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:اطالعات دهیگز  

 
 

 

درصد تغییرات14001399

901,297729,95223درآمد عملیاتی

264,610256,1033سود عملیاتی

(46)(3,538)(1,893)هزینه های مالی 

(79)1,1985,752سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

263,915194,08036سود خالص پس از کسر مالیات

(62)81,673212,500وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

درصد تغییرات14001399

1,131,984912,91424جمع دارایی ها

310,592246,54026جمع بدهی ها

388,039388,0390سرمایه ثبت شده

821,392666,37423جمع حقوق صاحبان سهام

درصد تغییرات14001399

232110نرخ بازده دارایی ها

322910نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

درصد تغییرات14001399

388,039,485388,039,4850تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع

55050010سود واقعی هر سهم )ریال(

1,0001,0000ارزش اسمی هر سهم)ریال(

درصد تغییرات14001399

754374تعداد کارکنان-نفر)متوسط طی سال(

الف(اطالعات عملکرد مالی طی سال )مبالغ به میلیون ریال(

ب(اطالعات وضعیت مالی در پایان دوره )مبالغ به میلیون ریال(

ج(نرخ بازده)درصد(

د(اطالعات مربوط به سهم

ه(سایر اطالعات
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 پیام هیئت مدیره

خیر مقدم  حضور صاحبان سهام  و نمایندگان محترم سهامداران و نماینده محترم با نام  و یاد خداوند متعال و عرض       

سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابرس و بازرس قانونی شرکت و تمامی میهمانان عزیز حاضر در مجمع که تقبل زحمت 

 فرموده و در جلسه حضور دارند.

مصادف بود با تحوالت سیاسی و اقتصادی در منطقه و کشور و تحریم  0011همانگونه  که همه عزیزان استحضار دارند سال 

که تاثیرات شدیدی بر بازار کسب و کار ایجاد نموده است و این تغییرات باعث افزایش نرخ و شیوع ویروس کرونا های ظالمانه 

 د.های تولید گردیده مواد اولیه و اقالم بسته بندی و به تبع آن بهای تمام شده و سایر نها

این اتفاق تاثیر به سزایی در سبد مصرفی خانوار  و علی الخصوص بخش مواد غذایی این سبد داشته است و کاهش مصرف 

 اقشار متوسط و ضعیف جامعه را رقم زده است.

در چنین شرایطی به جهت حفظ  روند تولید  و جلوگیری از کاهش فروش و طبع آن سودآوری شرکت هیئت مدیره و مدیران 

 با اعمال سیاست های متفاوت و همچنین مدیریت هزینه سعی در افزایش سود و بهره وری را داشته اند. شرکت

امیدواریم ارزشهای بنیادین شرکت یعنی کسب رضایت مشتریان وفادار از طریق ارتباط نزدیک با بازار و توجه ویژه به خواست 

خالقانه، توجه به رشد سرمایه های انسانی و مسئولیت پذیری گان و ایجاد ارزش افزوده با راهکارهای  های مصرف کننده

شان، پایبندی به ارزش های اخالقی و اسالمی ونیز تعهد و وفاداری نسبت به سازمان، بیش از گذشته و در فرهنگ سازمانی یا

و همه جانبه تمر ما نمود یابد بی شک حفظ نام تبرک و اعتالی هرچه بیشتر آن مستلزم نگرش دقیق  و تخصصی و تالش مس

 کلیه ارکان شرکت را می طلبد.

یغ سهامداران محترم هیئت مدیره شرکت معتقد است موفقیت های کسب شده در سایه الطاف خداوند متعال و حمایت بی در

 حاصل شده است.

 :یسال آت یشرکت برا تیبرنامه و چشم انداز وضع انیب

شرکت کشت و صنعت بهاران گلبهار خراسان )سهامی عام( با پشتوانه برند تبرک ، برخورداری از کیفیت باالی محصوالت،دارا 

بودن دانش فنی و همچنین نیروهای متخصص در تمامی زمینه های فعالیت بعنوان یکی از شرکت های برتر در صنعت غذایی 

 ئه می نماید. کشور بهترین محصوالت را به مشتریان خود ارا

 یانترایجاد کیفیت در راستای دستیابی به رضایتمندی روزافزون مش -0

 شناسایی نیازها و انتظارات جاری و آتی مشتریان و پاسخگویی آن ها -2

 استفاده از فن آوری و شیوه های نوین فرآوری محصوالت جهت افزایش جهت افزایش راندمان و سطح کیفیت  -3
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 فیت باال به منظور اخذ سهم بازار مناسب و افزایش سهم بازارتوانایی تولید محصوالت با کی -0

