


شرکت مادرتخصصی مالی و 

سرمایه گذاری سینا

شرکت مادر تخصصی 

گسترش صنایع غذایی سینا
پیوند تجارت آتیه ایرانیان

بنیاد مستضعفان انقالب 

اسالمی

شرکت ره نگارخاورمیانه 

پارس

   مجمع عمومي عادي سالیانه صاحبان سهام

(سهامي عام)   شرکت پاکدیس 

. بر پایه سوابق، مـدارک و اطالعات موجود تهیه و به  شرح ذیل تقدیم می گردد1397/12/29      منتهی به 

     گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارشهای ساالنه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطالعات ارائه شده در صـورتـهای مالی بـــوده و اطالعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و 

.      عملکرد هیئت مدیره فراهم می آورد

   با احتــرام 

شرکت برای سال مالی  قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی45 و مادة 1347 اصالحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه 232در اجرای مفاد ماده 

      به نظر اینجانبان اطالعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت مـیـباشد، با تاکید بر ارائه مـنصفانه نتـایج عمـلکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع  

.      شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت  تهیه و ارائه گـردیده اسـت

      این اطالعات هماهنگ با واقعیتهای موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی میتوان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گـزارش ارائـه گردیده و 

. به تائید هیئت مدیره محترم رسیده است 1398/03/09      هیچ موضـوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان میشود، از گزارش  حذف نگردیده و در تاریخ 

:   به نمایندگی از  

عضو هیئت مدیرهعضو هیئت مدیره

صطفائیآاقي انصر صمديآاقي محمد نجفلوي رتامكنی آاقي مازيار ژدبخشآاقي سيد محمد خليلیآاقي رضا م

عضو هیئت مدیرهنایب رئیس هیئت مدیرهرئیس هیئت مدیره



7اهداف کالن شرکت

7روش هاي توزیع محصوالت شرکت

8گواهینامه هاي شرکت

5 عواملي که مي توانند اثر عمده اي بر صنعت و محیط بیروني شرکت داشته باشند  

6ارزش هاي این شرکت

6اهداف کوتاه مدت و بلند مدت شرکت

3وضعیت نقد شوندگي سهام و کیفیت افشاء اطالعات شرکت 

4 جایگاه شرکت در صنعت  

4سهم محصوالت شرکت از بازار محصوالت 

4محیط حقوقي شرکت

5فرصت ها و ریسکهاي حاکم بر محیط وعوامل موثر بر صنعت و محیط بیروني شرکت

شماره صفحهعنوان

2سرمایه و ترکیب سهامداران

3شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

8-2کلیاتي در باره شرکت 

2معرفي شرکت و تاریخچه تاسیس

1 پیام هیئت مدیره

2موضوع فعالیت شرکت

فهرست مطالب



شماره صفحهعنوان

18تغییرات در بدهي هاي بلند مدت

18 تقسیم سود

19منابع اصلي نقدینگي و مصارف نقدي عمده و وضعیت جریانهاي نقدي عملیاتي سال جاري و مقایسه با سالهاي قبل

17برنامه هاي آتي درخصوص جایگزیني نظام وارداتي با تولیدات داخلي

17 تغییرات در دارایي هاي ثابت

18 تغییرات در حقوق صاحبان سهام

16 آمار خرید به تفکیک خرید داخلي و خارجي

16مبلغ ارزي و ریالي اقالم ترخیص و تحویل شده و مقایسه با سال قبل

17 مبلغ ارزي و ریالي اقالم گشایش اعتبار شده  

14 مقایسه سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتي با سال قبل

15 مقایسه آمار خرید و مصرف سال جاري با سال قبل

15 آمار  تامین کنندگان عمده

13مقایسه  فروش ارزي سال جاري با سال قبل

13جایگاه صادراتي شرکت در صنعت

14 برنامه هاي آتي جهت رفع محدودیت ها و مشکالت صادراتي و گسترش صادرات

12 مقایسه تولید سال جاري با دو سال قبل

12مقایسه ضایعات تولید سال جاري با  سال قبل

13مقایسه فروش سال جاري با دو سال قبل

9 مقایسه اقالم سود و زیان سال جاري با بودجه

10مقایسه اقالم سود و زیان سال جاري  با دو سال قبل

11مقایسه اجزاي بهاي تمام شده سال جاري با سال قبل

20-9مروري بر عملکرد مالي و عملیاتي شرکت در سال جاري



شماره صفحهعنوان

27اطالعات درباره اعضا  کمیته هاي هیئت مدیره

26 اطالعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانوني

26 سال گذشته5 خالصه گزارشات حسابرس مستقل و بازرس قانوني در 

27 اهداف و نتایج سفرهاي خارجي مدیران

22مقایسه  هزینه هاي سال جاري با سال قبل

22دعاوي له و برعلیه شرکت

26اطالعات مربوط به مدیران اجرایي

26فرآیند تصمیم گیري درخصوص تعیین حقوق و مزایاي مدیران ارشد اجرایي

27-24نظام راهبري شرکت

24 اطالعات مربوط به ساختار هیئت مدیره 

25 اطالعات مربوط به کمیته هاي تخصصي هیئت مدیره

20بیان سیاست هاي تامین مالي و سیاست هاي اعتباري شرکت

20تغییرات در سرمایه در گردش

21نسبت هاي مالي

25اطالعات در مورد تعداد جلسات هیئت مدیره

23اطالعات مربوط به معامالت با اشخاص وابسته

23اطالعات تعهدات مالي آتي شرکت

22 سیستم هاي مالي و مدیریتي

23فعالیتهاي مربوط به خدمات پس از فروش

21هزینه  مالي



36

36 اقدامات انجام شده در خصوص رفع تکالیف مجامع سنوات گذشته و نتیجه اقدامات

شماره صفحهعنوان

34 اطالعات مربوط به ترکیب نیروي انساني

35 مقایسه کارکنان سال جاري با سال قبل 

35آخرین ترکیب نیروي انساني بر اساس گروه شغلي و نوع مرکز هزینه

32آمار دوره هاي آموزشي برگزار شده براي کارکنان

33اطالعات مربوط به بهبود کیفیت منابع منابع انساني

33 مشکالت مربوط به توسعه  منابع انساني

37پیشنهاد هیئت مدیره براي تقسیم سود

37برنامه هاي پیشنهادي شرکت در ارتباط با پرداخت سود تقسیم شده

30

30گزارش عملکرد زیست محیطي شرکت

30گزارش عملکرد اجتماعي شرکت براي موسسات خیریه 

31گزارش عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهي ، بهداشتي و آموزشي کارکنان

28-29

29-28 اطالعاتي در خصوص منابع، ریسک ها و  چگونگي مدیریت این منابع، ریسک ها

31-30گزارش عملکرد اجتماعي شرکت

گزارش وضعیت مصرف انرژي شرکت

اقدامات انجام شده در جهت  تکالیف مجامع

35-32فعالیتهاي توسعه منابع انساني

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت



شماره صفحهعنوان

42 اقدامات شرکت در حوزه تولید ، کنترل کیفیت محصوالت فعلي و تولید محصوالت جدید

43برنامه و بودجه فعالیتهاي سال آینده

44اطالعات تماس با شرکت

41آموزش و ارتقاء سطح کیفي کارکنان 

41اصالح و تکمیل ساختار مالي

41بهسازي ، اصالح و تکمیل خطوط و ماشین آالت

42-41برنامه هاي آتي شرکت

41 اصالح و تکمیل ساختار تشکیالتي ، ارتقا کارکنان و اصالح و تکمیل ساختار مالي

40اطالعات طرح هاي توسعه شرکت

40اطالعات مربوط به پروژه هاي شرکت



139713961395

1,928,0331,414,5841,297,853در آمد های عملیاتی

279,262192,514199,463سـود عملیاتی

5,5011,9675,519غیر عملیاتی (هزینه ها)درآمد ها

82,83843,93273,274پس از کسر مالیات- سود خالص 

85,257123,205155,211وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

1,653,9931,346,7911,240,787جمع دارایی ها

1,270,0331,003,669871,597جمع بدهی ها

280,000280,000280,000سرمایه ثبت شده

383,960343,122369,190جمع حقوق صاحبان سهام

%6%3%5نرخ بازده دارایی ها

%20%13%22نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

280,000,000280,000,000280,000,000تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع

296157262ریال- سود واقعی هر سهم

150250-ریال- سود نقدی هر سهم

6,7703,0006,071ریال- آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش

1,0001,0001,000ریال-ارزش دفتری هر سهم 

553601599(پایان سال)نفر- تعداد کارکنان 

:سایر اطالعات  (ه 

گزیده اطالعات

(مبلغ به میلیون ریال)اطالعات عملکرد مالي طي دوره  (الف 

(مبلغ به میلیون ریال)اطالعات وضعیت مالي در پایان دوره  (ب 

(درصد)نرخ بازده  (ج 

:اطالعات مربوط به هر سهم  (د 



با نام و یاد خداوند متعال و عرض خیرمقدم حضور صاحبان سهام و نمایندگان محترم سهامداران و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و موسسه حسابرسی و تمامی  

.مهمانان عزیز حاضر در مجمع که تقبل زحمت فرموده و در جلسه حضور دارند 

 مصادف بود با تحوالت اساسی97هماهنگونه که همه عزیزان استحضار دارند سال . در ابتدا مروری بروضعیت و تحوالت صنعت نوشیدنی در سال مالی مورد گزارش ارائه می شود 

  برابر رشد داشت و این موضوع در کلیه زمینه های اقتصادی شامل نرخ مواد4 سال ثبات حدود 4سیاسی در منطقه و کشور که تاثیرات شدیدی در اقتصاد داشته و نرخ ارز پس از 

 درصد رسید این مهم بر روند  47 به بیش از 97اولیه و ماشین آالت و به تبع آن بهای تمام شده و نرخ تورم تاثیرگذار بود و طبق آمار بانک مرکزی نرخ تورم در پایان سال 

. درصد رشد داشت240 درصد و برخی موارد تا 70زندگی مردم و سبد خانوار تاثیرگذار بود و اقالم خوراکی بیش از 

 با توجه به فعالیت شرکت در زمینه نوشیدنی که به عنوان کاالی غیرضروری در سبد خانوار می باشد ، کل این صنعت نیز متاثر از شرایط فوق بود و کل صنعت از نظر مقداری

 هزار تن کنسانتره و پوره از سالهای قبل جهت مصرف در تولید8 با افت مواجه بود که خوشبختانه با تمهیدات اندیشیده شده از قبل شامل تامین و انباشت بیش از 97 در سال 

 دوسال شرکت ، تامین یک دستگاه پریفوم ساز و خرید مواد اولیه در شرایط متالطم بازار مواد پتروشیمی ، تولیدات کنسانتره چغندر قند برای اولین بار در کشور که جایگزین

. مناسبی برای شکر بوده و دارای مواد مغذی و ارزش افزوده بیشتری بوده ، سیاست گذاری صحیحی در قیمت گذاریها و فروش موجب گردید 

. خاتمه دهد 97 درصد در سود قبل از مالیات به فعالیت خود در سال 97 درصدی در فروش و بیش از 36شرکت با رشد 

 و تولید محصوالت جدید بتوانیم گام های موثرتری در رشد و تعالی شرکت 98پیش بینی می شود با تمهیدات اندیشیده شده در راستای تامین کافی مواد اولیه برای تولید سال 

.برداریم 

. از توجه و حمایت شما عزیزان کمال تشکر و سپاسگذاری را می نمائیم 

پیام هیئت مدیره

1



.آن در شهر ارومیه واقع است 

تعداد سهامدرصد سهم

44.66%125,050,001

39.69%111,136,328

1.88%5,262,111

1.82%5,093,019

0.87%2,444,538

1.67%4,679,604

9.41%26,334,399

100%280,000,000

 سایراشخاص حقیقي

تهیه ، تولیـد و كشت  مـواد اولیـه صنايع غذايي ، ايجاد  مزارع و ترويـج كشاورزي ، خريــداري و تاسیس كارخانجات مـواد غذايـي بخصوص:  اساسنـامه عبارتست از 2     موضوع فعالیت شركت طبق ماده 

      استحصال انگـور و توزيع و فروش انواع آبمیوه جـات ، مرباجات ، كنسروجـات و نوشابه هــاي غیر الكلي در سراسر ايران و همچنین صـادرات و واردات كلیـه محصوالت و مايحتاج موضـوع شـركت و 

.      فعالیت اصلي شركت طي سال مالي مورد گزارش تولید انواع آبمیوه گازدار و بدون گاز،كنسانتره،پوره میوه جات ،رب گوجه فرنگي ، روغن و سركه بالزامیک است 

عنوان سهامدار

(سهامي خاص) شرکت سرمایه گذاري سایه گسترسرمایه

 شرکت مادر تخصصي مالي و سرمایه گذاري سینا

(سهامي خاص) شرکت سرمایه گذاري سرمایه گسترسهند

سایر اشخاص حقوقي

سرمايه و تركیب سهامداران

جمع

 شرکت مادر تخصصي گسترش  صنایع غذائي سینا

 بنیاد مستضعفان انقالب اسالمي

    معرفي شركت و تاريخچه تاسیس

موضوع فعالیت شركت

 ( ريال 1000سهم ، به ارزش اسمي 280.000.000شامل  ) میلیون ريال 280.000بوده كه طي چند مرحله به مبلغ  (ريال 1000 سهم،  به ارزش اسمي هر سهم100.000شامل تعداد  )میلیون ريال 100سرمايه شركت در بدو تاسیس مبلغ 

