گزارش تفسيري مديريت منتهي به تاريخ 1398/03/31
در اجرای تبصره  8ماده  7دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ( مصوب مورخ 96/05/03و اصالحیه های مورخ88/06/04
 96/09/14 ، 89/06/27،و  ) 97/11/15هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ( ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت ) ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و
فرابورس ایران مكلف به افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره ای  6 ، 3و  9ماهه و ساالنه هستند .
گزارش تفسیری مدیریت شرکت پاکدیس ( سهامی عام ) اطالعاتی را راجع به تفسیر وضعیت مالی  ،عملكرد مالی و جریان های نقدی شرکت ارائه و این فرصت را برای مدیریت فراهم
می نماید تا با تشریح اهداف راهبردهای خود  ،برای دستیابی به آن اهداف اقدام نماید  .گزارش تفسیری مدیریت مكمل و متمم صورت های مالی است .گزارش تفسیری مدیریت شرکت
پاکدیس ( سهامی عام ) مطابق با ضوابط اعالم شده برای تهیه گزارش تفسیری مدیریت بوده و در تاریخ  1398/03/31به تأیید هیات مدیره محترم اینشرکت رسیده است .
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اهدا ف و راهبرداهي مدرييت رباي دستيابي هب آن اهدا ف
مهمترين منابع  ،ريسك اه و روابط

نتایج عمليات و چشم اندا زاه

مهمترين معياراه و شاخص اهي عملكرد رباي ارزيابي عملكرد رد مقايسه با اهدا ف اعالم شده
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صفحه

موضوع
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معرفی شرکت و تاریخچه تاسیس

1

منابع مورد انتظار برای پوشش تعهدات و مخارجی که هنوز از بابت آنها تعهدی بر عهده شرکت وجود ندارد

23

شرکت از منظر سازمان بورس و اوراق بهادار

1

روندهای شناخته شده و یا نوسانات مورد انتظار در منابع سرمایهای شرکت

23

صنعتی که شرکت درآن فعالیت می نماید

1

تسهیالت مالی جذب نشده ،منابع نقدینگی داخلی و خارجی و داراییهای نقدی استفاده نشده

23

جایگاه شرکت در صنعت

1

تغییر در الگوهای خرید مشتریان ،روشهای فروش و حجم تخفیفات

23

سهم محصوالت شرکت از بازار محصوالت

2

الزامات نقدینگی برای مخارج اختیاری تعهدشده و برنامهریزیشده

23

قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی موثر بر شرکت

2

ساختار سرمایه و روندهای مرتبط با منابع سرمایهگذاری

23

محیط کسب و کار و صنعتی که شرکت در آن فعالیت می کند

2

سیاستهای تأمین سرمایه و اهداف آن ،نحوه عملیاتی کردن این سیاستها ،برنامه انتشار سهام ،اوراق با درآمد ثابت و اوراق قابل تبدیل به سهام

23

محصوالت عمده شرکت

3

تغییرات در زنجیره عرضه

24

روش های توزیع محصوالت

3

تغییرات در صنعت یا شرکتهای مهم صنعتی که شرکت در آن فعالیت میکند

24

ساختار واحد تجاری

4

معامالت بااهمیت با اشخاص وابسته و چگونگی تاثیر آنها بر عملکرد ،ارزش و ماهیت کسب و کار شرکت

24

نحوه ارزش آفرینی

5

تغییرات در کارکنان اصلی ،شامل خروج مدیران اجرایی اصلی

24

اهداف کالن شرکت پاکدیس

5

نتایج احتمالی دعاوی حقوقی و اثرات ناشی از آن

24

ارزش های این شرکت

5

تغییرات بااهمیت در ذخایر حقبیمه ،سایر ذخایر فنی و خسارت پرداختی شرکتهای بیمهای و دالیل تغییر آن

24

استراتژی ها

6

وضعیت رقابت ،ریسک رقابت (جزئیات ،آثار احتمالی و راهبرد شرکت برای کاهش اثرات)

24

گواهی نامه های شرکت

 7,8تغییرات در قیمتگذاری مواد و موارد مهم در مورد آنها

24

9

تغییرات در ظرفیت تولید

24

9

توضیحاتی شفاف در مورد عملکرد مالی و غیرمالی شرکت طی دوره و پایان دوره

25

نمودار دوره های آموزشی برگزار شده

10

پیشرفت (رشد یا تغییر) شرکت در سال جاری و در آینده

25

عواملی که می توانند اثر عمده ای بر صنعت و محیط بیرونی شرکت داشته باشند

10

روابط بین نتایج عملکرد شرکت ،اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت در دستیابی به آن اهداف

25

اطالعات مدیران شرکت

11

توضیحات و تحلیلهایی از تغییرات مهم در وضعیت مالی ،نقدینگی و عملکرد در مقایسه با دوره یا دورههای قبل

25

اطالعات مدیران اجرایی شرکت

11

تحلیلی از چشمانداز شرکت که ممکن است شامل اهدافی برای معیارهای مالی و غیرمالی باشد

25

سرمایه و ترکیب سهامداران شرکت

12

بررسی و تحلیل عملکرد واقعی در مقایسه با بودجه ،انتظارات و عملکرد دوره قبل

26

13

ارتباط مجموعه اطالعات مالی و عملیاتی گوناگون با یکدیگر ،همراه با تحلیل روابط و ارائه توضیحات

26

14

فعالیت قسمتهای تجاری(سهم هر قسمت از کل فعالیتها) شامل :

27

برنامه توسعه محصوالت و خدمات جدید

14

اثرات سایر عوامل مؤثر بر نتایج عملیات جاری (غیرمعمول ،حوادث غیرمترقبه ،عوامل کیفی ،رویدادهای مهم اقتصادی و یا تغییرات آنها)

27

برنامه توسعه شبکه ها یا بازارهای جدید توزیع

14

هرگونه عوامل موثر غیر از فعالیتهای اصلی شرکت (موضوعاتی مرتبط با عملیات جاری که احتماال در آینده تکرار نخواهند شد)

27

وضعیت جاری فعالیت های اصلی و زیر بنایی شرکت و تغییرات آنها
شاخص های مقایسه سهام شرکت با شرکتهای مشابه بر اساس اطالعات سازمان بورس

اهداف بلند مدت و کوتاه مدت و اولویت آنها برای یک دوره زمانی معقول آتی ( اهداف مالی و سایر اهداف مرتبط با
کسب و کار)
چگونگی مواجهه مدیر با روندهای بازار و تهدیدها و فرصت های برآمده از آن روندها و نحوه اندازه گیری میزان
موفقیت و دوره زمانی ارزیابی آن

صفحه

راهبردهای شرکت برای مواجهه با افزایش هزینه مواد اولیه

15

اطالعات مرتبط با سهام ،شامل بازخرید سهام ،بازده سرمایه ،سرمایهگذاری مجدد سودهای تقسیمی ،برنامهها و امتیازات سهامداران  /کارمندان ،
تغییرات مهم قیمت سهم
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27

اهداف و برنامه زمانی و راهبردها برای دستیابی به اهداف ذکر شده توسط مدیر

15

تغییر در ترکیب داراییها (تحصیل و واگذاری) و هرگونه تغییرات یا جابجایی مهم در اقالم ترازنامه

27

تطابق راهبرد با روندهای اصلی

15

تاثیر تورم ،تغییرات قیمتها و نرخ ارز بر شرکت

28

برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف و راهبردها

15

هر گونه اطالعات بااهمیت در خصوص سودهای تقسیمی

28

پیش بینی چالش ها و ریسک های پیش رو برای دستیابی به اهداف مدیر

15

ارائه و تحلیل نسبتهای مالی مهم و بررسی روند آنها  ،مقایسه عملکرد داخلی شرکت با منابع برونسازمانی اطالعات از قبیل متوسط صنعت

28

تغییرات با اهمیت در اهداف یا راهبردها نسبت به دوره یا دوره های گذشته

16

در خصوص پروژههای شرکت

29

مباحثی در مورد رابطه بین اهداف  ،راهبردها  ،اقدامات مدیر و جبران خدمات مدیران اجرایی

16

محل استفاده وجوه حاصل از هر یک از منابع تامین مالی ،انحرافات به وجود آمده و تاثیرات این انحرافات در توانایی شرکت برای دستیابی به
اهداف کسب و کار

29

سیاست های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و گامهای صورت گرفته در ارتباط با آن

16

اقداماتی که برای دستیابی به شاخصهای کلیدی عملکرد انجام گرفته است و مقایسه آن با دوره های قبل

30

اطالعاتی در خصوص مسئولیتهای اجتماعی و زیست محیطی شرکت

16

اقدامات شرکت در خصوص رعایت اصول حاکمیت شرکتی

30

امتیاز شفافیت اطالعاتی شرکت در مقایسه با شرکت مشابه و هم گروه

17

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصوالت

30

امتیاز شفافیت اطالعاتی شرکت وراهبردهای بهبود آن :

17

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

30

تغییرات رویه های مهم حسابداری  ،برآوردها و قضاوت ها و تاثیرات آنها بر نتایج گزارش شده

17

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی  ،اداری  ،تشکیالتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

30

اطالعاتی در خصوص منابع ،ریسکها و روابطی که به اعتقاد مدیر میتوانند بر ارزش شرکت تأثیرگذار باشند و همچنین
چگونگی مدیریت این منابع ،ریسکها و روابط
تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

 18,19توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

31

 18,19توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

31

20

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت دردوره  ۱۲ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

31

21

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

31

سرمایه انسانی و فکری و مشارکت کارکنان

21

سایر توضیحات با اهمیت

31

هرگونه برنامهای برای مدیریت منابع مازاد

21

دالیل کاهش فروش صادراتی

31

هرگونه برنامهای برای مدیریت کمبودهای شناسایی شده و یا مورد انتظار در منابع

21

برنامه های آتی شرکت برای رفع موانع و محدودیتهای صادراتی

32

21

علت افزایش نرخ و مقدار تسهیالت

32

تغییرات نرخ ارز و نرخ سود و اثرات آن بر شرکت

22

علت باال بودن دوره وصول مطالبات در برخی مناطق و مشتریان:

32

بدهی های شرکت و امکان بازپرداخت آن از سوی شرکت

22

علت انتخاب شرکت نوش ایران بابت تولید کارمزدی تتراپک

32

23

علت اینکه شرکت وارد کار ماء الشعیر شده با توجه به حاشیه سود کمتر از آبمیوه

32

منابع مالی و غیرمالی مهم در دسترس شرکت و چگونگی استفاده از این منابع برای دستیابی به اهداف اعالم شده مدیر
نقدینگی و جریانهای نقدی (وضعیت هر یک از اقالم ترازنامه  ،سود و زیان ،یا جریان وجوه نقد که ممکن است نشان
)دهنده وضعیت نقدینگی شرکت باشد

روابط مهم با ذینفعان و چگونگی احتمال تاثیر این روابط بر عملکرد ،ارزش و ماهیت کسب و کار شرکت و چگونگی
مدیریت این روابط

وضعیت سرمایه در گردش ،شامل الزامات ،تعهدات شرکت و راهبرد و توانایی شرکت در مواجهه با کمبود سرمایه در
گردش

32

معرفي ش کرت و ماهیت اصلي کسب و کار
معرفي شركت و تاريخچه تاسيس
شــركت پاكـــديس ( سهــامي عام ) در تاريخ  1350/04/24بـصـورت شركت سهامي خاص تأسيس شده و طـي شماره  14887مـورخه 1350/04/24در اداره ثبت شركتهـــا و مالكيت صنعتـي تهــران به ثبت رسيده و به موجب پروانه بهـره برداری
شمــاره  313703مـورخ  1354/04/01بهره برداری از كارخانه شركت در تاريخ  1353/08/01آغاز شده و طبق صورتجـلسه مجـمـع عمــومي فوق العاده مورخ  1359/04/28مركز اصلي شركت از تهران بـه شهرستان اروميه (محل كارخانـه) تغيير يافته و در
تاريخ  1362/09/14تحت شماره  825در اداره ثبت شركتـهای اروميه به ثبت رسيده است  .متعـاقبـاً طبـق صورتجـلسه مجـمـع عمـومي فوق العاده مــورخ  1365/09/01مركــــز اصلـــي شركت بــه تهـران منتقل و مجدداً براســاس صــورتجلسه
مجـمــع عمومـي فوق العاده مـورخ 1366/06/15مـركـز اصلـي شركت بـه محل كارخانه تغييـر داده شده و تحت شمــاره قبلـي (  ) 825ثبت گرديده است .
در حال حاضر شركت پاكـديس ( سهامي عام )به شناسه ملي  ، 10220038741جزء واحدهای تجـاری فـرعي شركت مادرتخصصي گسترش صنايع غذايي سينــا مي باشد  .نشاني مركز اصلي شركت  ،اروميه كيلومتر  3جاده دريا و محل فعاليت اصلي آن در
شهر اروميه واقع است