 انجام مطالعات جهت ورود به بازارهای صادراتی -5

 توسعه منابع انسانی و آموزش آن ها به عنوان اصلی ترین سرمایه های سازمان -6

 ایجاد توسعه فرهنگ مشارکت و کارگروهی سازمان  -7

 بوط به ایمنی مواد غذایی تبعیت از قوانین و مقررات و استانداردهای مر -8

 ایجاد سیتم کنترل داخلی در چاچوب حاکمیت شرکتی و استفاده از نیروهای متخصص در کمیته حسابرسی داخلی -9

 گزارش دهی به موقع به سازمان بورس و رعایت کامل  شفافیت اطالعات و اطالع رسانی مناسب -01

 بیان استراتژی شرکت:

با عنایت به چشم انداز سیاسی و اقتصادی کشور و در صورت رفع تحریم ها و کاهش هیجانات نامعقول در سطح جامعه و 

 و همچنین چشم انداز آن برای سال های بعد عبارت است از: 0011ایجاد ثبات نسبی اقتصادی،استراتژی شرکت در سال 

در دو بخش کیفیت و قیمت متناسب با کیفیت، نهایت مشتری مهمترین عنصر بقا و حیات شرکت است بنابر این  -0

 به آن ها خواهیم گذاشت. راماحت

تمامی سهامداران شرکت مالکان آن می باشند و هیئت مدیره و کلیه ارکان شرکت  خود را مسئول در قبال همه آن  -2

حفظ روند سودآوری  ها می دانیم و به همین دلیل حراست و حفاظت از دارایی های شرکت و افزایش آن و همچنین

ولیتی است که بر عهده هیئت مدیره و تمامی ارکان ئبا رعایت تمامی اصول و استاندارد های موجود مهمترین مس

 اجرایی شرکت قرار داده شده است.

انسانی متخصص،متعهد، صادق و با انگیزه بعنوان دارایی های شرکت محسوب می شوند و نیاز است در نیروهای  -3

 تقاء و همچنین رضایتمندی شغلی آنها تمامی تالش ها بعمل آید.جهت رشد و ار

 تولید انبوه و با کیفیت با تمرکز بر انواع محصوالت -0

 اخذ سهم بازار بیشتر با انجام تولید بیشتر و کیفیت برتر -5

 توجه ویژه به محیط زیست و وظایف اجتماعی شرکت -6
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 صنعت غذا با توجه به کیفیت و حفظ قیمت رقابتیاز نظر حجم تولید و فروش در  اخذ و حفظ رتبه های برتر -7

 توسعه و ترویج فرهنگ تولید ایمن برای کلیه همکاران و ارتقاء سطح آموزش و افزایش آگاهی آنان  -8

 کلیاتی درباره شرکت

  :خچهیتار

فوق العاده در  یو طبق صورتجلسه مجمع عموم سیمحدود تاس تیبه صورت شرکت با مسئول 10/01/0377 خیدر تار شرکت

 بیبند به تصو 26تبصره و  0ماده ،  03شامل بر  دیو اساسنامه جد د،یگرد لیخاص تبد یسهام 05/10/80مورخ 

  006381شماره  یو اساسنامه آن ط رنامه. خالصه اظها باشدیم الیر ونیلیم  388،139 هیسرما نی.آخردیرس

 .است دهیمشهد به ثبت رس 01010892890 یبه شناسه مل یصنعت تیدر اداره ثبت شرکتها و مالک 10/10/0377مورخ 

کرده است.  افتیعام را در یخاص به سهام یاز سهام لیسازمان بورس مجوز تبد  7791/022شماره   شرکت به موجب نامه 

 .باشد یشرکت واقع در چناران اول جاده اخلمد م یاصل زمرک

 : شرکت یاصل تیفعال

 :باشد یم ریاساسنامه به شرح ز  2شرکت طبق ماده  تیفعال موضوع

و  هیانواع کنسرو، ته دیو تول هیو انواع کمپوت، مربا و انواع سس، ته مویآبل ک،یاسپت یبسته بند ،یرب گوجه فرنگ دیو تول هیته

صادرات و واردات  ،یندگینما یمعتبر، اخذ و اعطا یو اخذ وام از بانکها وهیوکنسانتره و پوره م جاتیو ترش وهیانواع آبم دیتول