.افزايش يافته است 

97/12/29تركيب سهامداران شركت در تاريخ  

 آغاز شده و طبق صورتجـلسه مجـمـع عمــومي فوق العاده 1353/08/01 بهره برداري از كارخانه شركت در تاريخ 1354/04/01 مـورخ 313703     به ثبت رسیده  و به موجب  پروانه  بهـره برداري شمــاره 

در اداره ثبت شركتهـــا و مالكیت صنعتـي تهــران  1350/04/24 مـورخه 14887 بـصـورت شركت سهامي خاص تأسیس شده و طـي شماره 1350/04/24در تاريخ    (سهــامي عام  )       شــركت پاكـــديس 

 در اداره ثبت شركتـهاي ارومیه 10220038741 با شناسه ملي 825 تحت شماره 1362/09/14تغییر يافته و در تاريخ   (محل كارخانـه) مركز اصلي  شركت از تهران بـه شهرستان ارومیه 1359/04/28     مورخه 

 مركــــز اصلـــي شركت  بــه تهـران منتقل و مجدداً براســاس صــورتجلسه مجـمــع 1365/09/01متعـاقبـاً  طبـق صورتجـلسه مجـمـع عمـومي فوق العاده مــورخ  .        به ثبت رسیده است 

 به موجب 1394/11/04شركت در مورخه . ثبت گرديده است  ( 825 )   مـركـز اصلـي شركت بـه محل كارخانه تغییـر داده  شده  و تحت شمــاره قبلـي 1366/06/15    عمومـي فوق العاده مـورخ

در حال حاضر شركت.   در  بازار دوم فرابورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده است 1394/11/11 به  شركت سهامي عام  تبديل و در  مورخه 1394/10/12     صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 

 جاده دريا و محل فعالیت اصلي3نشاني مركز اصلي شركت ارومیه كیلومتر .  جزء واحدهاي تجـاري فـرعي شركت  مادرتخصصي گسترش صنايع غذايي سینــا میباشد  (سهامي عام  )      پاكـديس 

کلیاتی ردباره شرکت
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سرمایهقیمت سهمارزش بازار

میلیون ریالریالمیلیون ریالمیلیون ریال

1395/12/30176,386,969667,60848431,767,3606,312280,000

1396/12/29128,039,269679,820232237886,4803,166280,000

1397/12/29143,149,191565,125292285880,6004,730280,000

 درصد از سهام اينشركت به 10 ريال به انجام رسید و 2.310 عرضه اولیه سهام اينشركت با قیمت هرسهم به مبلغ 1395/10/19در مورخه . درج گرديد  ((غـديـس))   فهرست بازار دوم فرابـورس ايران با نـماد 

.  میلیون ريال مي باشد 1،895،600مبلغ  ( میلیون سهم 280 ) ريال و ارزش سهام آن 6،770درتاريخ تهیه اين گزارش قیمت سهام شركت مبلغ  .    فروش رفت

. درصد مي باشد 13.84 سهام شناور شركت 1397   در پايان سال مالي 

سال مالی 

منتهی به

تعداد سهام 

معامله شده

ارزش سهام 

معامله شده

تعداد روزهای 

باز بودن نماد

تعداد روزهایی 

که نماد معامله 

شده است

پایان سال مالی

 در  1394/11/11 در هیئت  پذيرش سازمان فرابورس ايران پذيرش و در تاريخ 1393/08/11 به شركت سهامي عام تبديل  ودر تاريخ 1394/10/12   اين شركت به موجب صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخه 

شركت از منظر بورس اوراق بهادار

وضعیت نقد شوندگي سهام و كیفیت افشاء اطالعات شركت 

.                 بین شركتهاي فرابورسي كسب نموده است 96 را دردوره دوازده ماهه سال22  با استناد آخرين رتبه بندي صورت گرفته توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در نماد اين شركت ، رتبه 

:                جدول ذيل نشان دهنده امتیازات كسب شده توسط نماد اين شركت در ارزيابي سازمان مي باشد

امتياز نهاييامتياز قابليت اتكاامتياز به  موقع بودن

98

86
94

امتياز نهاييامتياز قابليت اتكاامتياز به  موقع بودن

شركت 988694

امتياز شفافيت اطالع رساني شركت
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(1396بنیاد مستضعفان انقالب اسالمي، : منبع). 1395كسب رتبه سوم در شاخص افزايش مقاصد صادراتي در بین شركت هاي داراي صادرات بنیاد مستضعفان انقالب اسالمي در سال 

(1396پنجمین دوره برترين شركت هاي منطقه غرب و شمالغرب، : منبع). 1396كسب رتبه سوم در فهرست برترين شركت هاي گروه صنايع غذايي در حوزه اثربخشي در بازارهاي بین المللي در سال 

  تحلیل جايگاه واقعي شركت پاكديس در صنعت نوشیدني و آبمیوه از ابعاد گوناگون مانند وضعیت مالي،نسبت هاي مالي و سود آوري،نیروي انساني،تامین مالي و دهها عامل ديگر،مستلزم دسترسي به صورتهاي

با توجه به اينكه ارزيابي بصورت سالیانه صورت مي گیرد اطالعات اين بخش.    مالي و ساير اطالعات مربوط به شركتهاي فعال در اين صنعت مي باشد كه در حال حاضر امكان ان فراهم نیست

:مهمترين قوانین حاكم بر فعالیت شركت شامل . نوع فعالیت شركت و حضور آن در بورس ، ايجاب مي كند كه قوانین مالي از مناظر گوناگون بر فعالیت شركت حاكم باشد 

 جايگاه شركت در صنعت  

(1396كمیته صادرات شركت مادر تخصصي گسترش صنايع غذايي سینا، : منبع). 1396كسب رتبه اول در شاخص رشد مقاصد صادراتي در بین شركت هاي تابعه هلدينگ صنايع غذايي سینا در سال 

.   در پايان سال بروزرساني خواهد شد

سهم محصوالت شركت از بازار محصوالت 
.از سهم آبمیوه بازار را به خود اختصاص داده است % 33و محصوالت دوی پک این شرکت نیز % 39 براساس تحقیقات و بررسي هاي صورت گرفته ، آبمیوه هاي گازدار سانديس

محیط حقوقي شركت

قوانین گمركي و مقررات حاكم بر صادرات و واردات 

تجارتقانون

قانون مالیاتهاي مستقیم

صورت تكالیف مجمع

قانون مالیات بر ارزش افزوده

استاندارد هاي حسابداري

اساسنامه شركت

كارقانون

مصوبات هیئت مديره

قانون تامین اجتماعي

قوانین و ضوابط محیط زيست

قوانین و مقررات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

قوانین ، ضوابط و آيین نامه هاي اجرايي سازمان بورس و اوراق بهادار

قوانین حمايت از حقوق مصرف كنندگان
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تامین پايدار مواد اولیه مورد نیاز اين صنايع از بخش كشاورزي - 

افزايش قیمت تمام شده محصوالت كشاورزي - 

بازارهاي جهاني

كمبود نقدينگي در واحدهاي تولیدي

:عوامل تاثیر گذار و ريسكهاي  موجود در صادرات و راهكارهاي پیشنهادي

موجب (مبلغ فروش كاال )از عمده مشكالت صادرات ، الزام دولت براي بازپرداخت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما مي باشد كه با توجه به مغايرت ارزش كاالي صادراتي با ارزش واقعي - 

. متضرر شدن  شركتها  مي گردد 

.يكي از مشكالت موجود در صادرات، مشكالت بانكي و موضوع نرخ ارز وافزايش هزينه هاي حمل و نقل مي باشد - 

.مشكل ديگر، افزايش قیمت مواد اولیه است، كه يک راه براي مقابله با آن فعال كردن تعاوني ها جهت تامین مواد اولیه است - 

اصالح تكنولوژي مورد استفاده و مالكیت مزارع كشاورزي- 

.قیمت تمام شده باالتر نسبت به محصوالت مشابه خارجي، نیز از مشكالتي مي باشد كه بايد براي كاهش قیمت تمام شده تالش كرد- 

فرصت ها و ريسكهاي حاكم بر محیط وعوامل موثر بر صنعت و محیط بیروني شركت

 تنها سه واحد1365در حالي كه قبل از سال . به طور كلي صنعت آبمیوه و كنسانتره را در ايران مي توان به عنوان يک صنعت جوان تلقي نمود كه در گروه صنايع تبديلي كشور قرار گرفته است

آذربايجان غربي، تهران، البرز، مازندران، آذربايجان شرقي و خراسان رضوي بیشترين .  واحد گذشته است250 تولیدي در  كشور در اين زمینه فعالیت داشته،اكنون تعداد اين واحدها از مرز 

(سايت اطالع رساني خبر گزاري زوزا نیوز-zozanews.ir).واحدهاي تولید آبمیوه در سطح كشور را دارا هستند

:عوامل تاثیر گذار و ريسكهاي  موجود در تولید

 عواملي كه مي توانند اثر عمده اي بر صنعت و محیط بیروني شركت داشته باشند  

اين شركت بصورت شفاف و واقعي نسبت به ثبت اسناد و ارائه مستندات به سازمانها و نهادها اقدام مي نمايد و در مقابل قانون گريزي و عدم شفافیت  برخي از  :اجراي قانون جامع مالیاتي 

 . شركتهاي رقیب باعث بوجود آمدن شرايط رقابتي نابرابر شده و فضاي رقابتي منفي  براي اين شركت بوجود آورده است كه با اجراي قانون مذكور تعادل بازار رقابتي پیش بیني مي گردد

در زمان ركود اقتصادي جامعه ، با توجه به اينكه محصوالت اين شركت جزو سبد ضروري خانوارها محسوب نمي شود ، تقاضاي خريد محصوالت اينشركت  كمتر از وضعیت: كاهش قدرت خريد 

.با توجه به اينكه محصوالت اينشركت جزو سبد ضروري خانوارها محسوب نمي شود ، تقاضاي خريد محصوالت در دوران ركود اقتصادي كمتر از وضعیت عادي مي باشد  . عادي مي باشد 

 درصدي به واردات ندارد ، درصورتي كه نرخ ارز مواد اولیه پتروشیمي را تحت تاثیر قرار ندهد تاثیر ات چنداني در شرايط فعلي100با توجه به اينكه اين شركت وابستگي : تغییرات نرخ ارز 

 بوجود نخواهد آمد با توجه به افزايش نرخ انواع كنسانتره و پوره میوه جات دربازار داخلي و همچنین بدلیل افزايش حادث شده درنرخ ارز ، ارزش بازار روز انواع محصوالت موجود شركت

. با رشد روبرو خواهد شد

قوانین حمايت از حقوق مصرف كنندگان
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ارتقاء كیفیت محصوالت فعلي 

تالش براي اخذ تسهیالت كم بهره و بلندمدت 

حذف گلوگاهها و استفاده حداكثري از ظرفیت دستگاهها 

تالش براي خريد مواد اولیه مورد نیاز با بهترين كیفیت و كمترين قیمت ممكن

ارتقاء سیستم هاي مكانیزه به منظور تسريع در دسترسي به اطالعات يكپارجه مورد نیاز و استفاده از سیستم هاي يكپارچه تحت وب راهكاران جهت افزايش كنترل هاي داخلي با اخذ خدمات پشتیباني

 اخذ سفارشات بصورت آنالين و از طريق سیستم هاي تحت وب 

مديريت بر ضايعات و اتالف بعنوان يک فرايند پويا و مستمر و تالش در زمینه به حداقل رساندن ضايعات 

   و بكارگیري روشها و سازو كارهاي مناسب جهت ارتقاء كیفیت ، متنوع كردن محصوالت وكاهش هزينه هاي تولید و قیمت تمام شده محصوالتR&D اجراي برنامه هاي تحقیقاتي و تقويت واحد 

توسعه ناوگان فروش  و برنامه ريزي ، حفظ ، توسعه و تقويت برندهاي فرعي در جهت گسترش بازار

 بررسي و مطالعه در خصوص عوامل زيست محیطي و توجه ويژه به مسئولیت اجتماعي 

. تاكید بر توسعه صادرات محصوالت با حفظ سهم بازار داخلي و تنوع بخشي به محصوالت داخلي و صادراتي با رعايت نیازهاي بازار 

 عمده سرمايه گذاريهاي شركت مربوط به اجراي اقالم سرمايه اي اعالم شده خواهد بود كه از محل نگهداشت سطح منابع داخلي ارزان قیمت بانكي و وصول مطالبات تامین مي گردد 1398 در سال 

.موفقیت ما در گرو رضايت مشتريان مي باشد :مشتريان 

.يكي از برترين تولیدكنندگان انواع نوشیدني هاي سالم، با كیفیت و رقابتي در منطقه  :چشم انداز

ارزش هاي اين شركت

.به عنوان مهم ترين و ارزشمند ترين سرمايه شركت پاكديس قلمداد میگردند (صادق، مسئولیت پذير، پاسخگو، متعهد، عالقمند به يادگیري و كار تیمي، دقیق، امانت دار )كاركنان شايسته  :كاركنان 

