های دوره رگزاریب -3

 انجام عملیات سمپاشی به منظور مبارزه با حشرات و جانوران موذی. -4

 پرداخت هزینه های بیمه درمان و تکمیلی -5

 

 حفاظت و ایمنی:-10-3-2

 .کار محیط وضعیت  با متناسب حریق اطفاء و اعالم سیستم از استفاده 

 برگزاری دوره های آموزشی ایمنی آتش نشانی و اطفاء حریق جهت کارکنان و برگزاری مانور آتش نشانی.

 اداری و تولید واحدهای در مداربسته هایدوربین سیستم از استفاده
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 اقدامات انجام شده در بعد اقتصادی: -3-11

در مورد هزینه های غیرضروری و پیگیتری مطالبتات ارزی از جملته متوارد      انجام شدهوری و صرفه جویی های غیرضرکاهش هزینه های   

 اقتصادی شرکت می باشد .

 خالصه وضعیت سرمایه گذاری های انجام شده12-3-

 شرح سرمایه گذاری
 بهای تمام شده سرمایه گذاری

 میلیون ریال

 ارزش بازار یا ارزش بازیافتی

 میلیون ریال

 3.425 1.094 گذاری پردیس)سهامی عام(شرکت سرمایه  -1

 19 6 شرکت لیزینگ ایران و شرق)سهامی عام( -2

 8 3 شرکت سرمایه گذاری پویا)سهامی عام(-3

 _ 500 (شرکت ایران و شرق)سهامی خاص-4

 _ 31 شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس)سهامی خاص(-5

 _ 1 شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا)سهامی خاص(-6
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 نسبت های مالی :-4

 1400سال مالی 
 

 1401سال مالی 
    

2  = 
1،926،540  

 
3  = 

2،742،377  
= 

 داراییهای جاری
 نسبت جاری =

 بدهی های جاری  918،420  1،109،908

           

1  = 
1،018،493  

 
2  = 

2،009،330  
= 

دارایی های -موجودی کاال-پیش پرداخت

 نسبت سریع)آنی( = جاری

 بدهی های جاری منهای پیش دریافتها  918،420  1،109،908

           

0.79  = 
232،169  

 
0.26  = 

262,642  
= 

خالص وجه نقد حاصل از فعالیت های 

 = عملیاتی 
نسبت نقد شوندگی سود 

 عملیاتی
 سود عملیاتی  996،304  293،794

           

           

0.24  = 
542،516  

 
0.43  = 

1،323،532  
= 

 خالص فروش
 نسبت فروش به داراییها =

 جمع داراییها  3،087،578  2،302،433

           

           

646  = 
350،216،588  

 
410  = 

542،187،608  
= 

متوسط حسابهای دریافتنی تجاری در 

 = ابتدا و انتهای دوره
دوره وصول حسابهای 

 دریافتنی تجاری
 فروش خالص  1،323،532  542،516

           
           

1،150  = 

844،520  

 
502  = 

811،070  

= 

 متوسط موجودی کاال ابتدا و انتهای دوره

 دوره گردش موجودی کاال =
734  1،617  

متوسط بهای تمام شده کاالی فروش 

 رفته یک روز

           

      

 

 

 

 

    

0.13  = 

288،331  

 
0.36  = 

980،975  

= 

 سود خالص پس از کسر مالیات

 نرخ بازده دارایی ها =
2،219،810  2،695،006  

متوسط جمع دارایی ها در ابتدا و انتهای 

 دوره
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0.13  = 

288،331  

 
0.60  = 

980،975  

= 

 سود خالص پس از کسر مالیات

= 
نرخ بازده حقوق صاحبان 

  1،622،134  2،219،810 سهام
متوسط حقوق صاحبان سهام ابتدا و 

 انتهای دوره

                      

0.69  = 
375،473  

 
0.55  = 

733،346  
= 

 سود ناخالص
 درصد سود ناخالص =

 خالص فروش  1،323،532  542،516

           
           

0.53  = 
289،944  

 
0.74  = 

982،149  
= 

 سود قبل از کسر مالیات
= 

درصد سود قبل از کسر 

 خالص فروش  1،323،532  542،516 مالیات به فروش

           
           

0.53  = 
288،331  

 
0.74  = 

980،975  
= 

 سود خالص
 بازده فروش =

 خالص فروش  1،323،532  542،516

           

0.69  = 
375،173  

 
0.55  = 

733،346  
= 

 فروش منهای هزینه های متغیر
 نسبت حاشیه فروش =

 خالص فروش  1،323،532  542،516

           

50% = 
1،155،787  

 
0.32  = 

989،957  
= 

 جمع بدهی ها
= 

نسبت بدهی ها به دارایی 

 جمع دارایی ها  3،087،578  2،302،433 ها

           