 .و قطعات و دستگاه است هیو فروش مواد اول دیو خر یمجاز بازرگان یکاال

 

 :سهامداران بیو ترک هیسرما

ریال(  0،111 سهم، به ارزش اسمی هر سهم 361،111ریال)شامل تعداد  21،111،111سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ   

، به ارزش اسمی  سهم 388،139،085 ریال )شامل تعداد 388،139،085،111 که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ بوده 

 افزایش یافته است.  29/02/0011ریال در پایان سال مالی منتهی به   0،111 هر سهم
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 :شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

 

 وضعیت معامالت و قیمت سهام

و در  در فهرست شرکت های ثبت شده نزد سازمان درج گردیده است  00590با شماره   0397/10/21شرکت در تاریخ

 ریال برای سهامداران کشف قیمت گردیده است. 010111به مبلغ  30/16/0398تاریخ 

 

 

 

 

 

تعداد سهامدرصد

79.58308,792,632شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان )سهامی عام(1

0.0138,803آقای علیرضا بوستانی2

0.001,000آقای سید مجید حسینی3

0.001,000آقای مسعود عزیزی نمینی4

0.0138,803خانم فرشته نقاش طوس5

0.0138,803آقای مهدی بوستانی6

0.0138,803آقای ناصربوستانی7

0.0138,803خانم مهسا بوستانی8

20.3779,050,838سایر سهامداران9

100388,039,485 جمع

نام سهامدار

سهامداران شرکت در پایان سال 1400/12/29

1400/12/29
ردیف



)سهامی عام(کشت و صنعت بهاران گلبهار خراسان  شرکت  

شرکتگزارش فعالیت و وضع عمومی    

0011 اسفند 92سال مالی منتهی به   

90929به گزارش فعالیت و و    

8 
 

 :شرکت در صنعت گاهیجا

 

 باشد:یم لیذبه شرح شرکت  اتدیتول زانیباشد. م یکشور م ییغذا عیصنا رمجموعهیشرکت ز نیا

 

 
 

 : شرکت یحقوق طیمح

بدو  ،ازییفعال در صنعت مواد غذا یاز شرکتها یکیعام( به عنوان  یکشت و صنعت بهاران گلبهار خراسان )سهام شرکت

و عملکرد خود را  تهایفعال ندها،ینموده و همواره فرا تیمنطقه شروع به فعال یو بوم یو مقررات مل نیدر چار چوب قوان سیتاس

 . عمل کرده است و یزیو مقررات برنامه ر نیمطابق با قوان

 : نمود یبند میتقس لیذ یبه بخشها توانیمجموعه را م نیو عملکرد ا یو مقررات موجود و موثر در راهبر نیقوان

 اساسنامه شرکت به عنوان مهترین رکن ناظر بر فعالیت شرکت بوده است.

 تجارت و معدنقوانین وزارت صنعت ، 

 قانون مالیاتهای مستقیم

 قانون مالیات بر ارزش افزوده

 مصوبات مجمع عمومی

 مصوبات هیئت مدیره، آیین نامه ها و دستورالعمل های داخلی

 مقررات وزارت کار و امور اجتماعیقوانین و 

 سازمان بورس اوراق بهادار تهران قوانین و مقررات اعالمی و ابالغی از سوی

 از سوی سازمان سازمان محیط زیست مقررات اعالمی و ابالغی قوانین و

 زارت بهداشت درمان و آموزش پزشکیقوانین و

 .سایر قوانین موضوعه

(54)4,66010,236تنرب گوجه فرنگی امانی

(59)1,3313,249تنکنسروجات و مربا 

2,832720293تنکمپوت

8,82314,205

1399واحد درصد تغییرات1400 نام محصول
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 ارقام میلیون ریال                                                      ی:شرکت در سال جار یاتیو عمل یبر عملکرد مال یمرور

 

درصد تغییرات14001399اقالم سود و زیان شامل1)

901,297729,95223فروش الف(

32(472,067)(624,972)بهای تمام شده کاالی فروش رفتهب(

85(11,130)(20,573)هزینه های فروش، اداری و عمومیپ(

(5)8,8589,348سایر اقالم عملیاتیت(

(46)(3,538)(1,893)هزینه های مالیث(

(79)1,1985,752سایر درآمدهاو هزینه های غیر عملیاتی ج(

263,915258,3172سود قبل از مالیاتچ(

213,224194,08010سود خالصح(

درصد تغییرات14001398آمار فروش)به تفکیک محصوالت عمده(2)