.رضايت سهامداران از طريق افزايش مورد انتظار در ارزش سهام آنان با حفظ ارزش هاي معنوي، فرهنگي،اجتماعي و زيست محیطي تامین مي گردد: سهامداران 

.تعامل با تامین كنندگان و شركاي تجاري داخلي و خارجي با نگاه به افق هاي دور و لحاظ نمودن منافع طرفین صورت مي پذيرد :تامین كنندگان و شركاي تجاري 

دقت در بهبود شرايط محیط و سالمت. رسالت و مسئولیت شركت پاكديس در قبال جامعه و محیط زيست در تمامي كارخانجات آن در راستاي رعايت الزامات قانوني و حفظ منابع ملي تعیین شده است: جامعه 

اهداف كوتاه مدت و بلند مدت شركت

شركت براي تحقق اهداف تعیین شده كه در برنامه هاي میان مدت سه ساله مطالعه و تصويب مي گردد ،  برنامه ريزي هاي  الزم را نیز از ابعاد مختلف مالي ، فني ، نیروي انساني و مديريتي انجام  

. داده و بازنگري هاي الزم طي مراحل متعدد و در جلسات مختلفي كه به اين منظور برگزار مي شود انجام گرفته و سعي مي شود كه نتايج حاصله مطلوب و در جهت اهداف تعیین شده باشد

. كاركنان و احترام به ارزش هاي جامعه اي كه درآن زندگي میكنیم بسیار حائز اهمیت است

فلسفه وجودي ما تولید و عرضه انواع نوشیدني هاي طبیعي، سالم و با كیفیت در سطح منطقه با بهره مندي از تجارب پرسنل خبره و تكنولوژي نوين است،لذا رعايت استاندارد هاي محیط زيستي و :ماموريت 

.  بهداشتي  تامین انتظارات ذينفعان در اولويت اقدامات قرار دارد
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اهداف كالن شركت

روش هاي توزيع محصوالت شركت

شركت پاكديس در راستاي چشم انداز خود اقدام به شناسايي وتوسعه بازارهاي جديد داخلي و صادراتي با جذب نیروهاي كارآمد نموده و با شركت در نمايشگاه هاي داخلي و بین المللي براي 

ضمنا ً توسعه ماشین آالت براساس دانش و تكنولوژي روز دنیا مانند خريد و راه اندازي ماشین آالت تولید آبمیوه گازدار در بسته بندي هاي قوطي فلزي .   رسیدن به اين مهم تالش مي نمايد

. ، دستگاه اولترا فیلتر در خط كنسانتره آب میوه ، خريد و راه اندازي دستگاه پريفورم ساز، در شركت صورت گرفته استPETبطر شیشه اي و 

رشد تولیدافزايش تنوع محصولار  افزايش سهم بازارتقاء برند 
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گواهینامه هاي شركت

تقدیرنامه سازمان غذا و دارو درخصوص اقدام داوطلبانه اینشرکت درجهت درج نشانگر راهنمای تغذیه ای بر روی محصوالت*  

تولیدیمحصوالتگواهینامه حالل*  

بر روی محصوالتتقدیرنامه سازمان غذا و دارو درخصوص اقدام داوطلبانه اینشرکت درجهت درج نشانگر راهنمای تغذیه ای *  

اخذ پروانه استاندارد و بهداشتی ساخت برای تمامی محصوالت*  

رتبه سیمین از مرکز رتبه بندی ایرانگواهینامه*  

گواهینامه تعهد به تعالی*  

تقدیرنامه اداره محیط زیست*  

97لوح صادر کننده نمونه سال*  
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ميليون ريـــال
درصد اقالم نسبت 

به فروش
ميليون ريـــال

درصد اقالم 

نسبت به فروش

1,928,0331001,830,043100

(1,355,202)70(1,277,367)70

572,83130552,67630

(299,874)16(308,360)17

6,3050.31,9250.1

279,26214246,24113

(172,902)9(135,005)7

5,5010.3(2,183)(.1)

111,8616109,0536

شرح

شرح

درآمدهاي عملیاتي

:مقایسه اقالم سود و زیان سال جاري با بودجه  ( 1-1

328%

113%

128%

-252%

103%

1397بودجه سال  درصد تحقق1397واقعي سال 

درصد

105%

106%

104%

97%

سود قبل از مالیات

سـود ناخالص

سایر اقالم عملیاتي

سود عملیاتي

هزینه هاي مالي

سایردرآمدها وهزینه هاي غیرعملیاتي 

بهاي تمام شده کاالي فروش رفته 

هزینه هاي فروش ، اداري و عمومي

:مقايسه اقالم سود و زيان  (1

مروری رب عملکرد مالی و عملیاتی شرکت رد سال جاری 
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شرح
تغییرات به

 96

تغییرات به

 95

درصددرصددرصدمیلیون ریـــالدرصدمیلیون ریـــالدرصدمیلیون ریـــال

%49%1,928,0331001,414,5841001,297,85310036درآمدهاي عملیاتي

%43%42(73)(946,311)(68)(957,316)(70)(1,355,202)بهاي تمام شده کاالي فروش رفته 

%63%572,83130457,26832351,5422725سـود ناخالص

%95%15(12)(153,663)(19)(261,736)(16)(299,874)هزینه هاي فروش ، اداري و عمومي

%298%309-1,5840.1(2.)(3,018)6,3050.3سایر اقالم عملیاتي

%40%279,26214192,51414199,4631545سود عملیاتي

%58%26(8)(109,526)(10)(137,629)(9)(172,902)هزینه هاي مالي

%0%5,5010.31,9670.15,5190.4180سایردرآمدها وهزینه هاي غیرعملیاتي 

%17%111,861656,852495,456797سود قبل از مالیات

%17%225(2)(22,182)(1)(8,000)(1)(26,005)مالیات بر درآمد

%100%39-00(3.)(4,920)(2.)(3,018)مالیات بر درآمد سنوات گذشته

%13%82,838443,932373,274689ســــــود خـالـص 

%40%76054054541(ریال  ) سودعملیاتي هر سهم 

%64%21(283)(383)(465)(ریال  )  سود غیر عملیاتي هر سهم 

%13%2960157026288(ریال  )سود پایه هر سهم 

:مقایسه اقالم سود و زیان سال جاري  با دو سال قبل  ( 1-2

1395 13971396
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درصد تغییراتمبلغ تغییرات13971396

1,078,745696,573382,17255

81,94273,9587,98411

74,64968,0466,60310

31,10130,7713301

51,18248,2752,906.86

28,32914,87513,45490

20,94714,0246,923100

14,0462,31211,734508

1,380,941948,833432,107.946

4,93421,644(16,710)(77)

(1,517)(1,388)(129)9

1,384,358969,088415,27043

(18,192)2,397(20,589)(859)

0(8,091)8,091(100)

(10,964)(6,079)(4,885)80

1,355,202957,316397,88642

اجزای بهای تمام شده

:سربار ساخت 

دستمزد مستقیم

:مقایسه اجزاي بهاي تمام شده سال جاري با سال قبل  ( 1-3

مواد مستقیم مصرفی

              دستمزد غیر مستقیم

              مواد غیرمستقیم 

              استهالک

             کارمزد تولیدات

(درصدسربارتولید10کمتراز)    سایر

جمع هزینه هاي ساخت

بهای تمام شده ضایعات غیر عادی

کاهش موجودی های درجریان ساخت (افزایش) 

اهدایی و مصرف داخلی شرکت

             تعمیرات

اهدایی و مصرف داخلی شرکت

بهاي تمام شده درآمدهاي عملیاتي

بهاي تمام شده ساخت

 کاهش موجودی های ساخته شده

11



1397سال ظرفیت عمليظرفیت اسميواحد سنجش

86,10061,07057,037هزار بطر

33,60024,63124,631هزار بطر

4,0004,4994,499هزار قوطی

15,3005,9553,591هزار پاکت

1,80092916هزارلیتر

13,0009,8337,934تن

13961395

%19-%86,10061,07057,03755,80970,3642هزار بطرانواع آبمیوه یک لیتری

%10%33,60024,63124,63121,27722,46816هزار بطر سی سی300انواع آبمیوه 

%32%4,0004,4994,4993,8933,40016هزار قوطیcanانواع آبمیوه قوطی 

%51-%48-15,3005,9553,5916,9497,325هزار پاکتانواع آبمیوه

%99-%98-1,800929167442,028هزارلیترانواع الکل

%1-%41-13,0009,8337,93413,5258,039تنانواع کنسانتره و پوره

درصد تغییرات13971396

3,5336,303-44%

399,6841,017,944-61%

130100%

240100%

27,2360100%

141,3239,29614

canانواع آبمیوه قوطی 

انواع آبمیوه

انواع الکل

1395
درصد تغییرات نسبت به

انواع آبمیوه

سرکه

 محصوالت روغن کنجد

انواع ماءالشعیر

:مقایسه ضایعات تولید سال جاري با  سال قبل   (2-3

گروه محصول

انواع کنسانتره و پوره

سایر

13971396ظرفیت عملی

:آمار تولید سال جاري   (2-1

نام محصول

انواع آبمیوه یک لیتری

نام محصول

(به تفكیک محصوالت عمده ) آمار تولید و فروش  (2

 سی سی300انواع آبمیوه 

انواع کنسانتره و پوره

:مقایسه تولید سال جاري با دو سال قبل   (2-2

ظرفیت اسمیواحد سنجش
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%49%68,87868,99877,6861,807,2151,249,1201,211,48545هزار لیترانواع آبمیوه

%92-%72-1475421,9973,53012,46646,295هزار لیترانواع الکل

%208%13-5011,50468242,41648,89513,767تنانواع کنسانتره و پوره

%100%1,8600041,33800100هزار لیترماءالشعیر 

71,38571,04480,3651,894,4991,310,4811,271,54645%49%

--000000هزار لیترانواع الکل

%48%86-255232849411,78187,0367,948تنانواع کنسانتره و پوره

%18%9781230153221,75317,06718,35927هزار لیترانواع آبمیوه

1,2333,5582,02633,534104,10326,307-68%27%

72,61874,60282,3911,928,0331,414,5841,297,85336%49%

139713961397139613971396

%68-514,6732,243,991225,269220,01733,534104,103فروش خالص

1396کسب رتبه اول در شاخص رشد مقاصد صادراتی در بین شرکت های تابعه هلدینگ صنایع غذایی سینا در سال 

1395کسب رتبه سوم در شاخص افزایش مقاصد صادراتی در بین شرکت های دارای صادرات بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی در سال 

ی
خل

دا
ش 

رو
ف

شرح

:مقایسه  فروش ارزي سال جاري با سال قبل  (2-5

مقدار

مبلغ فروش ارزی

1396

درصد فروش میلیون ریال- مبلغ 

تغییرات نسبت 

به سال قبل

فروش

(دالر)

فروش

(یورو)

جمع فروش داخلي

ی
رات

اد
 ص

ش
رو

  ف
  

توجیه نوسانات نسبت به سال میلیون ریال- مبلغ 

:مقایسه فروش سال جاري با دو سال قبل   (2-4

1397
واحد سنجشنام محصول

1395 13961395

( 1396بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی، : منبع )

1395

جمع کل

جمع فروش صادراتي

1397

:جایگاه صادراتي شرکت در صنعت    (2-6

( 1396کمیته صادرات شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا، : منبع ) 

1396

13



:کاهش فروش صادراتی عمدتاً به دالیل زیر می باشد 

دستورالعمل تعهد برگشت ارز بانک مرکزی ، که مقرر گردیده ارز ناشی از صادرات به کشورهای مختلف یا باید به مصرف واردات از همان کشور برسد و یا اینکه از طریق سامانه نیما

با توجه به متفاوت بودن مقاصد صادراتی و تامین کنندگان خارجی استفاده استفاده ارز ناشی از صادرات با مشکل . به صرافی ها فروخته شود که قصد واردات از کشور یاد شده را دارند 

. باعث عدم امکان انجام صادرات به کشورهای فوق شده است 1397اقالم صادراتی به کشورهای عراق و افغانستان در نیمه دوم سال  (تسویه ریالی  )ممانعت از فروش ریالی . مواجه می گردد 

.اختالف ارزش گمرکی اقالم صادراتی ثبت شده در سیستم گمرکی که بصورت غیرواقعی و با جدول گمرک صورت می گیرد با نرخهای واقعی صادرات و تبعات آتی ناشی آن 

با توجه به اعمال تحریم های ظالمانه علیه اقتصاد کشور جمهوری اسالمی ایران که در حوزه ههای بانکی و معامالت اقتصادی بیشتر نمود پیدا کرده و از طرفی با توجه به محدودیتهایی که از

طرف بانک مرکزی در خصوص تعهد در انتقال ارز به بازارهای داخلی و همچنین مشکالت گمرکی خصوصاً در حوزه ارزش گذاری اقالم صادرتی که در سیستم گمرکات کشور اعمال شده 

لذا این شرکت جهت .  درصد اختالف دارد جزو عوامل هستند که در صادرات محصوالت شرکت محدودیت ایجاد نموده اند 100با آنچه در بازار واقعی اتفاق می افتد در بعضی مواقع تا 