0.50  = 
1،146،646  

 
0.68  = 

2،097،621  
= 

 جمع حقوق صاحبان سهام
 نسبت مالکانه =

 جمع دارایی ها  3،087،578  2،302،433

                      

0.507  = 
190،698  

 
0.43  = 

244،726  
= 

 مواد مستقیم
= 

درصد مواد مستقیم به 

 هزینه های ساخت  566،237  376،409 جمع هزینه های ساخت

    

 

       

           

0.201  = 
75،677  

 
0.27  = 

154،165  
= 

 دستمزد مستقیم
= 

درصد دستمزدمستقیم به 

 هزینه های ساخت  566،237  376،409 جمع هزینه های ساخت

                      

0.292  = 
110،034  

 
0.30  = 

167،346  
= 

 سربار ساخت
= 

درصد سربار ساخت به 

 هزینه های ساخت  566،237  376،409 جمع هزینه های ساخت
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3،080  = 
268،002  

 
7،068  = 

590،186  
= 

بهای تمام شده کاالی تولید شده و 

 ارزش تولید سرانه = خدمات ارائه شده

 متوسط تعداد کارکنان  84  87

           

6،308  = 
542،516  

 
16،340  = 

1،323،532  
= 

 فروش
 سرانه فروش =

 تعداد کارکنان  81  86

           

335،269  = 
288،331  

 
1،211،080  = 

980،975  
= 

 سود خالص
 سرانه سود خالص =

 تعداد کارکنان  81  86
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 ت مدیره برای تقسیم سود:اپیشنهاد هی-5

 تصتمیم  استت  کنتد. بتدیهی   می بینی پیش خالص سود درصد 10لمعاد را 1401 برای سال مالی نقدی سود پرداخت شرکت حاضر حال در 

 مشتخص  ستهام  صتاحبان  عادی عمومی مجمع برگزاری از پس 1401 مالی سال برای سهم هر نقدی میزان سود خصوص در نهایی گیری

 .شد خواهد

 

 نحوه تخصیص سود:

 ارقام به میلیون ریال  

 980.975  تقسیم میزان سود قابل

 

 980.975حد اکثر سود قابل تقسیم:         

 98.097پیشنهاد تقسیم سود:                

 

 برنامه پیشنهادی شرکت برای پرداخت سود تقسیم شده به شرح زیر است: 

 

 

 سایر فعالیتهای انجام شده :-6

 :28/01/1401عمومی عادی ساالنهاقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع 

  برگ قطعی مالیات دریافت گردیده 1400در خصوص معافیت های مالیاتی بابت عملکرد سال مالی -

 .پرداخت گردیده پرداختنی نیز سود سهامپرداخت گردید و بخشی از  1400سود سال مالی -

 

 

 

 

 

 تاریخ پرداخت سهامداران

 ظرف مدت قانونی اشخاص حقیقی

 ظرف مدت قانونی اشخاص حقوقی
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 برنامه های آتی هیات مدیره :-7

اقتصادی و روند افزایش قیمت کاالها و خدمات و مخصوصتًا متواد اولیته و نیتز افتزایش احتمتالی بهتای         با توجه به وضعیت و شرایط خاص

سوخت و تاثیرگذاری مستقیم و مضاعف آنها، حفظ موقعیت شود و جهت گیری و برنامه ریزی های شرکت بایستتی در ایتن راستتا متمرکتز     

 ی خواهد بود :گردد . برای دستیابی به این مهم انجام مراحل زیر ضرور

 * سعی در جهت افزایش تولید

 * حفظ و ارتقای کیفیت محصول

 * تالش در جهت وصول مطالبات از خریدار خارجی محصول 

 * سعی در به فروش رساندن بیشتر محصول شرکت

 های الزم * تالش در جهت کاهش آن دسته از هزینه هایی که امر تولید را با اشکال مواجه می سازند و انجام صرفه جویی

 نظام راهبردی شرکت:-8

 معامالت با اشخاص وابسته:-8-1

 .قانون تجارت انجام می شود 129ت مدیره شرکت و ضمن رعایت مفاد ماده امعامالت با اشخاص وابسته با تایید هی

 

 در جلسات: ضور اعضاحو  ت مدیرهاتعداد جلسات هی-8-2

 باشد .( می184 تا 161 )جلسه شمارهسال مدیره ارائه شده به حسابرسان شامل کلیه جلسات طی جلسات هیاتصورت

می و کمیته انتصابات شامل یک جلسه جلسه  2کمیته ریسک شامل  ، 65تا جلسه  54صورتجلسه کمیته حسابرسی از جلسه 

گزار شده طی سال شامل جلسه مورخ برعادی ساالنه و عادی بطور فوق العاده مجمع عمومی های جلسه همچنین صورت باشد.