(14)139,090162,347رب گوجه فرنگی امانی - کارمزدیالف(

481,257378,21827کنسروجاتب(

133,064109,84221کمپوتپ(

134,68369,41894مربات(

13,20310,127انواع ترشی ث(

درصد تغییرات14001398آمار تولید)تن((3

(54)4,66010,236رب گوجه فرنگی امانیالف(

(59)1,3313,249کنسروجات و مرباب(

2,832720293کمپوتت(

درصد تغییرات14001398تغییر در سرمایه گذاری ها شامل4)

19,19110,23687افزایش دارایی ثابت مشهود بون درنظر گرفتن استهالکالف(

9,4429,4420ارزش کل سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت هاب(

درصد تغییرات1400720تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست های تامین مالی شامل5)

821,392666,37423حقوق صاحبان سهامالف(

7,7336,39821بدهی های غیرجاریب(

55050010 سود به ازای هر سهمپ(

درصد تغییرات14001398تغییرات در سرمایه در گردش6)

515,455352,18646سرمایه در گردش
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       سبت های مالی: ن

 

 

الف(نسبت فعالیت)ارقام میلیون ریال(

14001399

901,297472,067بهای تمام شده کاالی فروش رفته

169,99788,142متوسط موجودی کاال

901,297729,952فروش 

1,131,984912,914جمع کل داراییها 

330,617365,094متوسط حسابهای دریافتنی تجاری

2,4631,994میانگین فروش روزانه

ب(نسبت نقدینگی)ارقام میلیون ریال(

818,314592,328دارایی جاری

302,859240,142بدهی های جاری

=0.80=0.80=نسبت گردش دارایی ها 

نسبت گردش جمع دارایی ها ، میزان درامد زایی دارایی های یک شرکت را نشان می دهد .باالتر بودن این نسبت نشان دهنده درامد زایی 

بیشتر این شرکت و بهره وری باالتر آن است .

134==

نسبت گردش موجودی ها

متوسط دوره وصول مطالبات

نسبت جاری

== = 5.305.36

این نسبت به صورت مرتبه بیان می شود.باال بودن چنین نسبتی نشانگر توان شرکت در گرداندن موجودی کاالی آن و بعبارت بهتر توان 

شرکت در فروش کاالهای آن است.کم بودن این نسبت نشان میدهد شرکت در فروش  کاالهای خود دشواری مواجه است یا اینکه کاالی مازاد 

نگهداری می نماید.

این نسبت معرف روز است.این نسبت نشان می دهد که حسابهای دریافتنی تجاری معادل چند روزانه فروش می باشد.باال بودن چنین نسبتی 

بیانگر آنست که شرکت کاالهای خود را با شرایط  نسیه قابل مالحظه می فروشد و یا در وصول مطالبات خود پی گیری موثری انجام نمی 

رساند.

=

=

183

   نسبت جاری به صورت مرتبه بیان می شود.این نسبت توان پاسخگوئی به تعهدات شرکت در کوتاه مدت )یک سال( را منعکس می سازد. 

این نسبت نشان میدهد که در کوتاه مدت چگونه شرکت می تواند بدهی خود را از طریق تبدیل داراییی های جاری به نقد پاسخگو باشد.

= 2.47 = 2.70
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386,077372,720موجودی جنسی و سفارشات-دارایی ها جاری

302,859240,142بدهی های جاری

ج(نسبت  اهرمی )ارقام میلیون ریال(

310,592246,540جمع بدهی ها

1,131,984912,914جمع دارایی ها

821,392666,374جمع حقوق صاحبان سهام 

1,131,984912,914 جمع دارایی ها

د( نسبت سودآوری)ارقام میلیون ریال(

213,224194,080سود خالص

1,131,984912,914 جمع کل دارایی ها

213,224194,080سود خالص

821,392666,374 حقوق صاحبان سهام

نسبت مالکانه بیانگر نسبت سهم صاحبان سهام از کل دارایی های شرکت است ، این نسبت مکمل نسبت بدهی است و باال بودن آن نمایانگر 

اتکای کمتر شرکت به منابع مالی خارج از شرکت می باشد .