شركت از منظر سازمان بورس و اوراق بهادار
اين شركت به موجب صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخه1394/10/12به شركت سهامي عام تبديل ودر تاريخ 1393/08/11در هيئت پذيرش سازمان فرابورس ايران پذيرش و در تاريخ 1394/11/11در فهرست بازار دوم فرابـورس ايران با نـماد
((غـديـس)) درج گرديد  .در مورخه 1395/10/19عرضه اوليه سهام اينشركت با قيمت هرسهم به مبلغ  2.310ريال به انجام رسيد و  10درصد از سهام اين شركت به فروش رفت .درتاريخ انتشار اين گزارش قيمت پاياني سهام شركت مبلغ  10363ريال و
ارزش سهام آن (  280ميليون سهم ) مبلغ  2.901.640ميليون ريال مي باشد

صنعتي كه شركت درآن فعاليت مي نمايد
طبق ماده  2اساسنـامه موضوع فعاليت شركت عبارتست از  :تهيه  ،توليـد و كشت مـواد اوليـه صنايع غذايي  ،ايجاد مزارع نمونه و ترويـج كشاورزی  ،خريــداری و تاسيس كارخانجات مـواد غذايـي بخصوص استحصال انگـور و تهيه  ،توزيع و فروش انواع
آبميوه جـات  ،مرباجات  ،كنسروجـات و نوشابه هــای غير الكلي در سراسر ايران و همچنين صـادرات و واردات كليـه محصوالت و مايحتاج موضـوع شـركت و فعاليت اصلي شركت طي سال مالي مورد گزارش توليد انواع آبميوه گازدار و بدون
گاز،كنسانتره،پوره ميوه جات ،رب گوجه فرنگي و روغن كنجد و سركه بالزاميک است  .همچنين فلسفه وجودی شركت پاكديس توليد و عرضه انواع نوشيدني های طبيعي ،سالم و با كيفيت در سطح منطقه با بهره مندی از تجارب پرسنل خبره و تكنولوژی نوين
است .لذا رعايت استاندارد های محيط زيستي و بهداشتي به منظور تأمين انتظارات ذی نفعان در اولويت اقدامات قرار دارد.الزم بذكر است شركت پاكديس بعنوان اولين توليد كننده آبميوه گازدار در كشور يكي از برترين توليد كنندگان انواع نوشيدني
سالم،با كيفيت و رقابتي در منطقه مي باشد.

جايگاه شركت در صنعت
الف-كسب رتبه اول در شاخص رشد مقاصد صادراتي در بين شركت های تابعه هلدينگ صنايع غذايي سينا در سال (1396منبع:كميته صادرات شركت مادر تخصصي گسترش صنايع غذايي سينا)1396
ب-كسب رتبه سوم در شاخص افزايش مقاصد صادراتي در بين شركت های دارای صادرات بنياد مستضعفان انقالب اسالمي در سال (1395منبع:بنياد مستضعفان انقالب اسالمي )1396
ج-كسب رتبه سوم در فهرست برترين شركت های گروه صنايع غذايي در حوزه اثر بخشي در بازرهای بين المللي در سال (1396منبع:پنجمين دور ه برترين شر كت های منطقه غرب و شمالغرب )1396

تحليل جايگاه واقعي شركت پاكديس در صنعت نوشيدني و آبميوه از ابعاد گوناگون مانند وضعيت مالي،نسبت های مالي و سود آوری،نيروی انساني،تامين مالي و دهها عامل ديگر،مستلزم دسترسي به صورتهای
مالي و ساير اطالعات مربوط به شركتهای فعال در اين صنعت مي باشد كه در حال حاضر امكان آن فراهم نيست .با توجه به اينكه ارزيابي بصورت ساليانه صورت مي گيرد اطالعات اين بخش در پايان سال
بروزرساني خواهد شد.
شركت پاكديس با بهره مندی از  5كارخانه توليدی در سطح كشورنسبت به توليد انواع محصوالت خود بشرح ذيل اقدام مي نمايد.
اروميه

انواع كنسانتره آبميوه و سبزيجات ،پوره ميوه ،رب ،سركه ،الكل ،آبميوه گازدار و بدون گاز در بسته بندی بطر شيشه و  PETو CAN

سلماس

كنسانتره سيب و انگور ،انواع آبميوه در بسته بندی بطر PET

سردشت

كنسانتره انگور قرمز

قلعه گنج

روغن كنجد ،انواع آبميوه در بسته بندی پاكت های آلومينيومي
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سهم محصوالت شركت از بازار محصوالت

براساس آخرین تحقیقات و بررسی های صورت
گرفته سهم آبمیوه های گاز دار ساندیس %۳۳و

محصوالت تتراپک %5.و دوی پک با توجه به
کاهش تولید%۱۸.می باشد

قوانين و مقررات و ساير عوامل برون سازماني موثر بر شركت
نوع فعاليت شركت و حضور آن در بورس  ،ايجاب مي كند كه قوانين مالي از مناظر گوناگون بر فعاليت شركت حاكم باشد  .مهمترين قوانين حاكم بر فعاليت شركت شامل :
اساسنامه شركت
قانون كار
مصوبات هيئت مديره
قانون تامين اجتماعي
قوانين و ضوابط محيط زيست
قوانين و مقررات وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشكي
قوانين  ،ضوابط و آيين نامه های اجرايي سازمان بورس و اوراق بهادار

قوانين گمركي و مقررات حاكم بر صادرات و واردات

قانون تجارت
قانون مالياتهای مستقيم
تكاليف مجمع

قانون ماليات بر ارزش افزوده
استاندارد های حسابداری
ساير مقررات مرتبط با فعاليت شركت

قوانين سازمان حمايت از حقوق مصرف كنندگان

محيط كسب و كار و صنعتي كه شركت در آن فعاليت مي كند  ،فرصت ها و ريسكهای حاكم بر محيط وعوامل موثر بر صنعت و محيط بيروني شركت
به طور كلي صنعت آبميوه و كنسانتره را در ايران مي توان به عنوان يک صنعت جوان تلقي نمود كه در گروه صنايع تبديلي كشور قرار گرفته است .در حالي كه قبل از سال  1365تنها سه واحد توليدی در كشور در اين زمينه فعاليت داشته ،اكنون تعداد اين
واحدها از مرز  250واحد گذشته است .آذربايجان غربي ،تهران ،البرز ،مازندران ،آذربايجان شرقي و خراسان رضوی بيشترين واحدهای توليد آبميوه در سطح كشور را دارا هستند.
عوامل تاثير گذار و ريسكهای موجود در توليد:
 تامين پايدار مواد اوليه مورد نياز اين صنايع از بخش كشاورزی افزايش قيمت تمام شده محصوالت كشاورزی بازارهای جهاني -كمبود نقدينگي در واحدهای توليدی
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عوامل تاثير گذار و ريسكهای موجود در صادرات و راهكارهای پيشنهادی:
 از عمده مشكالت صادرات  ،الزام دولت برای بازپرداخت ارز حاصل از صادرات به سامانه نيما مي باشد كه با توجه به مغايرت ارزش كاالی صادراتي با ارزش واقعي ( مبلغ فروش كاال) موجب متضرر شدن شركتها مي گردد . يكي از مشكالت موجود در صادرات ،مشكالت بانكي و موضوع نرخ ارز وافزايش هزينه های حمل و نقل مي باشد. مشكل ديگر ،افزايش قيمت مواد اوليه است ،كه يک راه برای مقابله با آن فعال كردن تعاوني ها جهت تامين مواد اوليه است. اصالح تكنولوژی مورد استفاده و مالكيت مزارع كشاورزی -قيمت تمام شده باالتر نسبت به محصوالت مشابه خارجي ،نيز از مشكالتي مي باشد كه بايد برای كاهش قيمت تمام شده تالش كرد.

محصوالت عمده شركت
انواع کنسانتره و پوره  -انواع آبمیوه های گازدار و بدون گاز  -روغن کنجد  -سرکه بالزامیک-رب گوجه فرنگی و انواع ماء الشعیر

روش های توزيع محصوالت
الف  :توزيع به صورت مويرگي كه بصورت تحويل كاال به خريدار در درب فروشگاه و فروش مشاركتي /هيبريدی تحويل كاال به شخص ثالث ( فروخته شده توسط عامل هيبريدی ) انجام مي شود .
ب:

فروش از طريق عاملين و نمايندگان در تمامي استان ها كه به صورت تحويل كاال به عامل در انبار ايشان انجام مي گيرد .

ج:

فروش از طريق فروشگاههای زنجيره ای

د:

فروش صادراتي به مقاصد صادراتي به صورت تحويل كاال درب كارخانه شركت انجام مي پذيرد .
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ساختار واحد تجاری
مدير عامل

رييس دفتر تهران

مسئول دفتر و اتوماسيون اداری

نماينده مديريت و مسئول سيستم ها

معاون منابع مالي  -اقتصادی

حسابرس و بازرس داخلي

مشاوران

معاون توليد و مهندسي

مدير مالي

مدير فني و مهندسي

مدير تحقيق و توسعه
مدير اداری و منابع انساني

مدير فرآوری

مدير تامين و خريد
مدير توليد و بسته بندی
مدير فروش
مدير کنترل کيفي
مدير صادرات
رييس برنامه ريزی
مدير بازاريابي و توسعه برند

سرپرست امور انبارها
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نحوه ارزش آفريني
مديرعامل شركت پاكديس در راستای ايجاد فرهنگ تعالي  ،آينده شركت را با تعريف ماموريت ،چشم انداز ،ارزش ها و منشور اخالقي شركت ،به عنوان اركان جهت ساز ،ترسيم وتضمين نموده وهمواره خود
بعنوان الگو حس اعتماد را در سازمان ايجاد كرده اند .رهبر سازمان با تشكيل تيم های تعالي شامل:
كميته فروش و بازاريابي

كميته حفاظت و ايمني كاركنان

كميته ورزش  ،رفاهي و سالمت كاركنان

كميته وام كاركنان

كميته راهبردی تعالي شركت پاكديس

كميته طبقه بندی مشاغل

كميته ريسک

شورای اسالمي كار

كميته توسعه وسرمايه گذاری

كميته توسعه محصول

كميته ورزش  ،رفاهي و سالمت كاركنان

كميته ايمني مواد غذايي كاركنان

كميته معامالت

كميته استراتژی
كميته حسابرسي و ...

اهداف كالن شركت پاكديس
اهداف كالن شركت عبارت است از:

ارتقاء برند

افزايش سهم بازار

افزايش سودآوری

تنوع محصول

رشد توليد

شركت پاكديس در راستای چشم انداز خود اقدام به شناسايي وتوسعه بازارهای جديد داخلي و صادراتي با جذب نيروهای كارآمد نموده و با شركت در نمايشگاه های داخلي و بين المللي برای رسيدن به اين مهم تالش مي نمايد .ضمنا ً توسعه ماشين آالت
براساس دانش و تكنولوژی روز دنيا مانند خريد و راه اندازی ماشين آالت توليد آبميوه گازدار در بسته بندی های قوطي فلزی ،بطر شيشه ای و  ، PETدستگاه اولترا فيلتر در خط كنسانتره آب ميوه و دستگاه بادكن ،در شركت صورت گرفته است.