. رفع این مشکالت و استمرار امر صادرات محصوالت تولیدی خصوصاً محصوالت نهایی موارد ذیل را در برنامه کاری خود قرارداده تا بتواند به مشکالت اشاره شده فائق آید 

. تالش و مکاتبه با گمرکات کشور در رابطه با اصالح ارزشی گمرکی کاالهای صادراتی و تطبیق آن با شرایط بازار  (1

.بازاریابی و شناسایی مقاصد جدید صادراتی و توسعه آن جهت امکان صادرات کاالها و محصوالت شرکت  (2

.تالش جهت حفظ بازارهای موجود صادراتی در کشورهای همسایه هدف خصوصاً افغانستان و عراق و تشویق مشتریان جهت انجام معامالت با ارزهای معتبر خارجی  (3

.مطالعه بازارهای هدف از نظر ذائقه مصرف کنندگان و اصالح فرموالسیون محصوالت صادراتی مورد نظر در راستای افزایش سهم بازار  (4

.برنامه ریزی الزم جهت انجام تبلیغات محیطی و رسانه ای در کشورهای هدف خصوصاً عراق و مشارکت و حضور در نمایشگاههای محل آنها  (5

.بررسی راهکارهای الزم جهت استفاده حداکثری از مشوقهای صادراتی ابالغ شده از طرف بنیاد و دولت جمهوری اسالمی ایران  (6

13971396

5,5011,967

:برنامه هاي آتي جهت رفع محدودیت ها و مشکالت صادراتي و گسترش صادرات     - (2-7

شرکت پاکدیس در راستای چشم انداز خود اقدام به شناسایی وتوسعه بازارهای جدید داخلی و صادراتی با جذب نیروهای کارامد نموده و با شرکت در نمایشگاه های داخلی وبین المللی 

.برای رسیدن به این مهم تالش می نماید 

:مقایسه سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتي با سال قبل    (2-8

میلیون ریال- مبلغ 

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

شرح
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مصرفخریدمصرفخریدمصرفخرید

%9-%14-3,1503,1163,6633,413تن

%39-%39-22,31922,34836,48936,443تن

%30-%33-40,18041,39159,90058,969یک هزار عدد

%14%26,86924,93921,19221,80027یک هزار عدد

%8%68,57364,32757,08559,45420یک هزار عدد

%5%40339334037419تن

%100%1,014137,17100100تن

%99-%100-0331,5432,348تن

-124,405135,049142,964129,681-13%4%

286,913428,767323,175312,483-11%37%

پلی اتیلن

نام تامین کننده عمدهشرح

نایلون شیرینگ وفیلم استریچ

مالس

فویل پاکت

انواع اتیکت 

petانواع درب بطری پالستیکی 

شکر

(میوه ها)محصول کشاورزی

انواع پری فرم

انواع بطری شیشه

واحد سنجششرح
1397سال 

:مقایسه آمار خرید و مصرف سال جاري با سال قبل   (3-1

1396سال 

جمع

شکر

(انواع میوه)محصوالت کشاورزی 

انواع پریفرم

انواع بطری شیشه ای

انواع درب بطر پالستیکی

انواع نایلون شرینگ و فیلم استریج

درصد تغییرات

مالس

سایر

:آمار خريد و مصرف مواد اولیه  (3

قند اصفهان ، شرکت بازرگانی و پخش سفیر نور جنت ، شرکت بهین گستر پارسیان

باغداران

شرکت ستاره کالی شرق ، اوجان گستر بستان آباد ، پت پاور آریا ، بازرگانی خوش فرم نور ، شیرین عسل

شرکت مفید شیشه ، شرکت نفیس شیشه

شرکت پلیمر پوشش افرا ، چاپ لیبل ایران ، کامل برچسب ، کاالبرچسب ، پرنیان چاپ

:آمار  تامین کنندگان عمده  (3-2

آماد پلیمر ، سرین آپ ، شیرین عسل

پارسیان پلیمر البرز ، شرکت پوشان پالستیک ، آرتا سان پالست ، نوآوران کیهان پالستیک پار سام

کارخانه قندارومیه

شرکت تتراپک ایران
15



1397139613971396
%3,1503,663106,34897,3649شکر

%22,31936,489158,409120,62731(میوه ها)محصول کشاورزی

%40,18059,900231,823151,16753انواع پری فرم

%26,86921,19284,15172,37016انواع بطری شیشه

%67,98171,25444,28823,91285انواع اتیکت 

pet68,57357,08537,92217,874112%انواع درب بطری پالستیکی 

%40333940,43720,072101نایلون شیرینگ وفیلم استریچ

%100-01,54255,911مالس

%47,53953,880318,352112,601183سایرکاالها

277,014305,3441,021,735621,89864%

%41-1,82811,38917,82430,457فویل پاکت تتراپک

%11-7,0575,29139,18644,218سایرکاالها

8,88516,68057,01074,675-24%

285,899322,0241,078,745696,57355%

13971396یوروفرانکدالریوروفرانکدالر

%35-1,530,72146,77772,114-539,78955,630-79,940مواد اولیه

%05,8071,519282-96,39739,900-ماشین آالت

%31,083120,52812,5136,51992-144,612-40,629قطعات

%19-120,5690780,79895,53031,0831,651,24965,09780,152جمع

جمع کل

:مبلغ ارزي و ریالي اقالم ترخیص و تحویل شده و مقایسه با سال قبل  (3-4

:آمار خرید به تفکیک خرید داخلي و خارجي  (3-3

شرحردیف

درصد 

تغییرات

خرید داخلی

جمع خرید داخلي

خرید خارجی

جمع خرید خارجي

شرح
مبلغ میلیون ریال1396مبلغ ارزبری سال 1397مبلغ ارزبری سال 

درصد تغییرات
(میلیون ریال)مبلغ (هزار)تعداد
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201,16317,039یوروخرید قوطی کن 

.  و چون شركت در منطقه میوه خیز واقع شده است، اين عامل براي شركت پاكديس يک مزيت نیز محسوب مي شود. اكثر مواد اولیه مورد نیاز شركت از داخل تهیه مي شود و براي تأمین آن مشكلي وجود ندارد

شايان ذكر است تأمین مواد اولیه وارداتي .  در برخي موارد كه مواد اولیه در داخل وجود ندارد و يا به دلیل شرايط خاص، تولید میوه در كشور به حد كافي نباشد، مواد اولیه، از خارج از كشور تهیه مي شود

. به دلیل نرخ ارز و تحريم هاي اخیر، با مشكالت عديده اي مواجه است

1397شرح قلم
خالص افزایش 

(کاهش)
1396

خالص افزایش 

(کاهش)
1395

44,1272,58441,5432,58441,543زمین

192,91515,400177,51532,597160,318ساختمان

4,2872,5841,7033,387900چاه ها ، قنوات و اشجار 

260,41510,597249,8183,451256,964ماشین آالت و تجهیزات

3,885(994)2,891512,840وسایل نقلیه 

10,181(4,050)8,491(2,360)6,131اثاثه و منصوبات 

229(106)139(16)123ابزار آالت

474,020(106)510,88928,840482,049جمع

7,3323,0673,690(575)6,757دارایی های درجریان تکمیــل

16,948(13,555)4,439(1,046)3,393پیش پرداخت های سرمایه ای 

521,03927,219493,82026,381494,658جمع

:تغییرات در سرمايه گذاري ها  (4

مبلغ ارزيارزشرح

:مبلغ ارزي و ریالي اقالم گشایش اعتبار شده   (3-5

:تغییرات در دارایي هاي ثابت   (4-1

مبلغ 

(میلیون ریال )
شرکت خریدار

Shanghhi United Coشرکت 

:برنامه هاي آتي درخصوص جایگزیني نظام وارداتي با تولیدات داخلي   (3-6
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مبلغ تغییرات13971396

383,960343,12240,838

مبلغ تغییرات13971396

13,70710,3143,393

3,97703,977

50,25939,16311,096

67,94349,47718,466

مبلغ 

ميليون ريال :( اصالحیه قانون تجارت 90طبق ماده  )  تکالیف قانونی 

,8 1397 درصد سود خالص سال 10 تقسیم حداقل  011

:  پیشنهاد هیئت مدیره 

,72( درصد طبق سنوات گذشته 90)سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره  102

تسهیالت مالی بلند مدت

:    تخصیص سود انباشته پايان سال در موارد زير موكول به تصويب مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مي باشد 

پرداختنی بلند مدت

ذخیره مزایای پایان خدمت و مرخصی کارکنان

شرح

حقوق صاحبان سهام

میلیون ریال- مبلغ 

شرح

:تغییرات در ساختار سرمايه و سیاست هاي تامین مالي   (5

جمع بدهي هاي بلند مدت

میلیون ریال- مبلغ 

:تغییرات در حقوق صاحبان سهام    (5-1

:تغییرات در بدهي هاي بلند مدت    (5-2

:تقسیم سود    (5-3
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139713961395

85,257123,205155,211

2,0860188

(156,542)(140,118)(111,447)

(30,130)(64,718)(59,078)

(184,586)(204,836)(170,337)

(11,508)(33,311)(22,893)

(88,818)(57,188)(84,485)

(10,303)(4,813)(2,984)

0128

182042

009

(98,939)(62,001)(87,290)

(209,776)(176,943)(125,309)

1,325,341777,2541,096,372

(1,106,002)(601,351)(971,831)

219,339175,903124,541

9,563(1,040)(768)

10,70312,04913,076

(763)(306)(259)

19,50310,70312,049

وجوه دریافتی بابت فروش دارایی نا مشهود

وجه نقد قبل از فعالیت هاي تامین مالي  (خروج  )جریان خالص ورود 

: فعـالیت هاي تامین مالـي

جریـان خالص ورود وجـه نقد ناشي از فعالیت هاي عملیاتـي 

:فعالیت هاي عملیاتي 

:بازده سرمایه گذاري هـا و سود پرداختي بابت تامین مالــي 

سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری 

سود پرداختـی بابت تسهیالت مالی 

:فعـالیت هاي سرمایـه گـذاري 

وجوه پرداخـتی بابت خرید دارایی های ثابت مشـهود

وجوه پرداخـتی بابت خرید دارایی های نامشـهود

مانده  وجـه نقد در ابتـدای سال

تاثیر تغییرات نرخ ارز

مانده وجه نقد در پایان سال

جریان خالص خروج وجه نقد ناشي از فعالیت هاي سرمایه گذاري

:مــالیات بردرآمــد 

مالـیات بردرآمـد پرداختي

وجوه دریافتی بابت فروش دارایی مشهود

سود سهام پرداختی

دریافـت تسهیـالت  

بازپرداخت اصل تسهـیالت 

:تغییرات در وضعیت نقدينگي   (6

وجه نقد ناشي از فعالیت هاي تامین مالي  (خروج  )جریان خالص ورود 

جریان خالص خروج وجه نقد ناشي از بازده سرمایه گذاري ها و سود پرداختي بابت تامیـن مالـي 

شرح

در وجه نــقد (کاهش )خالص افزایش 

وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری بلند مدت

:منابع اصلي نقدینگي و مصارف نقدي عمده و وضعیت جریانهاي نقدي عملیاتي سال جاري و مقایسه با سالهاي قبل     (6-1
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در صورت وجود منابع مازاد نسبت به تامین مواد اولیه ضروری به صورت عمده و در سطح کالن جهت پایین آوردن بهای تمام شده و در اولویت دوم برای تسویه تسهیالت

. به منظور کاهش هزینه های مالی اقدام خواهد گردید 

.کاهش تسهیالت از برنامه های شرکت برای جبران این موضوع می باشد . علیرغم منفی بودن سرمایه در گردش ، این نسبت در مقایسه با سایر شرکتها مناسب است 

.همچنین برای پیشبرد عملیات ، وصول مطالبات ناشی از فروش کاالها و اخذ منابع برون سازمانی پیش بینی گردیده است لیکن مشکل خاصی در این زمینه پیش بینی نمی گردد

13971396139513961395

1,080,415819,296731,405261,119349,010داراییهای جاری

1,202,090954,192836,046247,898366,044بدهی های جاری

509,017715,054(104,641)(134,896)(121,675)سرمایه در گردش

مبلغ تغییرات نسبت به سال میلیون ریال- مبلغ 
شرح

:بیان سیاست هاي تامین مالي و سیاست هاي اعتباري شركت  (7

.منابع شامل منابع مالی و اطالعاتی در خصوص بازار فروش محصوالت می باشد که برای دسترسی به منابع مالی از منابع درونی و بیرونی همچون تسهیالت بانکی بهره گرفته می شود 

:تغییرات در سرمايه در گردش  (8
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13971396
شرکت 

96بهنوش سال 

2.21.70.7

8.47.51.1

0.90.90.7

0.80.70.9

5%3%1%

22%13%4%

1.03311.5

296157236

3044401,913

139713961395

1,928,0331,414,5841,297,853

172,902137,629109,526

9%10%8%

:نسبت هاي مالي  (9

شرح

فروش

هزینه مالی

نسبت هزینه مالی به فروش

میلیون ریال- هزینه مالی 

:هزينه هاي مالي  (10

(فروش / متوسط حسابها و اسناد دریافتني تجاري ابتدا و انتهاي دوره )نسبت دوره گردش مطالبات تجاري  