 بوده است . 1401 /28/01
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 کمیته حسابرسی داخلی-8-3

 

 ماموریت-8-4  

 عملیات بهبود و افزایی زشارماموریت واحد حسابرسی داخلی ارائه خدمات اطمینان دهی و مشاوره ای مستقل و بی طرفانه به منظور  

 اثربخشی، خود به دستیابی برای که کند می کمک شرکت به روشمند و منظم رویکردی ایجاد با داخلی حسابرسی باشد.می شرکت

 بخشد. د بهبو و نموده ارزیابی را کنترل و ریسک مدیریت و راهبری فرآیندهای

 

 حسابرسیکمیته -8-5 

 است. نموده آغاز را خود فعالیت و تشکیل  1/7/1396کمیته حسابرسی شرکت تولید و صادرات ریشمک از تاریخ  

 

 :باشد اعضای کمیته حسابرسی به شرح زیر می -8-6

 

 اهم سوابق در شرکت   عضو مستقل عضو غیر موظف هیات مدیره سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 رئیس هیات مدیره   خیر بلی ریاست کمیته                                      محمد حسن زینالی  1

 عضو کمیته   بلی تتتتت عضو کمیته دکتر میثم نوشادی  2

 عضو کمیته   بلی تتتتت عضو کمیته احمد علی شاکر  3
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 :اقدامات انجام شده کمیته حسابرسی-8-7

های بررسی شده و صورتجلسات کمیته  مدیریت از طریق ریاست کمیته حسابرسی و ارائه نتیجه گزارشارائه پیشنهادات اصالحی برای - 1 

 .مدیره هیاتبه 

 .ت مدیرهابررسی و تصویب صورتهای مالی بودجه و گزارشات افزایش سرمایه قبل از ارائه به هی -2 

 .یبررسی و تصویب برنامه ساالنه واحد حسابرسی داخلی و کمیته حسابرس- 3 

 .تهیه و تصویب آیین نامه حسابرسی- 4 

 .تهیه و تصویب آیین نامه ریسک- 5 

 ریسک. کمیته توسط بررسی نهایی ریسک های شناسایی شده شرکت - 6

 .های داخلیو اظهار نظر حسابرس مستقل نسبت به کنترلی بررسی ارزیابی حسابرس داخلی از کنترل های داخل- 7 

 ارائه و شود می گزارش کمیته به مستقل داخلی حسابرسان توسط داخلی که های کنترل ضعف نقاط رفع و پیگیری اجرای توصیه ها -8

 .ت مدیره شامل ارزیابی و اظهار نظر نسبت به کنترل های داخلیاکنترل های داخلی به هی گزارش

به نظر اینجانبان اطالعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد با تاکید بر ارائه منصفانه نتتای  عملکترد   

هیات مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطالعات هماهنگ با 

و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی کرد به نحو درست و کافی در ایتن گتزارش   های موجود بوده واقعیت 

گتزارش حتذف نگردیتده و در تتاریخ       موضوعی که عدم آگاهی از آن موجتب گمراهتی استتفاده کننتدگان متی شتود از      ارائه گردیده و هیچ 

 یره رسیده است.به تایید هیات مد  29/10/1401
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 پایداری گزارش-9-7

 شرکت ذینفعان کلیه انتظارات کردن برآورده جهت پایدار توسعه و رشد دوم وهله در و اول وهله در پایدار عملکرد

 توان افزایش و پایدار توسعه و رشد از اطمینان منظور به تولید و صادرات ریشمک شرکت. است اهمیت حائز بسیار

 :است داده انجام خود اهداف به نیل راستای در اقداماتی بخش چهار در آفرینی ارزش

 زیستی محیط عملکرد -الف

 قرار خود کار دستور در را ذیل موارد شرکت محیطی زیست عملکرد با ارتباط در شرکت این فعالیت ماهیت دلیل به

 :است داده

 ؛استفاده از تصفیه خانه صنعتی -

 ؛خانه فاضالب انسانیتصفیه  از استفاده -

 ؛تفکیک تصفیه خانه های صنعتی و فاضالب انسانی -

 ؛وسایل بهداشت فردی پرسنل در محیط کار از استفاده -

 طبیعت؛ با سازگار و بازیافت قابل مصرفی مواد از استفاده -

 انرژی؛ مصرف سازی بهینه جهت هوشمند های سیستم از استفاده -

 کاغذ؛ مصرف کاهش منظور به الکترونیکی های فایل و اداری ناتوماسیو سیستم از استفاده -

 به آن واگذاری و (پالستیک و شیشه کاغذ، قبیل از) بازیافت قابل های زباله تفکیک جهت مناسب رویه برقراری -