ارزش های اين شركت
مشتريان  :موفقيت ما در گرو رضايت مشتريان مي باشد.
كاركنان  :كاركنان شايسته (صادق ،مسئوليت پذير ،پاسخگو ،متعهد ،عالقمند به يادگيری و كار تيمي ،دقيق ،امانت دار ) به عنوان مهم ترين و ارزشمند ترين سرمايه شركت پاكديس قلمداد مي گردند.
سهامداران  :رضايت سهامداران از طريق افزايش مورد انتظار در ارزش سهام آنان با حفظ ارزش های معنوی ،فرهنگي،اجتماعي و زيست محيطي تامين مي گردد.
تامين كنندگان وشركای تجاری  :تعامل با تامين كنندگان و شركای تجاری داخلي و خارجي با نگاه به افق های دور و لحاظ نمودن منافع طرفين صورت مي پذيرد.
جامعه  :رسالت و مسئوليت شركت پاكديس در قبال جامعه و محيط زيست در تمامي كارخانجات آن در راستای رعايت الزامات قانوني و حفظ منابع ملي تعيين شده است .دقت در بهبود شرايط محيط وسالمت كاركنان و احترام به
ارزش های جامعه ای كه درآن زندگي ميكنيم بسيار حائز اهميت است.
ماموريت :فلسفه وجودی ما توليد و عرضه انواع نوشيدني های طبيعي ،سالم و با كيفيت در سطح منطقه با بهره مندی از تجارب پرسنل خبره و تكنولوژی نوين است ،لذا رعايت استاندارد های محيط زيستي و بهداشتي به منظور تامين
انتظارات ذينفعان در اولويت اقدامات قرار دارد.
چشم انداز :يكي از برترين توليدكنندگان انواع نوشيدني های سالم ،با كيفيت و رقابتي در منطقه
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استراتژی ها
مديرعامل شركت بمنظور فراگيری ارزش ها و نهادينه شدن و پذيرش رفتاری كاركنان  ،در بكارگيری رويكردهای مختلف برای حصول اطمينان از نقش پيش برنده ارزش ها برای تضمين آينده سازمان از ابزارهای مديريتي همانند استقرار سيستم های بين
المللي  2008ISO9001و ISO22000 ISO-2005استفاده مي نمايد .مديريت ارشد و رهبر تعالي سازمان درخصوص بهبود سيستم مديريت و عملكرد سازمان  ،انواع نرم افزارهای مديريتي وكاربردی تحت وب را مورد استفاده عموم پرسنل قراداده است  .برای
بهبود و به روزآوری سيستم قراردادهای پژوهشي با موسسات آموزشي مانند دانشگاه سراسری اروميه و دانشگاه صنعتي اروميه صورت گرفته است.مديريت ارشد از تالش های افراد و گروه ها در كليه سطوح سازمان با هدف بهبود مستمر كيفيت محصول
و فرآيندهای كليدی موثر بر آن بطور آشكار و به موقع پشتيباني و قدرداني مي نمايد
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گواهي نامه های شركت
* تقدیرنامه سازمان غذا و دارو درخصوص اقدام داوطلبانه اینشرکت درجهت درج نشانگر راهنمای تغذیه ای بر روی محصوالت
* گواهینامه حالل محصوالت تولیدی
* اخذ پروانه استاندارد و بهداشتی ساخت برای تمامی محصوالت
* گواهینامه رتبه سیمین از مرکز رتبه بندی ایران
* گواهینامه تعهد به تعالی
* تقدیرنامه اداره محیط زیست
* لوح صادر کننده نمونه سال۹7
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معرفي ش کرت و ماهیت اصلي کسب و کار

بخش دوم

وضعيت جاری فعاليت های اصلي و زير بنايي شركت و تغييرات آنها نسبت به قبل
تغييرات نسبت

روند در مقایسه با دوره مشابه قبل

به مدت مشابه

9803/31

97/03/31

تاریخ

روند طي  5سال اخير به ميليون ریال
نمودار روند 5ساله

97/12/29

96/12/29

95/12/30

94/12/29

93/12/29

87%

785,923

421,027

1,928,033

1,414,584

1,297,853

1,300,913

1,392,255

مبلغ كل فروش

90%

)(587,871

)(309,740

)(1,355,202

)(957,316

)(946,311

)(964,656

)(1,067,114

بهاي تمام شده

-64%

7,448

20,805

33,534

104,103

26,307

24,941

14,194

فروش صادراتي

شاخص های مقايسه سهام شركت با شركتهای مشابه بر اساس اطالعات سازمان بورس
شرح

پاكديس

بهنوش ايران

میانگین حجم خرید اشخاص حقوقی در  3ماه گذشته

196,075,035

256.738.322

حجم معامالت آخرین روز

1871m

0

میانگین حجم معامالت در  3ماه گذشته

1254m

1211m

رتبه ارزش شرکت در آخرین روز

379

333

درصد روزهای مثبت در  3ماه گذشته

60

46

تعداد روزهای مثبت در  3ماه گذشته

37

113

درصد روزهای منفی در  3ماه گذشته

31

117

تعداد روزهای منفی در  3ماه گذشته

19

25

میانگین حجم خرید اشخاص حقیقی در  12ماه گذشته

1169m

90,616

9

نمودار دوره های آموزشي برگزار شده

تعداد دوره های آموزشی به تفكيك هر ماه در 3ماهه سال98
فروردين

ارديبهشت

خرداد

هزينه ( ميليون ريال)

0

37

84

مدت كل دوره(ساعت)

0

45

184

تعداد كل نفرات شركت كننده

0

59

30

نفر ساعتی

0

278

320

.

عواملي كه مي توانند اثر عمده ای بر صنعت و محيط بيروني شركت داشته باشند
اجرای قانون جامع مالیاتی :

اين شركت بصورت شفاف و واقعی نسبت به ثبت اسناد و ارائه مستندات به سازمانها و نهادها اقدام می نمايد و در مقابل قانون گريزی و عدم شفافيت برخی از شركتهای رقيب باعث بوجود آمدن شرايط رقابتی

نابرابر شده و فضای رقابتی منفی در مرور زمان برای اين شركت بوجود آورده است كه با اجرای قانون فوق الذكر تعادل بازار رقابتی پيش بينی می گردد.
كاهش قدرت خريد  :در زمان ركود اقتصادی جامعه  ،با توجه به اينکه محصوالت اين شركت جزو سبد ضروری خانوارها محسوب نمی شود  ،تقاضای خريد محصوالت اينشركت كمتر از وضعيت عادی می باشد  .با توجه به اينکه محصوالت
اينشركت جزو سبد ضروری خانوارها محسوب نمی شود  ،تقاضای خريد محصوالت در دوران ركود اقتصادی كمتر از وضعيت عادی می باشد .
تغييرات نرخ ارز  :با توجه به اينکه اين شركت وابستگی  100درصدی به واردات ندارد  ،درصورتی كه نرخ ارز مواد اوليه پتروشيمی را تحت تاثير قرار ندهد تاثير ات چندانی در شرايط فعلی بوجود نخواهد آمد با توجه به افزايش نرخ انواع كنسانتره
و پوره ميوه جات دربازار داخلی و همچنين بدليل افزايش حادث شده درنرخ ارز  ،ارزش بازار روز انواع محصوالت موجود شركت با رشد روبرو خواهد شد.
ماليات :ماليات عملکرد سال  1395و قبل از آن و ماليات ارزش افزوده تا سال  1395قطعی و تسويه شده است  .ماليات ارزش افزوده سال 1395در هيات حل اختالف مالياتی بوده و برای ارزش افزوده سال 96برگ تشخيص صادر نشده است .
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اطالعات مديران شركت
به موجب صورت جلسه مورخ  93/03/27مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده مورخه ، 95/12/03اعضای هيئت مديره شركت برای مدت دو سال انتخاب و به موجب صورتجلسه مذكور سمت هريک از اعضاء و اسامی نمايندگان اشخاص حقوقی به قرار
ذيل تعيين گرديده است  .شايان ذكر است مطابق مجمع مورخ  98/03/20اعضای حقوقی هيات مديره به مدت دو سال ديگر بعنوان هيات مديره شركت انتخاب شدند و انتخاب نمايندگان اعضای حقوقی در دست اقدام می باشد كه به محض تصميم
گيری در سايت كدال و روزنامه رسمی اطالع رسانی خواهد شد .

اعضاي هيئت مدريه و مدري عامل
تخ
ش کرت مارد صصی مالی و سرماهی گذاري سینا

انم نماينده اشخاص حقوقی

سمت

تحصيالت وخالهص اهم سوابق

محمد نجفلوي رتامكنی

رئیس هيئت مدريه

کارشناسی ارشد رشته مدرييت بازرگانی از دادکشنه علوم اداري و مدرييت

تخ
ش کرت مارد صصی گسترش صناعی غذایی سینا

انصر صمدي

انيب رئیس هيئت مدريه و مدريعامل

کارشناسی ارشد  ،MBAعضو هيئت مدريه ش کرت کورهنگ رد سال-86مدريعامل ش کرت پاکدیس از سال87ات کنون

ش کرت ویپند تجارت آتیه اريانيان

رضا م صطفائی

عضو غيرموظف هيئت مدريه

تخ
نج
کارشناسیارشد،رئیسامور خزاهن داري و صیصاعتبار بنياد مستضعفان-عضوا من حسابدارانخبرهاريان

بنياد مستضعفان انقالباسالمی

سيد محمد خليلی

عضو غيرموظف هيئت مدريه

کارشناسی رشته حسابداري از دااگشنه علوم اقتصادي و دارایی

ش کرت ره ن گار خاورمياهن پارس

مازيار ژدبخش

عضو غيرموظف هيئت مدريه

کارشناسی ارشد رشته صناعی غذایی از دااگشنه ربلین

اطالعات مديران اجرايي شركت

انم و انم خانوادگی

سمت

اترخي انتصاب

تحصيالت

محمدباقر ایماني خانشان

معاون منابع مالي اقتصادي

1389/5/1

كارشناسي ارشد مدیریت اجرایي

سيد فرید هاشمي نژاد

معاون توليد و مهندسي

1394/1/1

كارشناسي مهندسي شيمي

جعفر صادق آقازاده قهرماني

مدیربازاریابي وفروش

1389/5/1

كارشناسي ارشد مدیریت اجرایي

رضا خليل زاد

مدیرفرآوري

1390/4/8

كارشناسي ارشد مدیریت اجرایي

كاظم جان عموي اوصالو

مدیرتحقيق و توسعه

1386/1/1

كارشناسي زیست شناسي

یونس تيپا

مدیر تامين وخرید

1390/7/23

كارشناسي مدیریت دولتي

جواد قاسم زاده

مدیرامورمالي

1393/4/18

كارشناسي ارشد حسابداری

معصوم جسور

مدیرفني ومهندسي

1394/5/20

كارشناسي ارشد مدیریت اجرایي

محمد جعفري

مدیرتوليد وبسته بندي

1397/1/1

كارشناسي صنایع غذایي

جعفر جعفري

مدیر كنترل كيفي

1398/01/01
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كارشناس شيمي

سرمايه و تركيب سهامداران شركت
1385

300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
50,000-

1384

1386

50,700
سرمايه
ميزان
لاير)
( ميليون
50,700

عنوان سهامدار

درصد سهم

تعداد سهام

1387

50,700

شركت مادر تخصصي گسترش صنايع غذائي سينا

44.7%

125,050,001

1388

63,700

بنياد مستضعفان انقالب اسالمي

39.7%

111,136,328

1389

63,700

شركت سرمايه گذاري سايه گسترسرمايه(سهامي خاص)

1.9%

5,210,003

1390

63,700

شركت مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا

1.8%

5,093,019

شركت پيوند تجارت ايرانيان

0.0%

1,000

شركت ره نگار خاورميانه پارس

0.0%

1,000

ساير

11.9%

33,508,649

1386

350,000

تركيب سهامداران شركت در تاريخ 98/03/31

1391

1388

10,380

1390

1392

10,380

1393

10,380

1392

1394

1396

1398

شرکت از سال  94به بعد تغييری در ميزان سرمايه نداشته است

1394

280,000

1395

280,000

1396

280,000

1397

280,000

جمع
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100%

280,000,000

اهدا ف و راهبرداهي مدرييت رباي دستيابي هب آن اهدا ف
اهداف بلند مدت و كوتاه مدت و اولويت آنها برای يک دوره زماني معقول آتي ( اهداف مالي و ساير اهداف مرتبط با كسب و كار)
ارتقاء كيفيت محصوالت فعلي
تالش برای اخذ تسهيالت كم بهره و بلندمدت
حذف گلوگاهها و استفاده حداكثری از ظرفيت دستگاهها
تالش برای خريد مواد اوليه مورد نياز با بهترين كيفيت و كمترين قيمت ممكن
ارتقاء سيستم های مكانيزه به منظور تسريع در دسترسي به اطالعات يكپارجه مورد نياز و استفاده از سيستم های يكپارچه تحت وب جهت افزايش كنترل های داخلي
اخذ سفارشات بصورت آنالين و از طريق سيستم های تحت وب
مديريت بر ضايعات و اتالف بعنوان يک فرايند پويا و مستمر و تالش در زمينه به حداقل رساندن ضايعات
اجرای برنامه های تحقيقاتي و تقويت واحد  R&Dو بكارگيری روشها و سازو كارهای مناسب جهت ارتقاء كيفيت  ،متنوع كردن محصوالت وكاهش هزينه های توليد و قيمت تمام شده محصوالت
توسعه ناوگان فروش و برنامه ريزی  ،حفظ  ،توسعه و تقويت برندهای فرعي در جهت گسترش بازار
بررسي و مطالعه در خصوص عوامل زيست محيطي و توجه ويژه به مسئوليت اجتماعي
تاكيد بر توسعه صادرات محصوالت با حفظ سهم بازار داخلي و تنوع بخشي به محصوالت داخلي و صادراتي با رعايت نيازهای بازار .
در سال  1398عمده سرمايه گذاريهای شركت مربوط به اجرای اقالم سرمايه ای اعالم شده خواهد بود كه از محل نگهداشت سطح منابع داخلي ارزان قيمت بانكي و وصول مطالبات تامين مي گردد
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چگونگي مواجهه مدير با روندهای بازار و تهديدها و فرصت های برآمده از آن روندها و نحوه اندازه گيری ميزان موفقيت و دوره زماني ارزيابي آن

مديريت اين شركت در طي هر ماه جلسه ای با مديران شركت جهت بررسي موضوعات داخلي شركت و تصميم گيری در خصوص فرصتها و تهديدهای پيش رو برگزار مي نمايد اهم موضوعات قابل تاكيد و بررسي به شرح ذيل مي باشد .
در حوزه فروش محصوالت  :قيمتهای رقبا و محصوالت جديد عرضه شده در بازار به صورت مرتب و در بازه های زماني مشخص توسط تيم فروش مورد بررسي قرارگرفته و گزارش بررسيها پس از تحليل دركميسيون فروش و دستور مدير عامل شركت ،
منجر به تجديد نظر در قيمت محصوالت مي گردد .