نسبت هاي مالي

(بهاي تمام شده کاالي فروش رفته/ متوسط موجودیهاي ابتدا و انتهاي دوره)نسبت دوره گردش موجودي ها  

(خالص نقد حاصل از فعالیتهاي عملیاتي / تعداد سهام در پایان دوره ) جریان نقدي هر سهم 

(دارایي جاري در پایان دوره/ بدهیهاي  جاري در پایان دوره )نسبت جاري 

(جمع بدهي ها در پایان دوره/ جمع داراییها در پایان دوره )نسبت کل بدهي 

(خالص نقد حاصل از فعالیتهاي عملیاتي / سود خالص )نسبت نقدشوندگي سود 

(سود خالص / تعداد سهام ) EPSسود هرسهم  

(سود خالص/ کل داراییها )نرخ بازده دارایي ها 

(سود خالص/میانگین حقوق صاحبان سهام)نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
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1396139513961395درصد1395درصد1396درصد1397
هزینه های فروش ، 

اداری و عمومی
299,87463%261,73666%153,66358%38,138146,21115%95%

%58%35,27363,37626%109,52642%137,62934%172,90237هزینه های مالی
جمع در سطح 

شرکت
472,776100%399,365100%263,189100%73,411209,58718%80%

.دعاوی با اهمیتی که در صورتهای مالی تاثیر گذار باشد وجود ندارد 

 مدیرعامل شرکت بمنظور فراگیری ارزش ها و نهادینه شدن و پذیرش رفتاری کارکنان ، در بکارگیری رویکردهای مختلف برای حصول اطمینان از نقش پیش برنده ارزش ها برای تضمین  

. استفاده می نمایدISO22000:2005 و ISO9001:2008 آینده سازمان از ابزارهای مدیریتی همانند استقرار سیستم های بین المللی 

.مدیریت ارشد و رهبر تعالی سازمان درخصوص بهبود سیستم مدیریت و عملکرد سازمان ، انواع نرم افزارهای مدیریتی وکاربردی تحت وب را مورد استفاده عموم پرسنل قراداده است 

برای بهبود و به روزآوری سیستم قراردادهای پژوهشی با موسسات آموزشی مانند دانشگاه سراسری ارومیه و دانشگاه صنعتی ارومیه صورت گرفته است .

.مدیریت ارشد از تالش های افراد  در کلیه سطوح سازمان با هدف بهبود مستمر کیفیت محصول و فرآیندهای کلیدی موثر بر آن بطور آشکار و به موقع پشتیبانی و قدردانی می نماید

در خصوص اجرای برنامه های توسعه شبکه ها یا بازارهای جدید توزیع ، اینشرکت بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته و با توجه به مزایایی همچون افزایش مقداری فروش و کاهش دوره  

بدیهی است که فروش به صورت هیبریدی در بازه های. وصول مطالبات در فروش های هیبرید ی، در تالش است که در استانهای حائز شرایط اقدام به ایجاد مراکز فروش هیبردی نماید 

.مشخص مورد بررسی قرار گرفته و در صورت عدم دسترسی به اهداف تعیین شده ، نسبت به تغییر روش فروش اقدامات مقتضی بعمل می آید 

. یکی از این موارد می باشد 1397تغییر روش فروش در استان آذربایجان شرقی از هیبریدی به مویرگی در سال 

:دعاوي له و برعلیه شركت  (12   

:سیستم هاي مالي و مديريتي  (13  

:برنامه هاي شركت در خصوص توسعه شبكه بازاريابي و فروش  (14  

شرح
درصد تغییراتنسبت به سال (کاهش)مبلغ افزایش مقایسه هزینه ها

:مقايسه  هزينه هاي سال جاري با سال قبل  (11

22



شرکت پاکدیس در راستای کسب حداکثری رضا یت مشتریان همشه تالش نموده تا مطابق ماموریت خود نسبت به عرضه محصوالت بر پایه مواد طبیعی و سالم اقدام نماید و در

.همین راستا محصوالت با کیفیت تولید و به بازار عرضه می نماید 

شرکت به منظور امکان کسب اطالعات به موقع از بازار و نظر مصرف کنندگان واحد تحقیقات و بازاریابی شرکت را فعال نموده و به این واحد ماموریت داده شده تا بصورت  

.مستمر از بازار شهرهای مختلف اطالعات الزم راجمع آوری و تحلیل و به مدیریت گزارش نماید تا درخصوص کیفیت و قیمت محصوالت تصمیم گیری مناسب و صحیح انجام پذیرد 

همچنین این واحد نظرات ، پیشنهادات و انتقادات مشتریان را بعد از دریافت در فرم های مخصوص وارد و به واحد های مرتبط ارجاع  نموده و نتیجه آن را پیگیری و به مدیریت 

شرکت در نظر دارد در سال جاری جهت تسریع در اطالع از نظر مشتریان ضمن ایجاد امکان ارتباط  . گزارش می نماید تا  اقدامات اصالحی الزمه با نظر مدیریت انجام  پذیرد 

 سیستمی از عوامل تشویقی برای ارتباط سالم با مشتریان استفاده و برای تمامی مشتریانیکه انتقاد و پیشنهاد دارد بسته های اهدایی ارسال و بنوعی آنها را برای ارائه نظرات آتی 

. خود تشویق نماید 

معامالت صورت گرفته با شرایط حاکم بر معامالت حقیقی تفاوت با اهمیتی نداشته است و ریز این معامالت در صورتهای مالی نیز افشاء شده است   

کل مبلغ قرارداد 

(میلیون ریال  )

مانده بهای 

قرارداد

(میلیون ریال )
3,9001,025

1,480962

5,3801,987
ایجاد ایستگاه گاز در کارخانه سردشت توسط ایشیق ساالن

شرح

جمع

: تعهدات سرمايه اي ناشي از قراردادهاي منعقده در تاريخ ترازنامه به شرح ذيل است 

:فعالیتهاي مربوط به خدمات پس از فروش 

:اطالعات مربوط به معامالت با اشخاص وابسته 

:اطالعات تعهدات مالي آتي شركت 

خرید دستگاه شیرینگ از شرکت بهپاک ساز
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شرکت ره نگار خاورمیانه پارس

پیوند تجارت آتیه ایرانیان

بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی

مازیار دژبخش
عضو هیئت 

مدیره

تحصیالت و خالصه اهم سوابق

.کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی از دانشکده علوم اداری و مدیریت 

 ، مدیر عامل 1388 ، عضو هیئت مدیره شرکت کوهرنگ در سال MBAکارشناسی ارشد 

. تا کنون 1387شرکت پاکدیس از سال 

کارشناسی ارشد، رئیس امور خزانه داری و تخصیص اعتبار بنیاد مستضعفان ، ،عضو انجمن 

.حسابداران خبره ایران 

.کارشناسی رشته حسابداری از دانشگاه علوم اقتصادی و دارایی 

.کارشناسی ارشد رشته صنایع غذایی از دانشگاه برلین 

ناصر صمدی

نائب رئیس 

هیئت مدیره 

و مدیرعامل

رضا مصطفائی

سید محمد خلیلی

عضو هیئت 

مدیره

سمت

عضو هیئت 

مدیره

رئیس هیئت 

مدیره

:اطالعات مربوط به ساختار هیئت مديره  (1

 هیئت مدیره شرکت ، اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دو 1396/01/28 وهمچنین مطابق صورت جلسه مورخ  1395/12/03به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در مورخه 

.سال انتخاب و به موجب صورتجلسه مذکور  سمت هریک از اعضاء و اسامی نمایندگان اشخاص حقوقی به قرار ذیل تعیین گردیده است 

شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا

شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا

اعضاي هیئت مدیره و مدیر عامل
نام نماینده اشخاص 

حقوقي

محمد نجفلوی ترکمانی

نظام راهبری شرکت
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تاریخ جلسهشرح

97/01/29جلسه اول 

97/02/11جلسه دوم 

97/02/26جلسه سوم 

97/03/30جلسه چهارم 

97/04/27جلسه پنجم 

97/05/28جلسه ششم 

97/06/27جلسه هفتم 

97/07/30جلسه هشتم 

97/08/27جلسه نهم 

97/09/27جلسه دهم 

97/10/29جلسه یازدهم 

97/11/28جلسه دوازدهم 

97/12/26جلسه سیزدهم 

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

:رهبر سازمان با تشکیل تیم هاي تعالي شامل .      الگو حس اعتماد را در سازمان ایجاد کرده اند

  مدیرعامل شرکت پاکدیس در راستاي ایجاد فرهنگ تعالي ، آینده شرکت را با تعریف ماموریت، چشم انداز، ارزش ها و منشور اخالقي شرکت، به عنوان ارکان جهت ساز، ترسیم وتضمین نموده وهمواره خود بعنوان

:اطالعات مربوط به كمیته هاي تخصصي هیئت مديره   (2

كمیته فروش و بازاريابي

كمیته ورزش ، رفاهي و سالمت كاركنان

كمیته راهبردي تعالي شركت پاكديس

 كمیته ريسک 

كمیته توسعه وسرمايه گذاري

كمیته ورزش ، رفاهي و سالمت كاركنان

:اطالعات در مورد تعداد جلسات هیئت مديره   (3

تعداد حاضرین

كمیته حفاظت و ايمني كاركنان

كمیته وام كاركنان

كمیته طبقه بندي مشاغل

شوراي اسالمي كار

كمیته توسعه محصول

كمیته ايمني مواد غذايي كاركنان

كمیته استراتژي

...كمیته حسابرسي و 
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. بهره مند می شوند 

1397 ماهه 13931394139513966

مطلوبمطلوبمطلوبمطلوبمطلوب

:فرآيند تصمیم گیري درخصوص تعیین حقوق و مزاياي مديران ارشد اجرايي  (5

.  همچنین مبلغ حق الزحمه حسابرس به هیئت مدیره تفویض شده است 

:اطالعات مربوط به مديران اجرايي  (4

با توجه به استقرار 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

نوع اظهار نظر

.حقوق تمامی پرسنل از جمله معاونین و مدیران ارشد به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره انجام می شود 

.    انتخاب  شده است 1397  مجمع عمومي عادي سالیانه شرکت ، موسسه حسابرسي مفید راهبر به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني براي سال مالي  1397/04/03  بموجب صورتجلسه مورخ  

:اطالعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانوني  (6

: سال گذشته 5خالصه گزارشات حسابرس مستقل و بازرس قانوني در  (8

جواد قاسم زاده•

93/04/18:تاريخ انتصاب •

رشدكارشناسي ا: سطح تحصيالت•

حسابداري: رشته تحصيلي •

مدیر مالی

سيد فريد هاشمي نژاد•

94/01/22:تاريخ انتصاب •

كارشناسي : سطح تحصيالت•

شيميصنايع پترو: رشته تحصيلي •

معاونت فنی و 

مهندسی

محمد باقر ايماني خانشان•

89/05/03:تاريخ انتصاب •

رشدكارشناسي ا: سطح تحصيالت•

يمديريت اجراي:رشته تحصيلي •

معاونت مالی و 

اقتصادی
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با عنایت به محدودیتهای موجود ، انجام سفرهای خارجی در سالهای اخیر قابل توجه نبوده و در کل ماموریتهای انجام شده در راستای کسب اطالع از دستاوردها و تکنولوژی روز دنیا

یکی از این سفرها اخیراً .  و همچنین مذاکره و آشنایی با مشتریان بین المللی از یک سو و از سوی دیگر بررسی امکان مشارکت در سرمایه گذاری در کشورهای اهداف بوده است 

به کشور سوریه و در راستای سرمایه گذاری در زمینه صنایع تبدیلی مرتبط بوده و این پروژه در حال حاضر در دست مطالعه می باشد و در صورت داشتن توجیه اقتصادی نسبت به

.سرمایه گذاری مشترک در آن کشور اقدام خواهد شد 

نام کمیته

کمیته ریسک

کمیته طبقه بندی

کمیته انضباطی

کمیته امور رفاهی

کمیته سایت

کمیته تغذیه و بهداشت

کمیته ورزش و سالمت و درمان

کمیته حفاظت ایمنی و بهداشت کار

کمیته وام

کمیته امنیت اطالعات

حشمت اله میرزا علی صباح- 6سید رضا طاهری  - 5جهانبخش عاملی  - 4محمدرضا سوقی ملکی  - 3جعفرصادق آقازاده  - 2محمدباقر ایمانی   - 1شورای اقامه نماز

آشپز- 6نماینده شورا  - 5سولماز عباس زاده  -  4امیر محمد گردش کنان  - 3جعفرصادق آقازاده  -2هوشنگ پورمند  - 2سید رضا طاهری  - 1

- 9بهزاد خلیلی  - 8یاسر حسن پور  - 7مسعود توفیقی آذر  -6یحیی مستکی  -5حسن طهوری  - 4رضا محمدپور  - 3علی دوان  - 2شاهین ساعی  - 1

فاطمه قمری-12سارا غریب نواز - 11صنم ذوالفقاریان  - 10نقی عبدالعلی زاده   

پزشک-8نماینده شورا  - 7سعید شهروز  -6احمد کریمی   - 5کیکاووس صفری  - 4کیوان قاسم زاده  -3رضا خلیل زاد  - 2سید فرید هاشمی نژاد  - 1