 تخصصی؛ مراکز

 

 کارکنان رفاه و آموزش بهداشت, اجتماعی, مسئولیت -ب

 با است، (ره) امام حضرت فرمان اجرایی ستاد تابعه های شرکت از صادرات ریشمکتولید و  شرکت اینکه به عنایت با -

 اقشار به کمک و توجه راستای در شرکت عملکرد از ناشی گرفته تعلق سهام سود قدرالسهم ستاد، آن ماموریت به توجه

 افزایش موجب شرکت عملکرد در ارتقاء و رشد هرگونه لذا گیرد می قرار برداری بهره مورد کشور محروم  و نیازمند

 تولید و صادرات ریشمک شرکت مدیران سرلوحه مهم این و بود خواهد نیازمند اقشار از محترم ستاد آن های حمایت

 تصویب و شرکتی حاکمیت دستورالعمل رعایت با نیز موردی المنفعه عام های کمک لزوم صورت در ضمناً. است

 و کمک هیچگونه گزارش مورد مالی سال طی در که گردد می انجام سالیانه عادی عمومی مجمع در سهامداران

 است؛ نشده انجام بابت این از پرداختی
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 انجام شده در شرکت دوره های آموزشی -

 

 

 مقررات و قوانین رعایت راستای در بیمه حق و مالیات قبیل از دولتی دیون و حقوق موقع به پرداخت بر تاکید -

 اجرایی؛

 پرسنل؛ بهداشت و سالمت کنترل منظور به ای دوره معاینات و آزمایشات انجام -

 تکمیلی؛ بیمه پوشش منظور به ای بیمه شرکتهای با شرکت پرسنل قرارداد انعقاد -

 از سهامداران مطالبات کامل و موقع به پرداخت نیز و پاسخگو سیستم برگزاری طریق از سهامداران تکریم و اکرام -

 سجام؛ سامانه طریق

 

 سایر توضیحات
مدت 

 )ساعت(

 تعداد

شرکت 

 کننده

 ردیف موضوع دوره

با حضور پرسنل برگزار گردید و  12/09/1401در مورخ 

 گندمکار ارائه داده شد .آموزش توسط آقای 
 1 پیشگیری از بیماری کرونا 24 2

با حضور پرسنل برگزار گردید و 15/05/1401در مورخ 

 آموزش توسط آقای گندمکار ارائه داده شد .
 2 پیشگیری از ایدز 22 2

با حضور پرسنل برگزار گردید و 12/09/1401در مورخ 

 آموزش توسط آقای گندمکار ارائه گردید .
 3 پیشگیری از ایدز 25 4

با حضور پرسنل برگزار گردید و 19/09/1401در مورخ 

 آموزش توسط آقای گندمکار ارائه داده شد .
 4 پیشگیری از بیماری کرونا 16 2

با حضور پرسنل برگزار گردید و 12/09/1401در مورخ 

 آموزش توسط آقای گندمکار صورت گرفت .
 5 کالس آموزشی حمل دستی بار 18 2

با حضور پرسنل شرکت برگزار گردید 19/09/1401در مورخ

 و آموزش توسط آقای گندمکار صورت گرفت .
 6 کالس آموزشی اطفاء حریق 22 3

با حضور پرسنل شرکت برگزار 15/05/1401در مورخ 

 گردیده و آموزش توسط آقای گندمکار صورت گرفت .
 7 کالس آموزشی حمل دستی بار 21 2

با حضور پرسنل شرکت برگزار 19/09/1401در مورخ 

 گردیده و آموزش توسط آقای گندمکار صورت گرفت .
4 23 

کالس آموزشی اطفاء حریق 

 بصورت تئوری و عملی
8 
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 ؛اطالعات موقع به رسانی اطالع و افشا کیفیت طریق از ذینفعان و سهامداران حقوق در تساوی رعایت -

 اوراق و بورس سازمان نزد وری، بهره کیفیت افزایش و دانش در ارتقاء منظور به پرسنل آموزش مستمر برنامه تنظیم -

 بهادار؛

 

 اقتصادی عملکرد -ج

 اهداف به دستیابی در منظم پایش و شرکت عملکردی های شاخص رشد در استمرار راستای در منظم برنامه تدوین -

 برنامه؛

در مورد هزینه های غیرضروری و پیگیری مطالبات  وری و صرفه جویی های انجام شدهغیرضرکاهش هزینه های  -

 ؛ارزی از جمله موارد اقتصادی شرکت می باشد .

 ریسک سازی متناسب نیز و عملکرد ارزیابی های شاخص تقویت منظور به عملیاتی های ریسک مستمر مدیریت -

 انتظار؛ مورد بازده با عملیاتی
 

 

 