در حوزه تامين مواد اوليه :

تامين مواد اوليه اين شركت مطابق آيين نامه معامالت تاييد شده توسط هيات مديره شركت صورت مي پذيرد و پس از بررسي و تاييد كميسيون خريد و تاييد مديرعامل شركت ،در تمامي خريدهای صورت پذيرفته رعايت

صرفه و صالح شركت در اولويت بوده و پس از اخذ استعالم از شركتهای مختلف خريد به پايين ترين قيمت و بهترين كيفيت صورت مي پذيرد.
در حوزه تحقيق و توسعه  :تيم تحقيق و توسعه شركت با حضور در نمايشگاههای معتبر داخلي و خارجي و مطالعه محصوالت جديد عرضه شده در بازار چه از بابت توليد و چه از بابت بسته بندی سعي در بروز نمودن محصوالت توليدی شركت و توليد
محصوالت جديد برای تكميل سبد فروش شركت مي نمايند .

در حوزه توليد :

تاكيد مديريت شركت بر استفاده از تكنولوژی روز دنيا درخطوط توليد مكانيزه و حذف ماشين آالت كاربر برای حذف گلوگاهها و باالبردن راندمان توليد مي باشد .خريد دستگاه بادكن از فرانسه  ،دستگاه اولترا فيلتر از آلمان و استريچ رپر و

 ...از شركتهای معتبر ايراني مصداق بارزی از موارد فوق مي باشد.

برنامه توسعه محصوالت و خدمات جديد
8

تعداد محصوالت  ،طرح ها و فرآیندهای جدید اضافه شده

توليد آبميوه بدون گاز در بسته بندی يک ليتری
اينشركت در نظر دارد به زودی محصوالت جديدی را به بازار عرضه نمايد كه به موجب اصل افشای اطالعات به
محض وقوع از سايت كدال افشاء خواهد شد.

برنامه توسعه شبكه ها يا بازارهای جديد توزيع
در خصوص اجرای برنامه های توسعه شبكه ها يا بازارهای جديد توزيع  ،اينشركت براساس برنامه ريزی صورت گرفته و با توجه به مزايايي همچون افزايش مقداری فروش و كاهش دوره وصول مطالبات در فروشهای هيبريدی  ،در تالش است كه در استان های
حائز شرايط اقدام به ايجاد مراكز فروش هيبريدی نمايد  .بديهي است كه فروش به صورت هيبريدی در بازه های مشخص مورد بررسي و مقايسه با ساير روشهای فروش قرار گرفته و در صورت عدم دسترسي به اهداف تعيين شده  ،نسبت به تغيير روش
فروش اقدامات مقتضي بعمل مي آيد تغيير روش فروش در استان آذربايجان شرقي از هيبريدی به مويرگي در سال  1397يكي از اين موارد مي باشد .
در خصوص واحد های هيبريدی  ،عموماً شركت در مراكزی كه قبال" مشكل تامين نماينده فروش داشته يا مشكل پوشش و سهم مناسب از بازار را داشته  ،جت ترغيب نمايندگان به همكاری در توزيع و فروش محصوالت شركت و همچنين همكاری در جهت
بازاريابي و فروش محصوالت در اين حوزه ها اقدام به اجرای اين سياست نموده بود و مي بايست حداقل مدت زمان مناسبي با اين روش به فعاليت خود ادامه داده تا بتواند خروجي آن را سنجيده و تصميم الزم را اتخاذ نمايد لذا در سال مالي  1397با توجه به
عملكرد ضعيف اين مراكز شركت تصميم به برچيدن تعدادی از اين مراكز نموده كه از آن جمله مي توان به مراكز فروش هيبريدی خراسان رضوی  ،آذربايجان شرقي اشاره نمود  .و طبق برنامه و سياست تدوين شده برای سال مالي  1398نيز در نظر دارد نسبت
به برچيدن مراكز فروش هيبريدی كرمانشاه و همچنين مراكز مويرگي استان فارس اقدام نموده و امر بازاريابي و فروش اين مناطق را به نمايندگي فروش واگذار نمايد .
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راهبردهای شركت برای مواجهه با افزايش هزينه مواد اوليه
با توجه به اينكه عمده مواد اوليه اين شركت را انواع كنسانتره و پوره ميوه تشكيل مي دهد لذا شركت به جهت اطمينان از وجود مواد اوليه كافي برای توليدات خود همواره سعي برآن داشته كه در سالهايي كه عرضه محصوالت كشاورزی مناسب بوده و از نرخ پايين
برخوردار است نسبت به جذب حداكثری محصول و تبديل آن به كنسانتره و پوره مورد نياز اقدام و نسبت به ذخيره سازی آن حداقل برای مصرف يكسال خود اقدام نمايد و همچنين سعي برآن دارد تا مواد اوليه مورد نياز خود را از تامين كنندگان معتبر و مطمئن
تهيه نمايد  .همچنين شركت همواره سعي در حفظ حداقل موجودی الزم از بابت كنسانتره را داشته است .

اهداف و برنامه زماني و راهبردها برای دستيابي به اهداف ذكر شده توسط مدير
شركت برای هر يک از اهداف تعيين شده برنامه های اجرايي مشخص تعريف نموده و در آن زمانبندی مدنظر برای هريک از اهداف تعيين شده برنامه های اجرايي مشخص شده اند كه برنامه های اجرايي در زمانهای مورد نظر پياده و در طول اجرا و يا قبل از آن
نيز بازنگری الزم در زمان و برنامه ها بعمل مي آيد

تطابق راهبرد با روندهای اصلي
برای تمامي استراتژی هايي كه معين شده برنامه های اجرايي خاص پيش بيني شده است كه در واقع را ه های تحقق اهداف با اجرايي نمودن اين برنامه ها ميسر ميگردد و عمده اهداف  ،استراتژی های شركت و برنامه های اجرايي دربخش استراتژی ها بيان شده
است  .بطور مثال جدول ذيل مقايسه فروش پيش بيني شده و فروش محقق شده در  12ماهه سال  97مي باشد :

فروش پیش بینی شده 3ماهه 98

مبلغ واقعی فروش در98/03/31

درصد تحقق

682,093

785,923

115%

برنامه ريزی برای رسيدن به اهداف و راهبردها
شركت برای تحقق اهداف تعيين شده كه در برنامه های ميان مدت سه ساله مطالعه و تصويب مي گردد  ،برنامه ريزی های الزم را نيز از ابعاد مختلف مالي  ،فني  ،نيروی انساني و مديريتي انجام داده و بازنگری های 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 تعيين شده باشد.

پيش بيني چالش ها و ريسک های پيش رو برای دستيابي به اهداف مدير
كميته ريسک شركت بصورت دو ماهانه و با حضور اعضاء تعيين شده تشكيل مي گردد و چالش ها و ريسكهای احتمالي كه مي تواند در فعاليت و تحقق اهداف شركت تاثير گذار باشند در حوزه های مختلف شامل بازار  ،نقدينگي  ،فني و تكنولوژيكي و سياسي،
بررسي و تصميمات الزم اتخاذ مي گردد  .عمده ترين موارد تصميم گيری شده در كميته ريسک به شرح ذيل مي باشد :
 -1مكانيزه نمودن خطوط بسته بنذی
-2تامين مواد اوليه از منابع تامين مطمئن
 -3تامين مواد اوليه جايگزين داخلي به جای وارداتي با توجه به محدوديتهای ارزی و نوسانات نرخ ارز
-4كنترل هزينه ها و اصالح متناسب نرخ فروش
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تغييرات با اهميت در اهداف يا راهبردها نسبت به دوره يا دوره های گذشته
كاهش مقداری صادرات اين شركت در سالجاری نسبت به دوره مشابه سال قبل بدليل الزام دولت جهت برگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نيما مي باشد كه صادر كننده ها بدليل مغايرت ارزش كاالی صادراتي نزد گمرک با ارزش واقعي كاالی صادراتي و
فاكتور فروش تحقق يافته  ،قادر به تامين ارز حاصل از مغايرت ارزش گمركي نمي باشد  .بديهي است پيگيری های مقتضي جهت تجديد نظر و اصالح از طريق مراجع ذيربط طي ماههای گذشته انجام شده و پيگيری در اين زمينه در كميته ارزش گذاری كاالی گمرک
ايران و سازمان توسعه تجارت و انجمن صادركنندگان آبميوه و كنسانتره و اتاق بازرگاني در حال بررسي مي باشد

شرح
فروش خالص

فروش(دالر)

مبلغ فروش -ميليون ريال

فروش(يورو)

97/03/31

98/03/31

97/03/31

98/03/31

97/03/31

98/03/31

326,631

52,787

130,219

0

20,805

7,448

مباحثي در مورد رابطه بين اهداف  ،راهبردها  ،اقدامات مدير و جبران خدمات مديران اجرايي

با توجه به استقرار سيستم ارزيابي عملكرد در شركت تمامي سطوح سازماني از مزايای اين طرح بهره مند مي شوند و مديران اجرايي نيز در همين راستا از مزايای كارانه بصورت ماهانه بهره مند شده و مديريت شركت در طول دوره مالي به فراخور تالش و
فعاليت همكاران در به نتيجه رسيدن مطلوب و به موقع اهداف و برنامه بصورت مادی و معنوی تقدير مي شود همچنين مديريت شركت در جهت بهبود فرآيند های جاری در تمامي حوزه ها ،اقدام به خريد ايده های بكر و قابل اجرا از كاركنان شركت نموده است
بدين صورت كه تمامي كاركنان مي توانند نظرات و ايده های سازنده خود را در اختيار مديريت قرار داده و درصورت عملياتي بودن وارزش آفرين بودن ايده ها در مقابل پاداش دريافت نمايند.

سياست های شركت در ارتباط با راهبری شركتي و گامهای صورت گرفته در ارتباط با آن

شركت پاكديس از اصول تعريف شده در امر راهبری شركتي تبعيت كامل دارد و آن را رعايت مي نمايد و در اين راستا از وجود اعضای هيات مديره  ،كميته حسابرسي داخلي و مستقل و مديريت ريسک در حوزه درون سازماني از سازمانهای نظارتي قانوني و بازار
سرمايه و همچنين حسابرسي مستقل در حوزه برون سازماني بهره مي برد و سعي در شفاف سازی فعاليت  ،ايجاد محيطي سالم و پاک در سازمان جهت افزايش اعتماد بين سهامداران و ساير ذينفعان دارد.