پزشک- 6محمدرضا سوقی ملکی  - 5معصوم جسور  - 4سعید شهروز  - 3حشمت اله میرزا علی صباح  - 2سید فرید هاشمی نژاد  - 1 

شاهین ساعی- 3محمدباقر ایمانی  - 2ناصر صمدی  - 1

حمید حمیدی- 4شاهین ساعی  - 3محمد جعفری  - 2جواد قاسم زاده  - 1

اعضاء کمیته

یونس تیپا- 6جواد قاسم زاده  - 5جعفر صادق آقازاده  - 4سید فرید هاشمی نژاد  - 3محمد باقر ایمانی  - 2ناصر صمدی  - 1

نریمان حسن زاده- 5مهدی علیزاده  - 4کیکاووس صفری  - 3حشمت اله میرزا علی صباح  -2محمد باقر ایمانی  - 1

سید رضا طاهری- 5نریمان حسن زاده  - 4مهدی علیزاده  - 3محمد باقر ایمانی  - 2ناصر صمدی  - 1

بهزاد خلیلی- 6هادی رضازاده  - 5جواد قاسم زاده  - 4جعفرصادق آقازاده  - 3حشمت اله میرزاعلی صباح  - 2محمدرضا سوقی ملکی  - 1

:اهداف و نتايج سفرهاي خارجي مديران  (9

:اطالعات درباره اعضا  كمیته هاي هیئت مديره    (10
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:اطالعاتي در خصوص منابع، ريسک ها و  چگونگي مديريت اين منابع، ريسک ها    

تجزيه و تحلیل ريسک شركت   
.  قسمت اشاره شده است  و براي مديريت اين منابع و ريسک ها برنامه هاي شركت  و كمیته ريسک همانند سنوات گذشته مي باشد 

 ولي در حوزه هاي عمومي مختلف، ريسكها و مخاطراتي به شرح زير براي شركت وجود دارد كه در صورت احراز، سريعاً تأثیرات ناشي از آن جهت انعكاس به بازار، به سازمان محترم

. بورس و اوراق بهادار تهران، اعالم خواهد شد

منابع شامل منابع مالي و اطالعاتي در خصوص بازار فروش محصوالت مي باشد كه براي دسترسي به منابع مالي از منابع دروني و بیروني همچون تسهیالت بانكي بهره گرفته مي شود در خصوص ريسكها نیز به تفكیک در اين  

.با عنايت به سابقه طوالني شركت، تجربه و تخصص مديران و كاركنان، وضعیت بازار، بررسي فرآيندها و استفاده از تكنولوژي هاي روز، فعالیتهاي جاري شركت با ريسک قابل توجهي مواجه نبوده است

تحلیل ریسک شرکت
گزارش تجزهی و 

اندازه به خريداران رف تجاري توسط رقبا، اعطاي اعتبار بیش ازز عبرند شركت در بازار جزو نقاط قوت اين سازمان محسوب مي شود ولي بدلیل عدم نظارت مناسب بر بازار و اعطاي تخفیفات و حاشیه سود خارج ا•
همچنین با آزادسازي    .میتواند باعث كاهش تولید و فروش محصوالت گرديده و شركت را با ريسک تجاري مواجه سازد... توسط رقبا، نهايتاً رقابت ناسالم توسط رقبا ، كاهش قدرت خريد اقشار مختلف مردم و 

. و كاهش قدرت خريد مردم بوده ايم ها قیمت حاملهاي انرژي، در طرح هدفمندي يارانه ها و عدم پرداخت يارانه سهم تولید و صنعت كه تاكنون نیز پرداخت نشده، شاهد افزايش قیمت

هاي بورس و اوراق بهادار ت هاي مستقیم و تجارت و تعهدات به سازمانلیابه استثناء قوانین و مقرات عمومي، مقررات و قوانین خاصي بر شركت حكمفرما نیست و تعهدات كارفرما در قوانین كار، تامین اجتماعي ، ما•
 .به نحو احسن مورد توجه قرار داشته و تاكنون اشكال قابل توجهي به چشم نخورده است

ریسک تجاری

ریسک مالحظات قانونی

كه اين ازدار نموده اند به دلیل مطلوبیت اين محصول در مقايسه با نوشابه هاي گازدار ،در سالهاي اخیر واحدهاي تولیدي اقدام به  تولید آبمیوه گ. اين شركت اولین تولید كننده آبمیوه گازدار در ايران مي باشد •
مي باشدشابه بدون گاز در بسته بندي يک لیتري و ساير محصوالت ملذا شركت جهت حل موضوع ، در حال راه اندازي محصوالت الين سالمت نظیر آبمیوه . موضوع ممكن است باعث افت فروش شركت گردد 

ریسک ورور رقبای جدید
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تشکیل می گردد و چالش اه و ریسکهاي 
ضاء تعیین شده     کمیته ریسک شرکت بصورت دو  ماهه و با حضور اع

ر باشند رد حوزه اهي مختلف شامل ف شرکت اتثیر گذا د  رد فعالیت و تحقق اهدا احتمالی هک می توان

خاذ می گردد  سی و تصمیمات الزم ات کنولوژیکی و سياسی، ربر .     بازار ، نقدینگی ، فنی و ت

ين سیاست میتوان ساير  انكي مطرح بوده و در سايه دستیابي به ام بفراهم كردن بستر مناسب براي استقالل بانک مركزي، در بهره گیري از ابزارها و عملي كردن سیاست ها به عنوان مهمترين اولويت اصالح نظا•
اين استقالل بانک . كندتر بانک مركزي مي تواند با اعالم سیاست هاي پولي مناسب تورم را مهار كرده، از كسري بودجه تأثیري نپذيرد و نرخ بهره را به تعادل نزديك. اولويت هاي شبكه بانكي را نیز مدنظر قرار داد

بسیار مهم و تأثیرگذار در اقتصاد نكته قابل توجه اين است كه تعیین نرخ بهره بانكي به عنوان يک شاخص. مركزي در چهار بعد، شامل استقالل عملیاتي، استقالل مالي، استقالل پرسنلي و استقالل كاركردي مي باشد
ار بانكي، ريسک سیاست هاي جديد اقتصاد مقاومتي و اصالح ساختبا كشور و مقايسه آن با نرخ بهره در جهان و نرخ تورم داخلي، از آيتم هاي مهمي بوده كه در صورت عدم رعايت تعیین نرخ بهره واقعي منطبق 

.ناشي از تعیین نرخ بهره غیر واقعي مي تواند در فعالیت هاي بنگاه هاي ا قتصادي تأثیر بسزايي داشته باشد

راي تولید و يا عدم پرداخت و با نرخ سود باالتر ب( خصوصاً تسهیالت طرح هاي سرمايه اي با اقساط بلند مدت)ايجاد محدوديتها و سیاستهاي انقباظي از طرف بانكها و صندوق توسعه ملي براي ارائه تسهیالت بانكي •
ريق صندوق توسعه ملي، بیش از اندازه براي اعطاي تسهیالت از طاسيتسهیالت ارزان قیمت تعیین شده مبتني بر سیاست هاي اقتصاد مقاومتي و همچنین ايجاد قوانین و مقررات و اخذ مجوزهاي غیر مرتبط و بروكر

. ست با نرخ بهره واقعي، و اخذ وثیقه نقدي برخالف بخشنامه هاي بانک مركزي ، باعث افزايش تسهیالت دريافتي اين شركت شده ا1397عدم اختصاص تسهیالت ارزان قیمت سهم بخش صنعت و تولید درسال 
دينگي خواهد شددر بازار سرمايه، باعث كاهش ريسک نقين همچنین عواملي از قبیل تقسیم منطقي سود سهام پیشنهادي و تخصیص بخشي از سود جهت افزايش سرمايه و يا تأمین مالي از طريق ابزارهاي نو

ریسک نرخ بهره

ریسک نقدینگی
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.صرفه جويي در مصرف برق و سوخت، اندازه گیري عوامل زيان آور كار ،تفكیک زباله ها از ديگر اقداماتیست كه اينشركت در خصوص مسئولیتهاي اجتماعي و زيست محیطي رعايت مي نمايد 

 (بدلیل آالينده بودن پساب واحد )همچنین  به جهت احترام به حفاظت محیط زيست و ارج گذاردن به مسئولیت هاي اجتماعي و ارزش هاي خود نسبت به تعطیلي واحد الكل سازي خود . درج گرديده است

.چشم انداز شركت در خصوص اهداف غیر مالي شامل اهداف اجتماعي همچون ايجاد اشتغال در مناطق محروم مانند قلعه گنج كرمان بوده است 

.نسبت به ايفاي نقش اجتماعي خود پیشقدم شده است (شهرستان قلعه گنج كرمان)ضمنا ً با ايجاد واحدهاي تولیدي آبمیوه و روغن كنجد در مناطق محروم 

:گزارش عملكرد اجتماعي شركت براي موسسات خیريه 

:گزارش عملكرد زيست محیطي شركت   

:گزارش وضعیت مصرف انرژي شركت 

شناسايي و دستیابي به قوانین ملي و بررسي آن ها از طريق سايت هاي مرتبط و بروز رساني :الزامات اجتماعي، زيست محیطي و ايمني در سراسر چرخه عمر محصول با رويكردهاي جاري شده شامل

.   انجام میگرددP-01/01بروزرساني دستورالعمل دفع زباله  و توزيع مدارک برون سازماني از طريق روش اجرايي كنترل مدارک و مستندات سازمان به شماره  (مستندات سازمان

همچنین بر روي لیبل محصوالت شركت عالمت هاي قابل بازيافت بودن جنس بسته بندي محصوالت نیز . جداسازي و تفكیک زباله ها و فروش ضايعات ضمن تفكیكآن ها و يا استفاده مجدد اشاره كرد 

. و نسبت به خريد انشعاب پساب و انتقال پساب به سیستم فاضالب شهري اقدام نموده است (تسطیح ده هكتار نیزار و تبديل به مزرعه) اقدام و سیستم تصفیه پساب ناكارامد فعلي خود را تعطیل 

گزارش عملکرد اجتماعی شرکت
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.شركت گرديده اند 

.ضمنا ً مديريت شركت استفاده از دوره هاي آموزشي مجازي براي مديران و كاكنان را میسر  ساخته كه نتايج آزمون ها و اثربخشي هاي آن ها مستمرا ً ارزيابي مي گردد. در اختیار كاركنان قرار داده اند

مديريت عامل سازمان در راستاي ارتقاء فرهنگ تعالي، نسبت به برگزاري مستمر دوره هاي آموزشي مطابق تقويم آموزشي ساالنه براي مديران ارشد و كلیه كاركنان شركت اقدام مي نمايند و با اعزام  

كاركنان به نمايشگاه كتاب ساالنه و يا امكان خريد موردي كتاب در طول سال بدون ايجاد محدوديت مالي بصورت مستمر در طول سالیان اخیر باعث رشد و گسترش فرهنگ تعالي در بین كلیه كاركنان 

.مديريت شركت در طول دوره مالي به فراخور تالش و فعالیت همكاران در به نتیجه رسیدن مطلوب و به موقع اهداف و برنامه بصورت مادي و معنوي تقدير مي شود 

بدين صورت كه تمامي كاركنان مي توانند نظرات و .همچنین مديريت شركت در جهت بهبود فرآيند هاي جاري در تمامي حوزه ها، اقدام به خريد ايده هاي بكر و قابل اجرا از كاركنان شركت نموده است 

كاركنان مي توانند روزانه نیم ساعت از كاركرد يا اضافه كاري خود را به ورزش در محل شركت اختصاص دهند كه امكانات ورزشي مانند زمین چمن فوتبال، زمین تنیس، تجهیزات ورزشي ونرمشي در محل 

.متفاوت داخل شركت، زمین والیبال و غیره نیز در اين راستا تدارک ديده شده است 

همچنین  مجوز استفاده از يک ساعت روزانه براي هر پرسنل از ساعت كاركرد يا اضافه كاري براي مطالعه را صادر و امكانات متناسب مانند اينترنت، كامپیوتر، هندزفري، كتاب در محل كتابخانه وغیره را نیز  

. مديريت ارشد و رهبر تعالي سازمان درخصوص بهبود سیستم مديريت و عملكرد سازمان ، انواع نرم افزارهاي مديريتي وكاربردي تحت وب را مورد استفاده عموم پرسنل قراداده است 

مديريت ارشد از تالش هاي افراد و گروه ها . براي بهبود و به روزآوري سیستم قراردادهاي پژوهشي با موسسات آموزشي مانند دانشگاه سراسري ارومیه و دانشگاه صنعتي ارومیه صورت گرفته است

. در كلیه سطوح سازمان با هدف بهبود مستمر كیفیت محصول و فرآيندهاي كلیدي موثر بر آن بطور آشكار و به موقع پشتیباني و قدرداني مي نمايد

. باعث بروزآوري سیستم شده و فرهنگ تعالي سازمان را به اطالع عموم جامعه مي رسانند... مديريت عامل شركت با اعزام پرسنل شركت به نمايشگاه آگروفود و نمايشگاه هاي بین المللي امارات و 