=0.73=0.73=

حقوق صاحبان سهام نشانگر مجموع سرمایه ای است که در اختیار شرکت بوده است، چنین نسبتی نشانگر خالص بازده دارایی های شرکت و 

یا بازده حقوق صاحبان سهام شرکت است.این نسبت بیشتر نشانگر موفقیت در تحصیل سود بیشتر برای سهامداران است.

2629

این نسبت نشان دهنده آن است که کل دارایی در اختیار شرکت است چه بازدهی برای شرکت به ارمغان آورده است نسبت باالتر عالمت 

موفقیت در استفاده در دارایی می باشد.

===بازده دارایی ها 1921

===بازده حقوق صاحبان سهام

=

= 0.27

این نسبت توانایی شرکت در پرداخت های فوری بدهی های جاری آن نشان می دهد.در محاسبه این نسبت قیمت تمام شده موجودی های 

جنسی و سفارشات از دارایی های جاری کسر شده است، زیرا این تصویر کلی وجود دارد که در شرایط اضطراری که شرکت ناگزیر از پرداخت 

فوری بدهی های جاری خود می باشد،فروش موجودی های جنسی با سرعت امکان پذیر نیست.

== 1.271.55

== 0.27

این نسبت به صورت درصد بیان می شود.این نسبت نشان دهنده اهمیت و نقش بدهی های جاری و بلند مدت در تامین و تحصیل جمع 

دارایی های شرکت است.هر چه نسبت باالتر باشد نشان دهنده گرای شرکت در تامین منابع مالی آن از خارج از شرکت است.باالتر بودن این 

نسبت نشان دهنده مخاطره آمیز بودن شرکت از دیدگاه بستانکاران و بانکهایی است که وام می دهند.

نسبت بدهی

نسبت مالکانه 

نسبت آنی



)سهامی عام(کشت و صنعت بهاران گلبهار خراسان  شرکت  

شرکتگزارش فعالیت و وضع عمومی    

0011 اسفند 92سال مالی منتهی به   

90929به گزارش فعالیت و و    

11 
 

 

 

 : مربوط به اشخاص وابسته اطالعات

 

مصوب  یقانون تجارت اصالح 029با اشخاص وابسته و مشمول ماده  29/02/0011به  یسال منته یمعامالت شرکت ط هیکل

 .باشد یم یصورت مال 29شماره  ادداشتیبه شرح  0307اسفند 

 : شرکت یآت یمال تعهدات

 یصورت ها دییتا خیتا تار یا هیو تعهدات سرمااحتمالی  یفاقد بدهصورت های مالی  31به شرح یادداشت شرکت 

باشد. یم یمال  

  

 : رهیمد اتیه ساختار -نظام راهبری شرکت  

 یرمیگزارش بشرح ز نیا خیشرکت درتار رهیمد اتیه یباشدکه اطالعات مربوط به اعضا ینفر م 5شامل  رهیمد اتیه یاعضا

 : باشد

 
 

 
 

  

عضو هیئت مدیره در سایر شرکت هاسمتهیئت مدیره

داردرئیس هیات مدیره آقای مهدی بوستانی 

داردنایب رئیس هیات مدیره خانم فرشته نقاش طوس

نداردعضو هیات مدیره آقای سید مجید حسینی

داردعضو هیات مدیره آقای مسعود عزیزی نمینی

شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان)سهامی 

عام( به نمایندگی آقای علیرضا بوستانی
داردعضو هیات مدیره 
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 : شرکت سکیر منابع و  لیو تحل هیتجز

 

 الف(منابع

منابع در دسترس شرکت کشت و صنعت بهاران گلبهار خراسان )سهامی عام( شامل منابع مالی و غیر مالی است.منابع مالی 

تسهیالت بانکی به منابع مالی شامل وجوه نقد، مطالبات  می باشد.شرکت در صورت نیاز به تامین مالی می تواند با استفاده از 

 مورد نیاز خود دست یابد.مهمترین مصارف منابع مالی تهیه مواد اولیه جهت تولید و هم چنین افزایش ظرفیت می باشد.

منابع غیر مالی شرکت شامل منابع انسانی و سایر دارایی های غیر مالی از جمله دارایی های ثابت عملیاتی و موجودی مواد و 

 اشد.کاال می ب

 مشارکت کارکنان:

داشتن نیروهای متخصص و کارآمد در صنعت غذایی از مهمترین ارکان به جهت رسیدن به اهداف سازمان می باشد.ازین رو 

)سهامی عام( با برگزاری کالس های آموزشی و بهداشتی همواره در نظر داشته تا  بهاران گلبهار خراسانشرکت کشت و صنعت 

 سرمایه نیروی انسانی خود را در باالترین جایگاه  جهت میل به اهداف سازمان نگه دارد.