اطالعاتي در خصوص مسئوليتهای اجتماعي و زيست محيطي شركت
الزامات اجتماعي ،زيست محيطي و ايمني در سراسر چرخه عمر محصول با رويكردهای جاری شده شامل:شناسايي و دستيابي به قوانين ملي و بررسي آن ها از طريق سايت های مرتبط و بروز رساني مستندات سازمان( بروزرساني دستورالعمل دفع زباله) و توزيع
مدارک برون سازماني از طريق روش اجرايي كنترل مدارک و مستندات سازمان به شماره  P-01/01انجام ميگردد .جداسازی و تفكيک زباله ها و فروش ضايعات ضمن تفكيک آن ها و يا استفاده مجدد اشاره كرد .همچنين بر روی ليبل محصوالت شركت عالمت های
قابل بازيافت بودن جنس بسته بندی محصوالت نيز درج گرديده است.
همچنين شركت در سالهای قبل به جهت احترام به حفاظت محيط زيست و ارج گذاردن به مسئوليت های اجتماعي و ارزش های خود نسبت به تعطيلي واحد الكل سازی خود ( بدليل آالينده بودن پساب واحد) اقدام و سيستم تصفيه پساب ناكارامد فعلي خود را
تعطيل (تسطيح ده هكتار نيزار و تبديل به مزرعه) و نسبت به عقد قرارداد جهت احداث تصفيه خانه مركزی اقدام نموده بود .درسال جاری به همت كارشناسان خود نسبت به توليد آزمايشي الكل با استفاده از دكستروز اقدام نموده كه به نسبت مالس چغندر
قند دارای آلودگي پساب كمتری مي باشد و در صورت اتخاذ تصميم مبني بر توليد واقعي در طي سال مراتب از طريق سامانه كدال به اطالع سهامداران محترم خواهد رسيد  .ضمنا ً با ايجاد واحدهای توليدی آبميوه و روغن كنجد در مناطق محروم (شهرستان قلعه
گنج كرمان) نسبت به ايفای نقش اجتماعي خود پيشقدم شده است.
صرفه جويي در مصرف برق و سوخت ،اندازه گيری عوامل زيان آور كار ،تفكيک زباله ها از ديگر اقداماتيست كه اينشركت در خصوص مسئوليتهای اجتماعي و زيست محيطي رعايت مي نمايد .
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امتياز شفافيت اطالعاتي شركت در مقايسه با شركت مشابه و هم گروه

امتياز به

امتياز قابليت

موقع بودن

اتكا

امتياز نهايي

رتبه

شرح

3ماهه97

3ماهه 98

تعداد سهام معامله شده

14,891,828

68,729,239

تعداد روزهای معامالتی

54

52

تعداد معامالت

5,461

12,868

امتياز شفافيت اطالعاتي شركت وراهبردهای بهبود آن :

با استناد آخرین رتبه بندی صورت گرفته در تاریخ  97/03/20توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در نماد این شرکت  ،رتبه  22را دردوره دوازده ماهه سال 96از بین  100شرکت رتبه بندی شده ،در فرابورس ایران
کسب نموده است  .جدول ذیل نشان دهنده امتیازات کسب شده توسط نماد این شرکت در ارزیابی سازمان می باشد:
امتياز به رتبه موقع بودن

امتياز قابليت اتكا

امتياز نهايي

رتبه

98

86

94

22

تغييرات رويه های مهم حسابداری  ،برآوردها و قضاوت ها و تاثيرات آنها بر نتايج گزارش شده

تمامي رويدادهای مالي را بر اساس استانداردهای حسابداری مرتبط ثبت و ضبط نموده و بيش از  10سال است كه گزارشات حسابرسي شركت در سطح مقبول مي باشد .
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مهمترين منابع  ،ريسك اه و روابط
اطالعاتي در خصوص منابع ،ريسکها و روابطي كه به اعتقاد مدير ميتوانند بر ارزش شركت تأثيرگذار باشند و همچنين چگونگي مديريت اين منابع ،ريسکها و روابط
منابع شامل منابع مالي و اطالعاتي در خصوص بازار فروش محصوالت مي باشد كه برای دسترسي به منابع مالي از منابع دروني و بيروني همچون تسهيالت بانكي بهره گرفته مي شود
در خصوص ريسكها نيز به تفكيک در اين قسمت اشاره شده است و برای مديريت اين منابع و ريسک ها برنامه های شركت و كميته ريسک همانند سنوات گذشته مي باشد .

تجزيه و تحليل ريسک شركت
با عنايت به سابقه طوالني شركت ،تجربه و تخصص مديران و كاركنان ،وضعيت بازار ،بررسي فرآيندها و استفاده از تكنولوژی های روز ،فعاليتهای جاری شركت با ريسک قابل توجهي مواجه نبوده است.

ولي در حوزه های عمومي مختلف ،ريسكها و مخاطراتي به شرح زير برای شركت وجود دارد كه در صورت احراز ،سريعاً تأثيرات ناشي از آن جهت انعكاس به بازار ،به سازمان محترم بورس و اوراق بهادار تهران ،اعالم خواهد شد.

ریسک تجاری
•برند شركت در بازار جزو نقاط قوت اين سازمان محسوب مي شود ولي بدليل عدم نظارت مناسب بر بازار و اعطای تخفيفات و حاشيه سود خارج از ع رف تجاری توسط رقبا ،اعطای اعتبار بيش از اندازه به خريداران توسط رقبا ،نهايتاً رقابت ناسالم توسط رقبا ،
كاهش قدرت خريد اقشار مختلف مردم و  ...ميتواند باعث كاهش توليد و فروش محصوالت گرديده و شركت را با ريسک تجاری مواجه سازد  .همچنين با آزادسازی قيمت حاملهای انرژی ،در طرح هدفمندی يارانه ها و عدم پرداخت يارانه سهم توليد و صنعت
كه تاكنون نيز پرداخت نشده ،شاهد افزايش قيمتها و كاهش قدرت خريد مردم بوده ايم .

ریسک ورود رقبای جدیدی
•اين شركت اولين توليد كننده آبميوه گازدار در ايران مي باشد  .به دليل مطلوبيت اين محصول در مقايسه با نوشابه های گازدار ،در سالهای اخير واحدهای توليدی اقدام به توليد آبميوه گازدار نموده اند كه اين موضوع باعث افت فروش شركت شده است .

لذا شركت جهت حل موضوع  ،در حال راه اندازی محصوالت الين سالمت نظير آبميوه بدون گاز در بسته بندی يک ليتری و ساير محصوالت مشابه مي باشد

ریسک مالحظات قانونی
•به استثناء قوانين و مقرات عمومي ،مقررات و قوانين خاصي بر شركت حكمفرما نيست و تعهدات كارفرما در قوانين كار ،تامين اجتماعي  ،ماليا ت های مستقيم و تجارت و تعهدات به سازمان های بورس و اوراق بهادار به نحو احسن مورد ت وجه قرار داشته و تاكنون

اشكال قابل توجهي به چشم نخورده است  .در اين خصوص برای رعايت قوانين بيمه اقدام به محاسبه ذخيره مشاغل سخت و زيان آور نموده است.
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ریسک نقدینگی
• ايجاد محدوديتها و سياستهای انقباظي از طرف بانكها و صندوق توسعه ملي برای ارائه تسهيالت بانكي ( خصوصاً تسهيالت طرح های سرمايه ای با اقساط بلند مدت) و با نرخ سود باالتر برای توليد و يا عدم پرداخت تسهيالت ارزان قيمت تعيين شده مبتني بر
سياست های اقتصاد مقاومتي و همچنين ايجاد قوانين و مقررات و اخذ مجوزهای غير مرتبط و بروكراسي بيش از اندازه برای اعطای تسهيالت از طريق صندوق توسعه ملي ،عدم اختصاص تسهيالت ارزان قيمت سهم بخش صنعت و توليد درسال  1397با نرخ بهره
واقعي ،و اخذ وثيقه نقدی برخالف بخشنامه های بانک مركزی  ،باعث افزايش تسهيالت دريافتي اين شركت شده است  .همچنين عواملي از قبيل تقسيم منطقي سود سهام پيشنهادی و تخصيص بخشي از سود جهت افزايش سرماي ه و يا تأمين مالي از طريق ابزارهای
نوين در بازار سرمايه ،باعث كاهش ريسک نقدينگي خواهد شد

ریسک نرخ بهره
•فراهم كردن بستر مناسب برای استقالل بانک مركزی ،در بهره گيری از ابزارها و عملي كردن سياست ها به عنوان مهمترين اولويت اصالح نظام بانكي مطرح بوده و در سايه دستيابي به اين سياست ميتوان ساير اولويت های شبكه بانكي را نيز مدنظر قرار داد.
بانک مركزی مي تواند با اعالم سياست های پولي مناسب تورم را مهار كرده ،از كسری بودجه تأثيری نپذيرد و نرخ بهره را به تعادل نزديكتر كند .اين استقالل بانک مركزی در چهار بعد ،شامل استقالل عملياتي ،استقالل مالي ،استقالل پرسنلي و استقالل كاركردی
مي باشد .نكته قابل توجه اين است كه تعيين نرخ بهره بانكي به عنوان يک شاخص بسيار مهم و تأثيرگذار در اقتصاد كشور و مقايسه آن با نرخ بهره در جهان و نرخ تورم داخلي ،از آيتم های مهمي بوده كه در صورت عدم رعايت تعيين نرخ بهره واقعي منطبق با

سياست های جديد اقتصاد مقاومتي و اصالح ساختار بانكي ،ريسک ناشي از تعيين نرخ بهره غير واقعي مي تواند در فعاليت های بنگاه های ا قتصادی تأثير بسزايي داشته باشد.
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منابع مالي و غيرمالي مهم در دسترس شركت و چگونگي استفاده از اين منابع برای دستيابي به اهداف اعالم شده مدير

در سه سال گذشته

شرح

مقایسه با سال قبل
تغييرات نسبت به دوره

1397

1396

1395

در آمد هاي عملياتي

1,928,033

1,414,584

1,297,853

421,027

سـود عملياتي

279,262

192,514

199,463

46,712

126,810

درآمد ها(هزینه ها) غير عملياتي

5,501

()2,953

5,519

589

1,927

227%

سود خالص  -پس از كسر ماليات

82,838

43,932

73,274

7,087

57,224

707%

وجه نقد حاصل از فعاليت هاي عملياتي

85,257

111,019

155,211

37,603

195,542

420%

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

تغييرات در  3سال گذشته

97/03/31

98/03/31

785,923

87%
171%

مشابه قبلي

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

1,653,993

1,346,791

1,240,787

1,653,993

1,785,570

8%

جمع بدهي ها

1,270,033

1,003,669

871,597

1,270,033

1,422,785

12%

سرمایه ثبت شده

280,000

280,000

280,000

280,000

280,000

-

جمع حقوق صاحبان سهام

383,960

343,122

369,190

383,960

362,785

6%-

ج ) نرخ بازده (درصد)
نرخ بازده دارایي ها( ROAسودخالص/كل دارایي )

5%

3%

6%

0%

3%

648%

280,000,000

280,000,000

280,000,000

280,000,000

280,000,000

0%

آخرین قيمت هر سهم در تاریخ تایيد گزارش -ریال

6,770

3,419

-

3,419

6,770

98%

ارزش دفتري هر سهم -ریال

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

-

تعداد سهام در زمان برگزاري مجمع

ه ) سایر اطالعات :
تعداد كاركنان  -نفر

553

647

455

599

20

597

31%

)وضعيت هر يک از اقالم ترازنامه  ،سود و زيان ،يا جريان وجوه نقد كه ممكن است نشان دهنده وضعيت نقدينگي شركت باشد(نقدينگي و جريانهای نقدی

شرح

97/03/31

98/03/31

تغييرات

جریان خالص (خروج) ورود وجه نقد ناشي از فعاليتهاي عملياتي

37,603

195,542

420%

جریان خالص خروج وجه نقد ناشي از بازده سرمایه گذاریها و سودپرداختي بابت تامين مالي

)(43,676

)(78,949

81%

ماليات بر درآمد پرداختي

)(2,266

)(816

-64%

جریان خالص (خروج) ورود وجه نقد ناشي از فعاليتهاي سرمایه گذاري

)(6,874

)(13,424

95%

موجودي نقد پایان دوره

71,557

78,076

9%

سرمايه انساني و فكری و مشاركت كاركنان

نمودار تعداد جلسات طرح ها ی توسعه ای و ایده های نو با کارکنان براساس آخرین آمارها

نمودار جذب براساس تحصیالت

8

300
250

فوق ليسانس

سيكل

تا فوق ديپلم

ليسانس

94

21

182

7

7

95

34

240

38

38

96

55

274

63

63

97

17

128

33

2

200
150

100
50
0

96 95

دكترا

94
97

0

96 95

96 95 94

0

94

97

97

95 94

96

97

97

سيكل

تا فوق ديپلم

ليسانس

فوق ليسانس

دكترا

21

182

7

7

0

94

240

38

38

0

95

274

63

63

2

96

128

33

2

0

97

2

34

0

55
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هرگونه برنامهای برای مديريت منابع مازاد
در صورت وجود منابع مازاد نسبت به تامين مواد اوليه ضروری به صورت عمده و در سطح كالن جهت پايين آوردن بهای تمام شده و در اولويت دوم برای تسويه تسهيالت به منظور كاهش هزينه های مالي اقدام خواهد گرديد .

هرگونه برنامهای برای مديريت كمبودهای شناسايي شده و يا مورد انتظار در منابع
برای پيشبرد عمليات  ،وصول مطالبات ناشي از فروش كاالها و اخذ منابع برون سازماني پيش بيني گرديده است ليكن مشكل خاصي در اين زمينه پيش بيني نمي گردد.