:گزارش عملكرد شركت در رابطه با افزايش سطح رفاهي ، بهداشتي و آموزشي كاركنان 

.ايده هاي سازنده خود را در اختیار مديريت قرار داده و درصورت عملیاتي بودن وارزش آفرين بودن ايده ها در مقابل پاداش دريافت نمايند
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.مديريت شركت در طول دوره مالي به فراخور تالش و فعالیت همكاران در به نتیجه رسیدن مطلوب و به موقع اهداف و برنامه ، از همكاران بصورت مادي و معنوي تقدير مي نمايند 

بدين صورت كه تمامي كاركنان .همچنین مديريت شركت در جهت بهبود فرآيند هاي جاري در تمامي حوزه ها، اقدام به خريد ايده هاي بكر و قابل اجرا از كاركنان شركت نموده است 

.مي توانند نظرات و ايده هاي سازنده خود را در اختیار مديريت قرار داده و درصورت عملیاتي بودن وارزش آفرين بودن ايده ها در مقابل پاداش دريافت نمايند

. باعث بروزآوري سیستم شده و فرهنگ تعالي سازمان را به اطالع عموم جامعه مي رسانند... مديريت عامل شركت با اعزام پرسنل شركت به نمايشگاه آگروفود و نمايشگاه هاي بین المللي امارات و 

كاركنان مي توانند روزانه نیم ساعت از كاركرد يا اضافه كاري خود را به ورزش در محل شركت اختصاص دهند كه امكانات ورزشي مانند زمین چمن فوتبال، زمین تنیس، تجهیزات ورزشي ونرمشي 

.در محل  داخل شركت، زمین والیبال و غیره استفاده نمايند 

همچنین  مجوز استفاده از يک ساعت روزانه براي هر پرسنل از ساعت كاركرد يا اضافه كاري براي مطالعه را صادر و امكانات متناسب مانند اينترنت، كامپیوتر، هندزفري، كتاب در محل كتابخانه و

ضمنا ً مديريت شركت استفاده از دوره هاي آموزشي مجازي براي مديران و كاكنان را میسر  ساخته كه نتايج آزمون ها و اثربخشي هاي آن ها مستمرا ً . غیره را نیز  در اختیار كاركنان قرار داده اند

مديريت عامل سازمان در راستاي ارتقاء فرهنگ تعالي، نسبت به برگزاري مستمر دوره هاي آموزشي مطابق تقويم آموزشي ساالنه براي مديران ارشد و كلیه كاركنان شركت . ارزيابي مي گردد

اقدام مي نمايند و با اعزام  كاركنان به نمايشگاه كتاب ساالنه و يا امكان خريد موردي كتاب در طول سال بدون ايجاد محدوديت مالي بصورت مستمر در طول سالیان اخیر باعث رشد و گسترش 

. فرهنگ تعالي در بین كلیه كاركنان شركت گرديده اند 

این موضوع باعث شده که موضوع فعالیت. اینشرکت جهت باال بردن راندمان تولید و کیفیت محصوالت از ماشین آالت مکانیزه و با تکنولوژی باال استفاده می کند و هر سال این روند را بهبود می بخشد 

.شرکت به جز در مواردی خاص ، سرمایه بر باشد تا کاربر 

:اطالعات مربوط به بهبود كیفیت منابع منابع انساني  ( 2  

:مشكالت مربوط به توسعه  منابع انساني  ( 3  
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میانگین کارکنانجنسیتمیانگین کارکنانسطوح سازمانیمیانگین کارکنانسطح تجربهمیانگین کارکنانسطح تحصیالت

554مذکر485کارگر/کارمند291سال2تا1بیسواد

32مؤنث51کارشناس6166تا263ابتدائی

586جمع16کارشناس ارشد12112تا427سیكل

34سرپرست/مدیر201تا28413دیپلم

1مدیرعامل3016تا5121فوق دیپلم

586جمع0 سال30باالی 153لیسانس

586جمع27فوق لیسانس

2دکترا

586جمع

(بر اساس تعداد نفرات : ) اطالعات مربوط به تركیب نیروي انساني  ( 4  
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1397

16

474

63

553

فروشاداريگروه شغلي
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5240

6112
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460
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کارکنان قراردادي

کارکنان فصلي

نوع استخدام

(بر اساس تعداد نفر روز كاركرد : ) مقايسه كاركنان سال جاري با سال قبل  ( 5  

: آخرين تركیب نیروي انساني بر اساس گروه شغلي و نوع مركز هزينه  ( 6  
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:به شرح ذیل می باشد  ( 1396/12/29 )اقدامات انجام شده در خصوص رفع تکالیف مجمع عمومی سال قبل 

. طرح و تصویب گردید 1397بودجه سال آتی در اولین جلسه هیئت مدیره سال  ( 1

.پاسخ نامه مدیریت حسابرس بصورت کتبی برای ایشان و شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا ارسال گردید  (2

.در خصوص طرح تتراپک با توجه به بررسی های صورت گرفته و تدوین کامل طرح توجیعی دارای توجیه نمی باشد و درخواست شده موضوع در جلسات هیئت مدیره هلدینگ طرح گردد  (3

. کاهش یافته است 1397در خصوص طرح رشد سود آوری سعی بر کاهش بهای تمام شده و افزایش نرخ های فروش نموده ایم و تعداد پرسنل سال  (4

. نسبت به سال قبل کاهش یافته است 1397دوره وصول مطالبات در سال  (5

.در خصوص سهم از بازار مصرف تهران با انجام تبلیغات بیلبوردی در سطح شهر تهران و جذب نماینده وضعیت بهبود یافته است  (6

. درصد در سال جاری رسیده است 23 درصد در سال قبل به 25 نسبت به تخفیفات به فروش از 97در خصوص حجم تخفیفات در سال  (7

 شرکت برای جلوگیری از افزایش بی رویه بهای تمام شده و1397در خصوص بهینه نمودن روش اخذ تسهیالت و خرید نقدی مواد و کنترل هزینه ها ، با توجه به افزایش کم سابقه نرخ تورم در سال  (8

.افزایش حاشیه سود ، اقدام به خرید نقدی مواد اولیه نمود 

 قطعه از زمینها سند تک برگ5در خصوص سندهای کارخانه نیز برای تعداد . اخذ سند مالکیت سردشت نیز در دست اقدام می باشد . در خصوص اخذ سند مالکیت ، اسناد مالکیت سلماس اخذ گردید  (9

.اخذ شد و مابقی نیز در دست بررسی و اقدام می باشد 

.پوشش بیمه داراییها و موجودی ها با اخذ الحاقیه کامل گردید  ( 10

.در خصوص رعایت قوانین و مقررات بورس نیز موارد رعایت در حیطه اختیارات شرکت نبوده است  ( 11

:اقدامات انجام شده در خصوص رفع تكالیف مجامع سنوات گذشته و نتیجه اقدامات  ( 1  

کالیف مجامع مات انجام شده رد خصوص ت اقدا
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:    تخصیص سود انباشته پایان سال در موارد زیر موکول به تصویب مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مي باشد 

مبلغ 

ميليون ريال

8,011

72,102

. قانون تجارت ، پرداخت و تسویه شده و سود سهام پرداخت نشده ای نداریم 240 و سالهای قبل از آن سود سهامدران محترم مطابق زمانبندی منتشر شده و در بازه معین وفق ماده 1397در سال 

. قانون تجارت پرداخت و تسویه خواهد شد 240 نیز در بازه مقرر شده در ماده 1397مطابق برنامه ریزی صورت گرفته سود سهام مصوب مجمع برای سال مالی 

 :( اصالحیه قانون تجارت 90طبق ماده  )  تکالیف قانوني 

 1397 درصد سود خالص سال 10 تقسیم حداقل 

:  پیشنهاد هیئت مدیره 

( درصد طبق سنوات گذشته 90)سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره 

: برنامه هاي پیشنهادي شركت در ارتباط با پرداخت سود تقسیم شده   

پیشنهاد هیئت مدریه ربای میسقت سود
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 تاثیر این تورم 1397دلیل رشد نرخ بهای تمام شده نسبت به نرخ فروش محصوالت اصلی که در نتیجه حاشیه سود محصوالت اصلی شرکت تاثیر گذاشته است با توجه به تورم حادث شده در طی سال مالی

 و پلی اتیلن و سایر petاثر مستقیم در نرخ مواداولیه محصوالت نهایی شرکت خصوصاً اقالم بسته بندی داشته و موجب افزایش شدید بهای این اقالم گردیده  خصوصاً در رابطه با مواد پتروشیمی شامل مواد 

 با رصد به موقع قیمت مواد اولیه و بازار بصورت چابک و به1397شرکت در طول فعالیت سال مالی .  برابر افزایش داده است 3 گاهاً به بیش از 1396فرآورده ها که نرخ این مواد را در مقایسه با سال مالی 

 موقع اقدام به اصالح نرخهای فروش محصوالت اصلی خود نموده و توانسته است ضمن کنترل ، حفظ هم بازار خود نسبت به حفظ حاشیه سود مناسب این محصوالت نیز دقت عمل و کنترل داشته باشد و 

سود در دوره یاد شده و  و عملکرد شرکت حاصل این اقدامات به موقع و تصمیمات مناسب است با این حال بدلیل اینکه عموماً افزایش نرخ مواد اولیه اتفاق افتاده و بدنبال آن  اصالح % 60افزایش بیش از 

. درصدی نسبت بهای تمام شده محصوالت در مقایسه با سال قبل از این امر حادث شده است 2/5نرخ ها صورت پذیرفته لذا کاهش 

با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور در سال مورد بررسی و عدم وجود ثبات در نرخ های ارز و تورم شدید در بازار اکثر تامین کنندگان کاال و مواد اولیه محصوالت خود را فقط با شرایط نقدی 

عرضه نمودند و شرکت به جهت حفظ سهم بازار و جلوگیری از افت تولید و فروش متناسب با شرایط بازار نسبت به خرید و تامین مواد اولیه مورد نیاز خود نمودند و شرکت به جهت حفظ سهم بازار 

.و جلوگیری از افت تولید و فروش متناسب با شرایط بازار نسبت به خرید و تامین مواد اولیه مورد نیاز خود نمود و به جهت تامین نقدینگی مورد نیاز از تسهیالت بانکی بهره مند گردیده است 

. البته در حالت کلی به جهت افزایش نرخ حادث شده در بازار می بایست سرمایه در گردش شرکت نیز متناسب تامین می شد که این امر نیز خود عامل استفاده از تسهیالت بانکی بوده است 

شرکت به جهت حفظ سهم بازار و حضور مناسب در تمامی مراکز و مناطق کشور بسته به شرایط و موقعیت خود و شرایط حضور رقبا سیاستهای متفاوتی اتخاذ و اجرا می نماید و در همین راستا بعضی

رقبا شرایط خاصی را در آن منطقه پیاده می سازند باالجبار از طریق اعمال این سیاست ها که شامل ممشوق های  " از مراکزی که از  اهمیت باالیی به جهت حجم فروش و لزوم حضور دارند و همچنین بعضا

.موردی یا شرایط پرداخت متفاوت می باشد اعمال و پیاده می سازد 

شرکتهای تولید تتراپک در مناطق نزدیک به فعالیت شرکت محدود می باشد و طی بررسی و مذاکراتی که بطور مستمر با بعضی از شرکتهای حاضر در منطقه مانند تکدانه یا  پگاه آذربایجان غربی انجام

 می پذیرد  یا آماده همکاری بصورت کارمزدی نمی باشند و یا ظرفیت تولید مازاد ندارند و در این بین شرکت نوش ایران ضمن اینکه دارای ماشین آالت مناسب و بروزی است و همچنین در بسته بندی 

یک لیتری خط  تولید جمینا که از بسته بندی های بروز تتراپک بوده و در بازار و از دید مصرف کننده یک محصول لوکس و مطلوب می باشد فقط در این شرکت موجود است و عمالً امکان تولید این 

.محصول در سایر شرکتها میسر نمی باشد 

: تغییرات عوامل بهاي تمام شده و برآورد شركت از اين تغییرات   

: علت افزايش نرخ و مقدار تسهیالت   

:علت باال بودن دوره وصول مطالبات در برخي مناطق و مشتريان  

:علت انتخاب شركت نوش ايران بابت تولید كارمزدي تتراپک  
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یکی از عمده سیاست ها و برنامه های شرکت تکمیل سبد نوشیدنی و تولید محصوالت متنوع می باشد لذا در راستای این سیاست و جهت کسب سهم از بازار و همچنین پوشش قسمتی از ظرفیت خالی خطوط 

 اقدام به تولید این محصول بصورت محدود گردید و در نظر است که در آینده با تولید محصولی متمایز از محصوالت ماء الشعیر موجود در بازار و همچنین تنوع بسته بندی هم 1397تولید خود در سال 

.حاشیه سود این محصول را اصالح نمود و هم سهم مناسبی از بازار گرفت  

در خصوص اجرای  برنامه های توسعه شبکه ها یا بازارهای جدید توزیع ،  اینشرکت براساس برنامه ریزی صورت گرفته و با توجه به مزایایی همچون افزایش مقداری فروش و کاهش دوره وصول مطالبات 

بدیهی است که فروش به صورت هیبریدی در بازه های مشخص  مورد بررسی و.  در فروشهای هیبریدی در تالش است که در استان های حائز شرایط اقدام به ایجاد مراکز فروش هیبریدی نماید 