 اطالعات و ترکیب نیروی انسانی:

 بر حسب میزان تحصیالت بشرح جدول ذیل میباشد:  0011آمار کارکنان در طی سال  

 

تعدادنوع قراردادتعدادتحصیالت

75قراردادی1فوق لیسانس

0سایر15لیسانس

25دیپلم و فوق دیپلم

34زیر دیپلم

7575جمع

اطالعات نیروی انسانی

از نظر نوع قرارداداز نظر تحصیالت
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 ب(ریسک ها

فعالیت در بازار رقابتی برای هر شرکت تولیدی شرایطی را فراهم می آورد که به عنوان ریسکهای فراروی شرکت مورد توجه 

 قرار می گیرند ریسکهای عمده ای که این شرکت با آن مواجه می باشد را می توان به شرح زیر تقسیم بندی نمود :

 

 ریسک قیمت نهاده های تولید :

با توجه به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها وافزایش نرخ حاملهای انرژی و هزینه حمل و نقل به طور مستقیم بر نهاده 

های تولیدی شرکت های غذایی تاثیر گذار بوده و باعث افزایش قابل مالحضه بهای تمام شده محصوالت خواهد شد و این امر 

 و تولید صنایع غذایی داشته باشد.  میتواند تاثیر  بسزایی در بازار مصرف

 ریسک کاهش قیمت محصوالت :

با توجه به افزایش میزان تولید مواد غذایی در کشور و بهره برداری از طرح های توسعه و خطوط تولید جدید و رقابت  شرکت 

مر باعث ارائه تخفیفات ها در تخصیص سهم بیشتری از بازار مصرف و حضور بیش از پیش رقبا در بازارهای محلی که این ا

فروش توسط شرکت های فعال در صنعت مواد غذایی شده و به نرخ فروش کمتر از نرخ مصوب انجمن صنفی صنایع غذایی 

گردیده است و ادامه این امر باعث کاهش میزان سودآوری و بهای سهام شرکت های تولید کننده مواد غذایی خواهد شد . ولی 

تبر تبرک بازار مصرف تمایل به خرید از تبرک را با توجه به سایر رقبا در چند سال اخیر نشان داده و با توجه به وجود برند مع

 .سهم تبرک از بازار علی رغم باال رفتن قیمت محصوالت  افزایش یافته است

 ریسک نوسانات نرخ بهره:

یرباز مورد توجه بوده است.در حقیقت نرخ بهره نرخ بهره به عنوان یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در صحنه اقتصاد کالن از د

می تواند شیوه تامین مالی دار در یک اقتصاد تحت تاثیر قراردهد.برای مثال با افزایش نرخ سود سپرده ها ، منابع مالی از سایر 

با توجه به  بخش های مولد اقتصاد به سوی موسسات سپرده پذیر، نظیر بانک ها و موسسات مالی و اعتباری هدایت میشود.
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سیاست  بازار پولی کشور مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده های بانکی، نرخ سود تسهیالت متعاقبا کاهش یافته و در نتیجه نرخ 

 نسبت به قبل روند نزولی را تجربه خواهد نمود.بهارن گلبهار خراسان )سهامی عام(  تامین مالی برای شرکت کشت و صنعت 

 ریسک نرخ ارز:

روند افزایش نرخ ارز در دوره نه ما اخیر و پیش بینی تداوم این روند و باعنایت به امکان صدور محصوالت شرکت به  با توجه به

کشورهای نظیر افغانستان،عراق و کشور های مشترک المنافع، پیش بینی میشود این تغییرات تاثیر مناسبی بر درآمدهای 

ز سوی دیگر به دلیل تاثیر نرخ ارز برمواد اولیه مورد نیاز از جمله روغن و  شرکت در صورت برنامه ریزی صادرات داشته باشد.ا

 ماشین آالت وارداتی ، افزایش نرخ ارز باعث باالرفتن بهای تمام شده محصوالت خواهد شد.