روابط مهم با ذينفعان و چگونگي احتمال تاثير اين روابط بر عملكرد ،ارزش و ماهيت كسب و كار شركت و چگونگي مديريت اين روابط
ذينفعان عمدتاً شامل مشتريان  ،اعطا كنندگان تسهيالت  ،سهامداران و دولت مي باشد كه روابط با ايشان بر مبنای اصول تعريف شده مي باشد .
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تغييرات نرخ ارز و نرخ سود و اثرات آن بر شركت
كاهش شديد ارزش پول ملي در برابر ارزهای خارجي ،افزايش شديد قيمت كاالها و مواد خارجي را به دنبال دارد؛ ليكن كاهش ارزش پول ملي برای مشتريان خارجي محصوالت شركت ايجاد مطلوبيت مي كند تا با قيمت پايين تر محصوالت ايراني را خريداری كنند .برای
شركت نيز ،هرچند مواد اوليه بسته بندی و برخي مواد ديگر كه از خارج تأمين مي شد ،با افزايش قيمت مواجه بود؛ ولي باعث توجيه پذير شدن صادرات شده و اين امر برای مديران شركت كه به دنبال افزايش صادرات محصوالت بودند ،فرصت محسوب مي شد .ليكن
بدليل الزام استفاده از سامانه نيما  ،توجيه پذيری صادرات نيز با ابهام مواجه مي گردد .اساساً اكثر مواد اوليه مورد نياز شركت از داخل تهيه مي شود و برای تأمين آن مشكلي وجود ندارد .و چون شركت در منطقه ميوه خيز واقع شده است ،اين عامل برای شركت پاكديس
يک مزيت نيز محسوب مي شود.در برخي موارد كه مواد اوليه در داخل وجود ندارد و يا به دليل شرايط خاص ،توليد ميوه در كشور به حد كافي نباشد ،مواد اوليه ،از خارج از كشور تهيه مي شود .شايان ذكر است تأمين مواد اوليه وارداتي به دليل نرخ ارز و تحريم های اخير،
با مشكالت عديده ای مواجه است .جدول ذيل نشان دهنده مبلغ ارزی اقالم ترخيص و تحويل شده در مقايسه با دوره مشابه سال قبل مي باشد .لكن در صورتيكه شركت نتواند اقالم وارداتي كه عمدتاً مربوط به بسته بندی مي باشد را تهيه نمايد  ،در بسته بندی
محصوالت تغييراتي را بوجود خواهد آورد .

مبلغ ارزی در  3ماهه 98

مبلغ ارزی در 3ماهه 97
شرح

قطعات
ماشين آالت
مواد اوليه
Total

درهم امارات

فرانك

دالر

یورو

درهم امارات

روپيه

دالر

یورو

0

0

0

7,918

50,304

0

0

5,243

0

0

0

96,397

0

0

0

0

0

0

0

274,317

0

653,349

0

227,816

0

378,632

50,304

653,349

0

233,059

0

توضيح اينكه  :مبالغ ارزی جدول فوق از بابت كاالهای رسيد شده در شركت مي باشد و گزارش مربوط به تمام مصارف ارزی (فرم  3كدال) از جمله پيش پرداخت ها  ،كاالهای رسيد شده و مواد و قطعات رسيد نشده نيز مي باشد

بدهي های شركت و امكان بازپرداخت آن از سوی شركت
بدهي ها عمدتاً مربوط به بانكها بابت تسهيالت اخذ شده و فروشندگان مواد اوليه مطابق يادداشتهای صورتهای مالي مي باشد عمدتاً در زمره بدهي های جاری طبقه بندی گرديده است و امكان بازپرداخت آنها از محل دارايي های جاری وجود دارد .علت كاهش حسابها و
اسناد پرداختني در شركت عمدتا"بدليل تمايل عرضه كنندگان كاال و خدمات به معامله نقدی بوده و اينشركت نيز برای جلوگيری از افزايش بهای تمام شده محصوالت برنامه ريزی الزم را برای خريد نقدی مواد اوليه مورد نياز از تامين كنندگان معتبر و بورس كاالی ايران
انجام داده و در اين زمينه موفق عمل نموده است .
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وضعيت سرمايه در گردش ،شامل الزامات ،تعهدات شركت و راهبرد و توانايي شركت در مواجهه با كمبود سرمايه در گردش
سرمايه در گردش  :اين نسبت در مقايسه با ساير شركتها مناسب است  .كاهش تسهيالت از برنامه های شركت برای مي باشد .تغييرات سرمايه در سه سال اخير به شرح جدول ذيل مي باشد .
تغييرات سرمایه در گردش تا پایان سال97
شرح

1397

1396

1395

سرمایه در گردش

)(121,675

)(138,250

)(104,641

منابع مورد انتظار برای پوشش تعهدات و مخارجي كه هنوز از بابت آنها تعهدی بر عهده شركت وجود ندارد
برای پوشش اينگونه تعهدات منابع در سرفصل موجودی نقد و بانک موجود است .

روندهای شناخته شده و يا نوسانات مورد انتظار در منابع سرمايهای شركت
منابع سرمايه ای عمدتاً شامل دارايي های ثابت مشهود" به روزآوری ماشين آالت و خريد ماشين آالت جديد مورد نياز جهت افزايش بازدهي " مي باشد .

تسهيالت مالي جذب نشده ،منابع نقدينگي داخلي و خارجي و داراييهای نقدی استفاده نشده
دارايي های سرمايه ای بالاستفاده عمدتاً شامل دارايي های موجود در واحدهای سردشت و سلماس است كه بدليل ماهيت اينگونه واحدها  ،عمدتاً بصورت فصلي از آنها استفاده مي گردد.

تغيير در الگوهای خريد مشتريان ،روشهای فروش و حجم تخفيفات
الگوهای خريد مشتريان عمدتاً به بسته بندی مناسبتر و كيفيت باالتر و محصوالت جديدتر سوق پيدا كرده است روشهای فروش محصوالت در طي 3ماهه 98با سال قبل تفاوت چنداني نداشته است .درخصوص حجم تخفيفات نيز برای از دست ندادن
سهم از بازار با لحاظ حاشيه سود مناسب انواع تخفيفاتي كه در طي سال ارائه شده است عمدتاً شامل تخفيفات سبدی ،مارجين  ،كااليي  ،نقدی  ،حجمي ،تحقق هدف وسايرتخفيفات مي باشد.
جدول مقايسه ای ذيل نشان دهنده نسبت تخفيفات اعطايي به فروش محصول مي باشد .

عنوان
فروش

دوره

مبلغ ناخالص فروش(ميليون ریال)

تخفيفات فروش (ميليون ریال)

نسبت تخفيفات به فروش

3ماهه97

901,924

116,000

13%

3ماهه98

553,276

132,249

24%

الزامات نقدينگي برای مخارج اختياری تعهد شده و برنامهريزیشده
عمدتاً شامل منابع مسدود شده بانكي است كه برای اخذ تسهيالت نزد بانكها مسدود شده است

ساختار سرمايه و روندهای مرتبط با منابع سرمايهگذاری
از ساختار سرمايه شركت جمعاً  %13.83سهام شناور وجود دارد

سياستهای تأمين سرمايه و اهداف آن ،نحوه عملياتي كردن اين سياستها ،برنامه انتشار سهام ،اوراق با درآمد ثابت و اوراق قابل تبديل به سهام
در صورت وقوع از طريق سايت كدال اطالع رساني خواهد شد .
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درصد تغييرات تخفيفات

86%

تغييرات در زنجيره عرضه
در خصوص اجرای برنامه های توسعه شبكه ها يا بازارهای جديد توزيع  ،اينشركت براساس برنامه ريزی صورت گرفته و با توجه به مزايايي همچون افزايش مقداری فروش و كاهش دوره وصول مطالبات در فروشهای هيبريدی  ،در تالش است كه در استان های حائز شرايط اقدام به
ايجاد مراكز فروش هيبريدی نمايد  .بديهي است كه فروش به صورت هيبريدی در بازه های مشخص مورد بررسي و مقايسه با ساير روشهای فروش قرار گرفته و در صورت عدم دسترسي به اهداف تعيين شده  ،نسبت به تغيير روش فروش اقدامات مقتضي بعمل مي آيد تغيير
روش فروش در استان آذربايجان شرقي از هيبريدی به مويرگي در سال  1397يكي از اين موارد مي باشد .
در خصوص واحد های هيبريدی  ،عموماً شركت در مراكزی كه قبال" مشكل تامين نماينده فروش داشته يا مشكل پوشش و سهم مناسب از بازار را داشته  ،جت ترغيب نمايندگان به همكاری در توزيع و فروش محصوالت شركت و همچنين همكاری در جهت بازاريابي و فروش
محصوالت در اين حوزه ها اقدام به اجرای اين سياست نموده بود و مي بايست حداقل مدت زمان مناسبي با اين روش به فعاليت خود ادامه داده تا بتواند خروجي آن را سنجيده و تصميم الزم را اتخاذ نمايد لذا در سال مالي  1397با توجه به عملكرد ضعيف اين مراكز شركت تصميم
به برچيدن تعدادی از اين مراكز نموده كه از آن جمله مي توان به مراكز فروش هيبريدی خراسان رضوی  ،آذربايجان شرقي اشاره نمود  .و طبق برنامه و سياست تدوين شده برای سال مالي  1398نيز در نظر دارد نسبت به برچيدن مراكز فروش هيبريدی كرمانشاه و همچنين
مراكز مويرگي استان فارس اقدام نموده و امر بازاريابي و فروش اين مناطق را به نمايندگي فروش واگذار نمايد .

تغييرات در صنعت يا شركتهای مهم صنعتي كه شركت در آن فعاليت ميكند
تغييرات در صنعت عمدتاً شامل توليد محصوالت جديد با بسته بندی محصوالت و جايگزيني بسته بندی های با قابليت توليد در داخل به جای بسته بندی های خارجي است كه شركت خود را با آن وفق مي دهد

معامالت بااهميت با اشخاص وابسته و چگونگي تاثير آنها بر عملكرد ،ارزش و ماهيت كسب و كار شركت
معامالت صورت گرفته با شرايط حاكم بر معامالت حقيقي تفاوت با اهميتي نداشته است و ريز اين معامالت در صورتهای مالي نيز افشاء شده است

تغييرات در كاركنان اصلي ،شامل خروج مديران اجرايي اصلي
در طي سال موضوعيت نداشته است

نتايج احتمالي دعاوی حقوقي و اثرات ناشي از آن
براساس اعالم واحد حقوقي شركت دعاوی با اهميتي كه در صورتهای مالي تاثيرگذار باشد وجود ندارد

تغييرات بااهميت در ذخاير حقبيمه ،ساير ذخاير فني و خسارت پرداختي شركتهای بيمهای و داليل تغيير آن
دارايي های ثابت مشهود تا ارزش 792.027ميليون ريال در مقابل خطرات احتمالي ناشي از حريق،سيل و زلزله از پوشش بيمه ای برخوردار است

وضعيت رقابت ،ريسک رقابت (جزئيات ،آثار احتمالي و راهبرد شركت برای كاهش اثرات)
رقابت اين شركت با شركتهای داخلي توليد كننده و خارجي وارد كننده مي باشد كه برای رقابت با ايشان اقدام به توليد محصوالت با كيفيت تر و اعطای تخفيفات به خريداران نموده ايم

تغييرات در قيمتگذاری مواد و موارد مهم در مورد آنها
قيمت مواد اوليه مورد نياز جهت توليد محصوالت عمدتاً درمواد اوليه و بسته بندی سال قبل افزايش داشته است

تغييرات در ظرفيت توليد
در سه ماهه اول سال  1398نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش يا كاهش قابل توجهي در خصوص ظرفيت توليد محصوالت نداشته ايم .
گزارش تغييرات در ظرفيت توليد
نام محصول

واحد سنجش

ظرفیت اسمی

ظرفیت عملی

3ماهه97

3ماهه98

انواع آبميوه

هزار ليتر

139,000

96,155

20,041

20,791

انواع الکل

هزار ليتر

1,800

929

0

147

تن

13,000

9,833

413

6

هزار ليتر

2,000

638

0

609

انواع كنسانتره و پوره
ماء الشعير

توليدات آبميوه در گزارش عملكرد ماهيانه شركت در پايان خرداد ماه به مقدار 20.780هزار ليتر گزارش شده بود كه با توجه اينكه توليدات كارخانه قلعه گنج بعد از ارسال گزارش در بازه سه ماهه اول  98رسيد شده است
مقدار نهايي به مقدار  20.791هزار ليتر تغيير كرده است
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نتایج عمليات و چشم اندا زاه
توضيحاتي شفاف در مورد عملكرد مالي و غيرمالي شركت طي دوره و پايان دوره
با عنايت به ثبات نسبي موجود در بازار  ،در صورت مساعد بودن شرايط  ،اخذ تسهيالت و استفاده حداكثری از فرصت خريد ميوه و توليد كنسانتره محصوالت كشاورزی در برنامه كاری شركت خواهد بود .