تغییر روش فروش در استان آذربایجان شرقی .  مقایسه با سایر روشهای فروش قرار گرفته و در صورت عدم دسترسی به اهداف تعیین شده ، نسبت به تغییر روش فروش اقدامات مقتضی بعمل می آید 

. یکی از این موارد می باشد 1397از هیبریدی به مویرگی در سال 

مشکل تامین نماینده فروش داشته یا مشکل پوشش و سهم مناسب از بازار را داشته ، هت ترغیب نمایندگان به همکاری در توزیع و فروش  "در خصوص واحد های هیبریدی ، عموماً شرکت در مراکزی که قبال

 با توجه به عملکرد ضعیف این مراکز 1397لذا در سال مالی .  می بایست حداقل مدت زمان مناسبی با این روش به فعالیت خود ادامه داده تا بتواند خروجی آن را سنجیده و تصمیم الزم را اتخاذ نماید 

و طبق برنامه و سیاست تدوین شده برای سال.   شرکت تصمیم به برچیدن تعدادی از این مراکز نموده که از آن جمله می توان به مراکز فروش هیبریدی خراسان رضوی ، آذربایجان شرقی اشاره نمود 

. نیز در نظر دارد نسبت به برچیدن مراکز فروش هیبریدی کرمانشاه و همچنین مراکز مویرگی استان فارس اقدام نموده و امر بازاریابی و فروش این مناطق را به نمایندگی فروش واگذار نماید 1398 مالی 

: غالباً در خصوص تولید کنسانتره و پوره عمدتاً به دالیل ذیل می باشد 1397درصدی تولیدات اینشرکت در سال 2/5کاهش حدود 

 درصدی حادث شده بیشتر مربوط به محصول الکل و انواع کنسانتره محصوالت کشاورزی می باشد که 2/5 افت چندانی نداشته و افت 1397شرکت از لحاظ تولید و فروش محصوالت نهایی در سال مالی

 با استفاده از مواد جایگزین مالس که پارامترهای آالیندگی پساب خروجی آن به مراتب کمتر ازمالس1398محصول الکل ناشی از تعطیلی واحد بدلیل مشکالت زیست محیطی بوده است و تالش می شود در سال

در رابطه با موضوع کنسانتره محصوالت کشاورزی ، همانطوریکه استحضار دارید تمامی محصوالت کشاورزی ازنظر.  چقندر قند می باشد بررسی و پس از اخذ موافقت سازمان محیط زیست تولید شروع شود 

بکار برده می شود و عمده افت تولید این محصوالت نیز تولید و عرضه کم محصوالت کشاورزی  (نیار  )کم بار  (بیار ) حجم در سالهای مختلف متفاوت تولید و عرضه می شوند و معموالً اصطالح سال پربار

.خصوصاً سیب و انگور سفید و به تبع آن باال بودن نرخ عرضه این محصوالت در بازار بود که شرکت از سالهای قبل آن را مدیریت می ناید تا آسیبی به تولید و عرضه محصوالت نهایی نرسد 

:برنامه توسعه شبكه ها يا بازارهاي جديد توزيع 

:تغییرات در ظرفیت تولید

:علت اينكه شركت وارد كار ماء الشعیر شده با توجه به حاشیه سود كمتر از آبمیوه  
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انتقال طی 

دوره

1397/12/291396/12/29میلیون ریال97/12/2996/12/29

100%0%97/12/294,8024,80200

100%74%97/06/319422480694

100%62%97/09/3011,2695,83105,438

80%14%98/02/2004,1624,951789

10%8%98/06/310155567412

100%0%97/06/311,2941,29400

100%0%97/06/311,2071,20700

1%0%-02402400

50%0%98/06/3106316310

10%0%98/06/3103683680

19,51418,9386,7577,333

مخارج انباشته افزایش طی 

دوره

جمع

کاهش هزینه و آالیندگی صنعتی

بازسازی

تجمیع واحد های اداری شرکت در ساختمان واحد

بهبود فضای سبز شرکت و کمک به محیط زیست

کاهش هزینه

بازسازی

کاهش آالیندگی صنعتی

کاهش هزینه

کاهش هزینه و آالیندگی صنعتی

(پروژه)قلعه گنج 

پروژه تصفیه خانه جدید

ساختمان تاسیسات شرکت

پروژه ی انتقال کنسانتره از سردخانه مخازن به سالن تهیه آبمیوه

پروژه ی گازرسانی واحد سردشت

درصد تکمیل
تاثیر پروژه بر عملیاتعنوان پروژه

برآورد 

تاریخ بهره 

برداری

پروژه ی انتقال پساب شرکت

85پروژه ی تعمیرات اساسی ساختمان 

پروژه ی ساختمان ستادی جدید

پروژه ی مزرعه سبز

پروژه ی سردخانه مخازن داخل شرکت

تجمیع مرکز انرژی شرکت

اطالعات طرح اهی توسعه شرکت
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 برنامه برای حوزه های مالی برنامه ریزی و استراتژیهایی تعریف شده ، در حوزه منابع انسانی ، شرکت در نظر دارد در سالهای آتی با اجرای کامل برنامه های ارزیابی عملکرد کارکنان و 

.همچنین جهت بروز نمودن ساختار سازمانی شرکت در خصوص بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل فعلی اقدام نماید . توسعه دانش کارکنان و افزایش انگیزه و جامعه پذیری پرسنل اقدام نماید 

در زمینه سیستم نرم افزاری نیز در حال حاضر شرکت تمامی سیستم های مورد نیاز را خریداری و نصب نموده که به جهت تحت وب بودن سیستم ها تمامی فعالیتها در نقاط مختلف

. جغرافیایی که شرکت فعالیت دارد قابل ثبت و کنترل می باشد 

   تیم تحقیق و توسعه شرکت با حضور در نمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی و مطالعه محصوالت جدید عرضه شده در بازار چه از بابت تولید و چه از بابت  بسته بندی سعی در به روز 

همچنین  مجوز استفاده از یک ساعت روزانه برای هر پرسنل از ساعت کارکرد یا اضافه کاری برای مطالعه را صادر و امکانات متناسب مانند اینترنت، کامپیوتر، هندزفری، کتاب در محل کتابخانه 

ضمنا ً مدیریت شرکت استفاده از دوره های آموزشی مجازی برای مدیران و کاکنان را میسر  ساخته که نتایج آزمون ها و اثربخشی های آن ها  . و غیره را نیز  در اختیار کارکنان قرار داده اند

مدیریت عامل سازمان در راستای ارتقاء فرهنگ تعالی، نسبت به برگزاری مستمردوره های آموزشی مطابق تقویم آموزشی ساالنه برای مدیران ارشد و کلیه کارکنان  . مستمرا ارزیابی می گردد

شرکت اقدام می نمایند و با اعزام  کارکنان به نمایشگاه کتاب ساالنه و یا امکان خرید موردی کتاب در طول سال بدون ایجاد محدودیت مالی بصورت مستمر در طول سالیان اخیر باعث رشد و  

. گسترش فرهنگ تعالی در بین کلیه کارکنان شرکت گردیده اند 

در صورت وجود منابع مازاد نسبت به تامین مواد اولیه ضروری به صورت عمده و در سطح کالن جهت پایین آوردن بهای تمام شده و در اولویت دوم برای تسویه تسهیالت  به منظور 

.کاهش  هزینه های مالی اقدام خواهد گردید 

.تاکید مدیریت شرکت بر استفاده از تکنولوژی روز دنیا و استفاده از خطوط تولید مکانیزه و حذف ماشین آالت کاربر برای حذف گلوگاهها و  باالبردن راندمان تولید می باشد   
 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 مانند قلعه گنج کرمان بوده و در حوزه زیست محیطی نیز بهینه سازی سیستم تصفیه پساب خروجی کارخانجات می باشد 

.   اینشرکت  در نظر دارد به زودی محصوالت جدیدی را به بازار عرضه نماید که به موجب اصل افشای اطالعات به محض وقوع از سایت کدال افشاء  خواهد شد

.  نمودن محصوالت تولیدی شرکت و تولید محصوالت جدید برای تکمیل سبد فروش شرکت می نمایند 

:اصالح و تكمیل ساختار تشكیالتي ، ارتقا كاركنان و اصالح و تكمیل ساختار مالي - 1

:بهسازي ، اصالح و تكمیل خطوط و ماشین آالت  - 4

:آموزش و ارتقاء سطح كیفي كاركنان  - 2

:اصالح و تكمیل ساختار مالي  - 3

ربانهم اهی آتی شرکت
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شرکت پاکدیس بر اساس برنامه ای عملیاتی که در قالب برنامه میان مدت برای خود تدوین نموده در حوزه های مختلف سرمایه گذاری های مناسبی انجام داده که مهمترین آنها در حوزه 

:تولید شامل موراد ذیل می باشد 

.تامین خط دریافت چغندرقند برای واحد فرآوری و نصب و راه اندازی جهت دریافت و شستشوی محصوالت استراتژیک مانند چغندرقند برای تولید کنسانتره آن و همچنین هویچ سیاه  (1

. خریداری و نصب دستگاه توربو واحد فرآوری جهت افزایش کیفیت محصوالت پوره ای و همچنین رب گوجه فرنگی و کاهش ضایعات و بهبود ضرایب تبدیل محصوالت تولیدی  (2

 برای واحد فرآوری خط کنسانتره میوه جهت افزایش کیفیت محصوالت تولیدی  ، کاهش ضرایب تبدیل محصوالت ، کاهش عوامل آالینده محیط زیست وUFخریداری و نصب دستگاه  (3

.کاهش هزینه های نیروی انسانی 

.مرمت و بازسازی سالنهای خطوط پوره و کنسانتره واحد فرآوری و خط دریافت سیب  (4

.خرید و نصب دستگاههای استرچ رپر و شرینگ برای خطوط تولید آبمیوه گازدار پیت یک لیتری جهت کاهش هزینه نیروی انسانی و افزایش کیفیت بسته بندی محصوالت تولیدی  (5

.طراحی و اجرای اتوماسیون قسمتهایی از خطوط تولید و بسته بندی آبمیوه در جهت کاهش توفقات تولید ، کاهش ضایعات و کاهش نیروی انسانی  (6

طراحی و اجرای سیستم انتقال کنسانتره از سالنهای شماره یک و دو انبار مخازن به سالن استانداردسازی در جهت کاهش ضایعات ، عملیات تکراری و حذف هزینه های نیروی انسانی و  (7

. حمل و نقل و بسته بندی محصوالت مصرف داخلی و حفظ کیفیت محصوالت 

 درب پیچی با نام300 نسبت به تولید محصوالت آبمیوه با کیفیت باالتر و کامالً طبیعی در بسته بندی بطر 1397همچنین شرکت در زمینه تولید محصوالت جدید موفق گردیده در سال 

.  تولید و به بازار عرضه نماید Freshمحصوالت 

 سال مشکل پساب شرکت را بصورت44 توانست بعد از گذشت بیش از 1397با توجه به اینکه یکی دیگر از مسئولیتهای مهم شرکت مسئولیتهای اجتماعی می باشد لذا اینشرکت در سال 

قطعی رفع نماید و در این راستا با اخذ موافقت سازمان محیط زیست و آب و فاضالب استان نسبت به خرید انشعاب پساب و اجرای آن اقدام نماید و در حال حاضر پساب شرکت از طریق

.مسیر ایجاد شده به محل تصفیه خانه مرکزی شهر منتقل می گردد 

:حجم ریالی سرمایه گذاری در طرح های فوش بشرح ذیل می باشد 

57,393جمع

16,604

11,348

9,044

5,601

7,548

( UF )خرید دستگاه اولترا فیلتر 

بازسازی سالنهای پوره و کنسانتره و استیل نمودن چاله دریافت سیب

خرید دستگاه های استریچ رپر و شیرینگ

سیستم انتقال کنسانتره از انبار مخازن به سالن تهیه

Freshخرید دستگاه تری بلوک آبمیوه 

:اقدامات شركت در حوزه تولید ، كنترل كیفیت محصوالت فعلي و تولید محصوالت جديد  - 5

(میلیون ریال )مبلغ عنوان 

خرید ، نصب و راه اندازی خط دریافت هویچ و چغندر

خرید دستگاه صافی توربو

6,157

1,091
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98برآورد سال 

میلیون ریـــال

2,273,644

(1,599,378)

674,266

(406,907)

1,988

269,347

(172,772)

2,246

98,821

:برنامه و بودجه فعالیتهاي سال آينده  - 6

عنوان شاخص

درآمدهای عملیاتی

بهای تمام شده کاالی فروش رفته 

سـود ناخالص

هزینه های فروش ، اداری و عمومی

سایر اقالم عملیاتی

سود عملیاتی

هزینه های مالی

سایردرآمدها وهزینه های غیرعملیاتی 

سود قبل از مالیات
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جاده دریا3آذربایجان غربي ، ارومیه ، کیلومتر :    دفتر  کارخانه 

044-32350013: تلفن امور سهام044-32354002-3:  تلفن کارخانه 

044-32356033-32354006:  فکس 

85تهران ، مابین ولیعصر و کالج  ساختمان:دفتر مرکزي تهران 

02166760848: فکس 021–66727012:   تلفن تماس 

www.Pakdisco.com

Info@Pakdisco.com