 : شرکت یاجتماع عملکرد

 ادوارهیو دفاع مقدس و یو مساجد 0مراسم مذهب ی0 مراکز مذهب یبودن در امور اجتماع میسال مورد گزارش به منظور سه در

کند . البته شرکت به صورت  فایمنطقه ا یو مذهب ی0فرهنگ یدر رشد علم یشرکت توانسته است سهم کوچک نیشهدا ا

 .ردیپذ یم جامموارد در سطح گروه ان نیکه ا دینما یعمل م گنیهلد

 : کارکنان یو بهداشت  یشرکت در رابطه با سطح رفاه عملکرد

  پرسنل و افراد تحت تکفل  آن ها یکامل شرکت برا نهیدرمان در سطح مناسب با هز یلیتکم یها مهیب یانعقاد قرارداد ها  -

  وام ینامه ها نییآ نیصندوق جهت ارائه وام به کارکنان  و تدو جادیا  -

 :یتوسعه منابع انسان یتهایفعال

 تیکارآمد و توانمند امکان ادامه فعال یو بدون وجود منابع انسان باشدیم یهر سازمان و شرکت ییدارا نیبا ارزشتر یانسان منابع

اهداف شرکت  نیتر یو کاربرد نیاز مهمتر یکی یباشد رشد و توسعه منابع انسان ینم ریو رشد و توسعه شرکت ها امکان پذ

در  یو جامع قیآن کنترل دق تیفیو باال بردن ک یمتداول توسعه منابع انسان یشرکت با استفاده از راهکارها نیبوده است . ا

در سطح شرکت با  یگذار ریجهت تاث یانسان یها روین نیکه بهتر  دهیآورد و همواره تالش گرد یبه عمل م رویجذب ن

منطقه  0 جذب شرکت گردند  یبوم یروهایاز ن هاستفاد تیو با در نظر گرفتن اولو ازیمورد ن یهایتخصص ها و توانمند نیبهتر

 .باشد ینفر م  03. تعداد کل کارکنان شاغل در شرکت 
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 : مجمع فیانجام شده در خصوص تکال اقدامات

 

ه و عدم کسر مالیات برای شرکت مجمع عمومی عادی صاحبان سهام هیچ گونه تکلیفی ب طلوببا توجه دریافت گزارش م

 هیات مدیره واگذار ننموده است.

 

 

 

 : سود میتقس یبرا رهیمد ئتیه شنهادیپ

 

 
 

 : شرکت  ندهیآ یها برنامه

 یو خارج یمصرف داخل یبازار ها گسترش

 یبرنامه ها یو خارج یداخل یبازارها شیجهت حفظ و افزا بر مصرف کشور دیشرکت و مازاد تول دیلوت لیتوجه به پتانس با

 .خصوص برداشته شود نیدر ا  یاساس یکه گام ها دهیمقرر گرد یابیواحد بازار تیباشد و با تقو یدر دست اجرا م یمدون

 

 : حسابرس و یقانون بازرس

 یاصل بازرس و حسابرس سمت به و خدمات مالی آگاه نگر  یحسابرس سسهمو 31/13/0011 مورخ مجمع اساس بر( الف

 .شد انتخاب

 .باشد یمارقام نگر  یحسابرس موسسه  31/13/0011 مورخ مجمع در یانتخاب البدل یعل بازرس( ب

 

الف(

ب(

پ(

ت(

ث(

  نحوه تخصیص سود بر اساس تصمیم مجمع عمومی عادی سالیانه تعیین می  گردد.

  حداکثر سود قابل تقسیم با توجه به وضعیت نقدینگی و توان پرداخت سود:حداکثر سود قابل تقسیم با توجه به تصمیم 

هیئت مدیره شرکت170.737باشد.

  برنامه پیشنهادی شرکت در ارتباط با پرداخت سود تقسیم شده با توجه به مصوبات مجمع عمومی سهامداران سود اعالم 

شده طبق برنامه زمانبندی پرداخت خواهد شد.

  میزان سود قابل تخصیص به مبلغ 394.549میلیون ریال

  پیشنهاد تقسیم سود: این امر در اختیار مجمع عمومی سهامداران گذاشته شده است.



)سهامی عام(کشت و صنعت بهاران گلبهار خراسان  شرکت  

شرکتگزارش فعالیت و وضع عمومی    

0011 اسفند 92سال مالی منتهی به   

90929به گزارش فعالیت و و    
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 : تماس با شرکت اطالعات

  اول جاده اخلمد -: چناران  یدفتر مرکز آدرس

 2087807057:  یپست کد

 37510:  تلفن

 37697131:  فاکس

 :info@tabarok.ir شرکت  ینترنتیا آدرس