پيشرفت (رشد يا تغيير) شركت در سال جاری و در آينده
عليرغم افزايش بي رويه قيمت مايحتاج مردم و كاهش قدرت خريد آنها  ،اين شركت با اتخاذ تدابير الزم از كاهش فروش و سود خود جلوگيری نموده است با عنايت به اتفاقات صورت گرفته در سال قبل كه ناشي از افزايش
نرخ ارز و اثرات رواني آن در جامعه مي باشد امكان صادرات محصوالت شركت مطابق برنامه ريزی صورت گرفته ميسر نگرديد كه اميدواريم با تثبيت و بهبود شرايط شاهد افزايش فروش و صادرات و سود آوری شركت باشيم
.

روابط بين نتايج عملكرد شركت ،اهداف مديريت و راهبردهای مديريت در دستيابي به آن اهداف
بين اهداف مديريت و نتايج عملكرد شركت تا حدود زيادی تشابه وجود دارد ليكن تأثير عوامل خارج از كنترل مديريت مانند افزايش نرخ ارز و مواد اوليه  ،احتكار مواد اوليه توسط برخي توليد كنندگان و واسطه ها و  ...باعث
شده برخي از اهداف پوشش صد درصدی نداشته باشد و برای برخي از اهداف بيشتر از مقدار پيش بيني شده هزينه نماييم .

توضيحات و تحليلهايي از تغييرات مهم در وضعيت مالي ،نقدينگي و عملكرد در مقايسه با دوره يا دوره های قبل
عليرغم منفي بودن سرمايه درگردش در مقايسه با ساير شركتها از وضعيت خوبي برخوردار مي باشد

تحليلي از چشمانداز شركت كه ممكن است شامل اهدافي برای معيارهای مالي و غيرمالي باشد

چشم انداز شركت در خصوص اهداف مالي شامل افزايش سوددهي و ميزان فروش محصوالت است و چشم انداز شركت در خصوص اهداف غير مالي شامل اهداف اجتماعي همچون ايجاد اشتغال در مناطق محروم مانند قلعه
گنج كرمان بوده و در حوزه زيست محيطي نيز بهينه سازی سيستم تصفيه پساب خروجي كارخانجات مي باشد .
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بررسي و تحليل عملكرد واقعي در مقايسه با بودجه ،انتظارات و عملكرد دوره قبل
97/03/31

بودجه سال98

98/03/31

درصد پوشش

شرح
ميليون ريـــال

ميليون ريـــال

ميليون ريـــال

درآمدهاي عملياتي

421,027

785,923

2,273,644

35%

بهاي تمام شده كاالي فروش رفته

()309,740

()587,871

()1,599,378

37%

سـود ناخالص

111,287

198,052

674,266

29%

هزينه هاي فروش  ،اداري و عمومي

()64,924

()71,443

()406,907

18%

ساير اقالم عملياتي

349

201

1,988

10%

سود عملياتي

46,712

126,810

269,347

47%

هزينه هاي مالي

()38,874

()53,949

()172,772

31%

سايردرآمدها وهزينه هاي غيرعملياتي

589

1,927

2,246

86%

سود قبل از ماليات

8,427

74,788

98,821

76%

ماليات بر درآمد

()1,340

()17,564

()24,301

72%

ســــــود خـالـص

7,087

57,224

74,520

77%

ارتباط مجموعه اطالعات مالي و عملياتي گوناگون با يكديگر ،همراه با تحليل روابط و ارائه توضيحات

هزینه حقوق و دستمزد

تعداد پرسنل
3ماهه97

3ماهه98

3ماهه97

3ماهه98

455

597

73,268

82,540
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فعاليت قسمتهای تجاری(سهم هر قسمت از كل فعاليتها) شامل :
حجم تولیدنسبت به دوره مشابه افزایش نشان می دهد
مبلغ فروش در سال  97نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش داشته است
حاشیه سود ناخالص در برخی محصوالت تقویت و در صدد بهبود محصوالت با حاشیه سود منفی می باشیم
تعداد کارکنان نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش داشته است
اندازه عملیات گسترش داشته است

اثرات ساير عوامل مؤثر بر نتايج عمليات جاری (غيرمعمول ،حوادث غيرمترقبه ،عوامل كيفي ،رويدادهای مهم اقتصادی و يا تغييرات آنها)
شركت در سالهای قبل به جهت احترام به حفاظت محيط زيست و ارج گذاردن به مسئوليت های اجتماعي و ارزش های خود نسبت به تعطيلي واحد الكل سازی خود ( بدليل آالينده بودن پساب واحد) اقدام و سيستم تصفيه پساب
ناكارامد فعلي خود را تعطيل و نسبت به عقد قرارداد جهت احداث تصفيه خانه مركزی اقدام نموده بود .درسال جاری به همت كارشناسان خود نسبت به توليد آزمايشي الكل با استفاده از دكستروز اقدام نموده كه به نسبت
مالس چغندر قند دارای آلودگي پساب كمتری مي باشد و در صورت اتخاذ تصميم مبني بر توليد واقعي در طي سال مراتب از طريق سامانه كدال به اطالع سهامداران محترم خواهد رسيد .

هرگونه عوامل موثر غير از فعاليتهای اصلي شركت (موضوعاتي مرتبط با عمليات جاری كه احتماال در آينده تكرار نخواهند شد)
عواملی مانند افزایش نرخ ارز و مواد اولیه و احتکار مواد اولیه در دوره جاری بر روی فروش و صادرات شرکت تاثیرگذار بوده و با بهبود شرایط فروش  ،سوددهی شرکت نیز بهبود خواهد یافت.

اطالعات مرتبط با سهام ،شامل بازخريد سهام ،بازده سرمايه ،سرمايهگذاری مجدد سودهای تقسيمي ،برنامهها و امتيازات سهامداران/كارمندان ،تغييرات مهم قيمت سهم
تمامی اطالعات به محض وقوع در سامانه کدال افشاء خواهد شد

تغيير در تركيب داراييها (تحصيل و واگذاری) و هرگونه تغييرات يا جابجايي مهم در اقالم ترازنامه
عمده داليل افزايش موجودی نقد به شرح ذيل مي باشد .
 .1به داليل بالتكليفي مبادالت ارزی در كشور  ،شركت به دليل عدم امكان انتقال ارز به بستانكاران ( ناشي از خريدهای خارجي ) ارز موجود را به ناچار در صندوق و بانک شركت حفظ نمود .
 .2افزايش مطالبات شركت عمدتاً ناشي از افزايش فروش مي باشد  .شركت تدابير الزم را از قبيل اخذ ضمانت نامه بانكي  ،ملكي و  ...جهت جلوگيری از سوخت مطالبات انديشيده و از مشتريان اخذ نموده است .
 -3در سال جاری با اتخاذ تصميمات الزم در خصوص مشوق های فروش نقدی و اخذ جريمه از نمايندگاني كه مطابق قراردادهای منعقده به تعهدات خود عمل نمي نمودند دوره وصول مطالبات كاهش پيدا كرد و در خصوص
خريد های شركت نيز عمدتاً دليل استفاده از تخفيفات و كاهش بهای تمام شده خريد به صورت نقد صورت پذيرفت و اين موضوع باعث كاهش بدهي ها در پايان سال نسبت به سال قبل گرديد .
 -4با توجه به سيستم فروش فروشگاههای زنجيره ای امكان اخذ اسناد تضمين ميسر نمي باشد .
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تاثير تورم ،تغييرات قيمتها و نرخ ارز بر شركت
در سال اخير ،افزايش نرخ تورم ،باعث باال رفتن قيمت مواد اوليه شده و از سويي نيز توان خريد خانوار را كاهش داده است .اين عامل ،كاهش ميزان مصرف و آهنگ رشد آن را به دنبال داشته است .نوسانات نرخ تورم نيز
لطمات زيادی را به شركت های توليدكننده وارد ساخته است،كه تهديد بزرگي برای آنها به حساب مي آيد

هر گونه اطالعات بااهميت در خصوص سودهای تقسيمي
کلیه اطالعات از طریق سامانه کدال افشا می گردد

ارائه و تحليل نسبتهای مالي مهم و بررسي روند آنها  ،مقايسه عملكرد داخلي شركت با منابع برونسازماني اطالعات از قبيل متوسط صنعت

نسبت های مالی

98/03/31

پايان سال97

نسبت جاری(دارايی جاری/بدهی جاری)

0.9

0.9

نسبت آنی(دارايی جاری-پيش پرداخت وموجودی كاال)/بدهی جاری)

0.2

0.3

نسبت فروش به داراييها

1.1

0.4

نرخ بازده دارايی ها (سود خالص  /كل داراييها)

5%

3%

بازده فروش(سودخالص /فروش خالص)

4%

7%

درصد سود قبل از كسر ماليات به فروش

6%

10%

حاشيه سود ناخالص(سود ناخالص/فروش خالص)

30%

25%

نسبت بدهی به حقوق صاحبان (: D/Eكل بدهی /حقوق صاحبان سهام)

3.3

3.9

نسبت مالکانه(حقوق صاحبان سهام  /كل داراييها)

0.2

0.2

ظرفيت دريافت تسهيالت بانکی (مانده تسهيالت /جمع دارايی ها)

0.6

0.5

هزينه اداری/فروش

16%

9%-

سود عملياتی/جريان نقد عملياتی

3.3

0.6

نسبت بدهی ( :جمع بدهی /جمع دارايی)

0.8

0.8

28

در خصوص پروژه های شركت
در صد تکمیل

شرح

برآورد تاريخ

 1398/03/31 1397/12/29بهره برداری

افزايش طی دوره

مخارج انباشته

انتقال طی

تاثير پروژه بر عمليات

دوره

1397/12/29

1398/03/31

طرح انتقال كنسانتره از سردخانه مخازن به سالن تهيه آبميوه

80%

95%

98/06/31

4,802

4,802

0

0

کاهش هزینه

طرح گازرساني واحد سردشت

10%

10%

98/06/31

248

942

0

694

پروژه ساختمان ستادي

1%

-

-

5,831

11,269

0

5,438

کاهش هزینه و آالیندگی صنعتی
تجمیع واحد های اداری شرکت در ساختمان

پروژه انتقال كنسانتره از سردخانه مخازن به سالن تهيه آبميوه

50%

70%

98/06/31

4,162

0

4,951

789

پروژه سردخانه مخازن داخل شركت

10%

20%

98/06/31

155

0

567

412

کاهش هزینه

پروژه ي احداث سردر ورودي شركت

0%

10%

98/12/29

1,294

1,294

0

0

بهسازی نمای خارجی شرکت

پروژه توسعه تصفيه خانه

0%

50%

99/06/31

1,207

1,207

0

0

پروژه ساختمان ستادي

1%

0%

-

240

0

240

0

کاهش آالینگی صنعتی
تجمیع واحد های اداری شرکت در ساختمان

پروژه مزرعه سبز

50%

0%

98/06/31

631

0

631

0

پروژه سردخانه مخازن داخل شركت

10%

0%

98/06/31

369

0

368

0

18, 939

19, 514

6, 757

7, 333

جمع

واحد
بهبود فضای سبز شرکت و کمک به محیط
زیست

واحد
بهبود فضای سبز شرکت و کمک به محیط
زیست
کاهش هزینه

محل استفاده وجوه حاصل از هر يک از منابع تامين مالي ،انحرافات به وجود آمده و تاثيرات اين انحرافات در توانايي شركت برای دستيابي به اهداف كسب و كار
منابع تامین شده ازمحل تسهیالت بانکی تماماً صرف خرید مواد اولیه ،قطعات و ماشین آالت گردیده است

مبلغ ارزی در 3ماهه98

مبلغ ارزی در 3ماهه97
شرح
درهم امارات

درهم امارات

فرانك

دالر

یورو

روپيه

دالر

یورو

قطعات

0.00

0.00

0.00

7,918

50,304

0

0

5,243

ماشين آالت

0.00

0.00

0.00

96,397

0

0

0

0

مواد اوليه

0.00

0.00

0.00

274,317

0

653,349

0

227,816

جمع

0.00

378,632.00

50,304.13

653,349.00

0.00

233,059.10

0.00

0.00

توضيح اينکه  :مبالغ ارزی جدول فوق از بابت كاالهای رسيد شده در شركت می باشد و گزارش مربوط به تمام مصارف ارزی (فرم  3كدال) از جمله پيش پرداخت ها  ،كاالهای رسيد شده و
مواد و قطعات رسيد نشده نيز می باشد

29

مهمترين معياراه و شاخص اهي عملكرد رباي ارزيابي عملكرد رد مقايسه با اهدا ف اعالم شده
اقداماتی که برای دستیابی به شاخصهای کلیدی عملکرد انجام گرفته است و مقایسه آن با دوره های قبل
انجام تبلیغات روی بیلبردها در شهر تهران و تعدادی از شهرهای دیگر از جمله اقدامات صورت گرفته برای دستیابی به شاخصهای کلیدی عملکرد می باشد
اقدامات شرکت در خصوص رعایت اصول حاکمیت شرکتی
اینشرکت مطابق دستورالعمل حاکمیت شرکتی اقدام به تهیه وتصویب منشور حاکمیت شرکتی  ،تشکیل کمیته حسابرسی  ،برگزاری منظم جلسات هیات مدیره و رعایت سایر موارد الزامی دستور العمل فوق نموده است .
اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصوالت
شرکت پاکدیس براساس برنامه میان مدت ششم که برای سال  ۱۳۹۸لغایت  ۱۴۰۰تدوین گردیده و در هیأت مدیره به تصویب رسیده است بطور متوسط ساالنه حدود  ۲۰%نسبت به نرخ های سال پایه رشد در تولید و فروش پیش بینی نموده و جهت رسیدن به اهداف مورد نظر در حوزه های
مختلف تولید و فروش استراتژی هاو برنامه های عملیاتی الزم را تهیه و براساس زمانبندی در نظر گرفته شده اجرا خواهد نمودکه اهم این استراتژی هاو برنامه ها به شرح ذیل می باشند
نرخ فروش محصوالت دوره  ۱۲ماهه با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور که ناشی از اعمال تحریمهای ظالمانه دشمنان حادث گردیده پیش بینی روند تغییرات نرخ را با مشکل روبرو ساخته است علی ایحال پیش بینی می شود که نرخ فروش محصوالت حداقل  ۲۰الی  ۳۰%رشد داشته باشد و شرکت
منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

نرخ خرید مواد اولیه دوره ۱۲
ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

همانند سال  ۱۳۹7با رصد به موقع بازار از نظر نرخ مواد اولیه و فروش محصوالت جهت حفظ حاشیه سود خود نسبت به بروز رسانی نرخهای فروش خود اقدام خواهد نمود .

پیش بینی می شود که نرخ مواد اولیه حداقل  ۲۰الی  ۳۰%رشد داشته باشد .

تغییرات عوامل بهای تمام شده و برآورد شرکت از این تغییرات

دوره  ۱۲ماهه منتهی
به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

دلیل 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 ۱۳۹7تاثیر این تورم اثر مستقیم در نرخ مواداولیه محصوالت نهایی شرکت
خصوصاً اقالم بسته بندی داشته و موجب افزایش شدید بهای این اقالم گردیده است .شرکت در طول فعالیت سال مالی  ۱۳۹۸با رصد به موقع قیمت مواد اولیه و بازار بصورت چابک و به 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 افزایش فروش در دوره یاد شده و عملکرد شرکت حاصل این اقدامات به موقع و تصمیمات مناسب است .

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی  ،اداری  ،تشکیالتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی
دوره  ۱۲ماهه منتهی
به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

همانطوری که در گزارشات قبلی نیز بیان گردیده شرکت به جهت کنترل هزینه ها نسبت به بازنگری در سیستم توزیع و فروش خود در سال  ۱۳۹۸اقدام خواهد نمود و پیش بینی می شود که با کنترل هزینه این بخش مانع از افزایش نسبت سهم این بخش از هزینه ها
در مقایسه با فروش گردد .
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توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه
با توجه به برنامه میان مدت مصوب شرکت عمده طرح های سرمایه گذاری شرکت در زمینه :
 -۱تجهیز خطوط بسته بندی قسمت انتهایی که با اجرای این طرح عالوه بر صرفه جویی در هزینه نیروی انسانی موجب افزایش کیفیت بسته بندی نهایی محصوالت خصوصا" پالت بندی و استرچ خواهد بود .
 -۲تبدیل انبارهای مخازن به سردخانه  :با اجرای این طرح امکان انبارش بیش از ده هزار تن محصول کنسانتره انواع محصوالت کشاورزی بدون محدودیت زمانی و با حفظ کیفیت محصول میسر خواهد شد و عالوه بر آن در هزینه نیروی انسانی  -بسته بندی و جابه جایی محصول نیز صرفه جویی الزم
بعمل خواهد آمد .
-۳ایجاد ساختمان انبار محصول  :با توجه به لزوم ایجاد فضای مناسب  ،بجهت انبارش محصوالت تولیدی شرکت و همچنین ایجاد فضای مناسب برای توسعه خطوط تولید شرکت  ،در سال  ۱۳۹۸طرح ساخت سوله انبار به مساحت تقریبی بیش از ده هزار متر مربع را در دست اقدام دارد.
-۴ایجاد مزرعه سبز در فضای زمینهای داخلی شرکت  :با توجه به وجود حدود  ۸هکتار زمین خالی در محوطه داخلی شرکت جهت بهره برداری از این فضا و ایجاد فضای سبز مناسب مقرر گردیده این طرح در سه فاز بعنوان مزرعه سبز به اجرا در آید که فاز اول آن حدود  ۳هکتار در حال حاضر آماده
سازی به مزرعه گردو تبدیل شده است و در خصوص فازهای دوم و سوم نیز تا پایان سالجاری اقدام الزم بعمل خواهد آمد .
-5مرمت و بهسازی آسفالت محوطه اصلی شرکت با توجه به تردد خودرو های سنگین و لیفتراک در محوطه اصلی شرکت و گذشت بیش از  ۱۰سال از ترمیم و مرمت آسفالت این قسمت طبق برنامه ریزی بعمل آمده مقرر گردید این قسمت از محوطه شرکت به متراژ تقریبی ده هزار متر مربع
مرمت و بهسازی گردد .
توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره
با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و عدم ثبات الزم در بازار عمده موارد و خرید مواد اولیه شرکت که در گذشته بصورت مدت دار انجام می گرفت در حال حاضر بصورت نقدی انجام می شود و همین امر موجب لزوم تامین منابع مالی مورد نیاز جهت تحقق برنامه های جاری و آتی شرکت را ضروری
می نماید  .شرکت به جهت تعامل مناسب و با ثباتی که با اکثر بانکهای طرف قرارداد دارد از لحاظ اعتبار رتبه خوبی داشته و پیش بینی می شود شرکت در سال  ۱۳۹۸نیز در صورت نیاز بتواند از منابع بانکی تسهیالت الزم را اخذ و جهت تامین منابع سرمایه در گردش خود مورد استفاده قرار دهد .
برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت دردوره  ۱۲ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
با توجه به اینکه در پایان سال مالی  ۱۳۹7تسهیالت بانکی شرکت  ۹۱۴.۸۱7ریال بود لذا پیش بینی می شود در صورت نیاز حداکثر ۳۰%این تسهیالت افزایش داشته باشد و از طرفی با توجه به افزایش مبلغ فروش سهم هزینه های مالی در سال ۱۳۹۸از  ۹%تجاوز ننماید
سایر برنامه های با اهمیت شرکت
همانطور که در بخش های قبلی نیز اشاره شد از برنامه های با اهمیت شرکت موارد ذیل می باشد :
-۱ایجاد تنوع محصوالت با نوآوری
-۲افزایش سهم بازار در نوشیدنی گازدار
 -۳مکانیزه نمودن خطوط بسته بندی خصوصاً قسمت انتهایی
-۴مشارکت در توزیع با سایر شرکتها
 -5تقویت واحد تحقیقات و بازاریابی
-6یکی از عمده برنامه های آتی شرکت که در استراتژی های برنامه میانمدت نیز به آن تاکید شده تولید محصوالت متنوع جهت تکمیل سبد محصوالت نهایی و همچنین کاهش ظرفیت خالی تولید می باشد و همانطوریکه قبال نیز اشاره شده است تولید ماء الشعیر یکی از همین برنامه ها می باشد و
ضمن اینکه شرکت بصورت موازی با صاحبان تعدادی از برندهای خارجی جهت تولید کارمزدی در خطوط تولید جهت پوشش مناسب ظرفیت خطوط تولید خود می باشد .
سایر توضیحات با اهمیت
با توجه به اینکه یکی دیگر از مسئولیت های مهم شرکت مسئولیت اجتماعی می باشد لذا شرکت در سال  ۱۳۹7توانست بعد از گذشت بیش از ۴۴سال مشکل پساب خروجی را بصورت قطعی رفع نماید و در این راستا با اخذ موافقت از سازمان محیط زیست و آب و فاضالب استان نسبت به خرید انشعاب
پساب و اجرای آن اقدام نماید و درحال حاضر پساب شرکت از طریق مسیر ایجاد شده به محل تصفیه خانه مرکزی شهر منتقل می گردد .
دالیل کاهش فروش صادراتی
کاهش فروش صادراتی عمدتاً به دالیل زیر می باشد :
 -۱دستورالعمل 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 به صرافی ها یی فروخته شود که قصد واردات از کشور یاد شده را دارند  .با توجه به متفاوت بودن مقاصد
صادراتی و تامین کنندگان خارجی استفاده ارز ناشی از صادرات با مشکل مواجه می گردد .
 -۲ممانعت از فروش ریالی ( تسویه ریالی ) اقالم صادراتی به کشورهای عراق و افغانستان در نیمه دوم سال  ۱۳۹7باعث عدم امکان انجام صادرات به کشورهای فوق شده است .
-۳اختالف 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 .
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برنامه های آتی شرکت برای رفع موانع و محدودیتهای صادراتی
با توجه به اعمال تحریم های ظالمانه علیه اقتصاد کشور نظام جمهوری اسالمی ایران که در حوزه های 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 خصوصا در
حوزه ارزش گذاری اقالم صادراتی که آن چه در سیستم گمرکات کشور اعمال شده با آنچه در بازار واقعی اتفاق می افتد در بعضی مواقع تا  ۱۰۰درصد اختالف دارد  ،عواملی هستند که در صادرات محصوالت شرکت عمال" محدودیت ایجاد نموده اند لذا شرکت جهت رفع این مشکالت و استمرار امر
صادرات محصوالت تولیدی خصوصا" محصوالت نهایی موارد زیر را در برنامه کاری خود قرار داده تا بتواند به مشکالت اشاره شده فائق آید .
 -۱تالش و مکاتبه با گمرکات کشور در رابطه با اصالح ارزش گمرکی کاالهای صادراتی و تطبیق آن با شرایط بازار
 -۲بازاریابی و شناسایی مقاصد جدید صادراتی و توسعه آن جهت امکان صادرات کاالها و محصوالت شرکت
 -۳تالش در جهت حفظ بازارهای موجود صادراتی در کشورهای همسایه هدف خصوصا" افغانستان و عراق و تشویق مشتریان جهت انجام معامالت با ارزهای معتبر خارجی
 -۴مطالعه بازارهای هدف از نظر ذائقه مصرف کنندگان و اصالح فرموالسیون محصوالت صادراتی مورد نظر در راستای افزایش سهم بازار
-5برنامه ریزی الزم جهت انجام تبلیغات محیطی و رسانه ای در کشورهای هدف خصوصا" عراق و مشارکت و حضور در نمایشگاههای محلی آنها
-6بررسی راهکارهای الزم جهت استفاده حداکثری از مشوق های صادراتی ابالغ شده از طرف بنیاد و دولت جمهوری اسالمی ایران
علت افزایش نرخ و مقدار تسهیالت
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
علت باال بودن دوره وصول مطالبات در برخی مناطق و مشتریان:
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 از مراکزی که از اهمیت باالیی به جهت حجم فروش و لزوم حضور دارند و همچنین بعضا" رقبا
شرایط خاصی را در آن منطقه پیاده می سازند باالجبار از طریق اعمال این سیاست ها که شامل ممشوق های موردی یا شرایط پرداخت متفاوت می باشد اعمال و پیاده می سازد
علت انتخاب شرکت نوش ایران بابت تولید کارمزدی تتراپک
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 .
علت اینکه شرکت وارد کار ماء الشعیر شده با توجه به حاشیه سود کمتر از آبمیوه
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 تولید خود در سال  ۱۳۹7اقدام 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 حاشیه سود این محصول را اصالح نمود و هم سهم مناسبی از بازار گرفت
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