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 ماهيت كسب و كار  -1

سه ملي              شنا سهامي عام( به  شتي گلتاش به       1361مردادماه  10در تاریخ 10260244573شركت گلتاش ) شي و بهدا شركت آرای با نام 

ـبت رسيـد،         3601صورت شركت با مسووليت محدود تأسيس شد و طـي شماره   در اداره ثبت شـركت هـا و مالكيت صنعتي اصفهان به ث

و   1361 /07 /24رداری نموده است. شركت براســـام مـــ وبه مـــمامي عمومي لـــو  العاده مـــور      و از تاریخ مذكور شروع به بهره ب

ــهامي  ا "ابتدا به  20/10/1378 ــبس به "سـ ــهامي عام"و سـ ــوبه مممي عمومي لو  العاده مور   "سـ ــام م ـ تبدیل گردید و براسـ

در بورم اورا  بهادار )در گروه مح ــو ت شــيميایي(   02/04/1380نام آن به شــركت گلتاش تييير یالته اســت و در تاریخ  20/10/1378

پذیرلته شده است. درحال حاضر شركـت گلتاش جزء شركت های لرعي شركت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایي بهشهر )سهامي عام(  

اصفهان  يابان توحيد،    است و شركت نهایي گروه ، شركت توسعه صنایي بهشهر)سهامي عام ( مي باشد. نشاني مركز اصلي شركت ، شهر              

 سا تمان پدیده مي باشد و محل لعاليت اصلي آن در اصفهان ، شهرك صنعتي مباركه ،  يابان هفتم  واقي است.               

توليد و تهيه انواع مواد و مح و ت شوینده و پاك كننده بهداشتي و آرایشي و مواد صنعتي  اساسنامه،  2موضوع لعاليت شركت طبق ماده    

ها و ایماد   ، سرمایه گذاری در سایر شركت   بط، انمام كليه امور  دمات بازرگاني و انمام امور صادرات و واردات كا های موضوع شركت   مرت

ــركت  ــركت و همننين انمام                 شـ های جدید، انمام امور مربوط به تامين مالي در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه و در جهت منالي شـ

صادره توسط وزارت صنعت،      10/03/1396مور   1313344/17624ي است. به موجب پروانه بهره برداری شماره    دمات لني و آزمایشگاه 

 باشد. و ادوات بسته بندی مي اشتيدت بهمح و هزار تن انواع  65توليدی شركت حدوداً  ظرليتمعدن و تمارت، 

 به شرح زیر مي باشد : 30/09/1399مالي منتهي به  سالعمده شركت در پایان  انسهامدارجدول                     

 نام سهامدار رديف
30/09/1399 

 درصد هزار سهم تعداد سهام

 76.59 765.887 )سهامی عام( شركت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر  1

 0.0044 44 شركت مدیریت یاران توسعه صنایع بهشهر )سهامی عام ( 2

 0.0044 44 شركت صنایع بهداشتی ساینا )سهامی عام ( 3

 0.0044 44 شركت مروارید هامون)سهامی خاص ( 4

 0.0022 22 پوشش توسعه صنایع بهشهر )سهامی خاص( اي شركت خدمات  بيمه 5

 4.0867 40.867 شركت سرمایه گذاري سپه )سهامی عام( 6

 1.1506 11.506 توسعهصندوق سرمایه گذاري مشترك اميد  7

 0.9002 9.002 شركت سرمایه گذاري سایه گستر سرمایه )سهامی خاص ( 8

 17.2584 172.584 سایر اشخاص 9

 100 000,000,1 جمع 
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 ت مديرهئالف( تركيب اعضاي هي 

وه بر اعضای تواند عالشود و مياصلي اداره مينفر عضو  5ای مركب از ت مدیرهئشركت، شركت به وسيله هي نامهساسا 27اسام ماده  بر     

عامل را از اعضا، انتخاب  یرمد ،ت مدیرهئهي ت مدیره اشخا  حقوقي بوده وئ، كليه اعضای هيالبدل نيز داشته باشداصلي دو نفر عضو علي

 ت مدیره و مدیرعامل به شرح زیر مي باشد:ئمشخ ات اعضای هي اند.نموده

 

نماينده اشخاص 

 حقوقي
 سمت

نام اعضاي هيئت مديره و 

 مدير عامل
 تحصيالت

شروع تاريخ 

ت ئعضويت در هي

 مديره

يي ساليانه حقوق و مزايا

 ميليون ريال

 بهزاد يعقوبي 
 ت مدیرهئهي رئيس

 غير موظف 

توسعه  دمات بيمه پوشش 

 (بهشهر )سهامي  ا 

كارشنام 

 مدیریت بازرگاني
25/12/1398 108 

 توفيق افشار نژاد
ت ئهي رئيس نایب

 و مدیر عامل مدیره

 مدیریت یاران توسعه بهشهر

 ()سهامي  ا  
 873 02/07/1399 يميش يكارشناس

 سروش نامدارپور

و  ت مدیرهئعضو هي

معاونت مالي و اقت ادی 

 ITومنابي انساني ،

 صنایي بهداشتي ساینا

 (عامسهامي )

ارشد  يكارشناس

 حسابداری
25/07/1391 2.903 

  آرش جابر انصاري
  ت مدیرهئهي عضو

 غير موظف

 شركت مروارید هامون 

 )سهامي  ا (

كارشناسي ارشد 

 مهندسي مواد
03/09/1397 157 

 روح اله حسيني كيا

  ت مدیرهئعضو هي

 غير موظف

شركت مدیریت صنعت شوینده 

 توسعه صنایي بهشهر ) سهامي عام (

كارشناسي ارشد 

 مهندسي صنایي
09/07/1397 157 

 

جناب آقای توليق الشار نژاد به عنوان نمایندگي شركت مدیریت یاران توسعه  02/07/1399مور  استناد صورتملسه هيئت مدیره ه ب

ه وآگهي ثبت تيييرات در تاریخ شد (ب رئيس هيئت مدیرهیمدیر عامل و نا)جانشين جناب آقای یزدان كرمي بهشهر )سهامي  ا (، 

تا  1399مبلغ دریالتني جناب آقای كرمي )مدیر عامل( از ابتدای سال مالي . د كشور به ثبت رسيددر سازمان ثبت و اسنا 13/07/1399

 ميليون ریال مي باشد.  2.868مبلغ  1399پایان آبان 
اصالحيه قانون تمارت در   و  عدم عضویت همزمان اعضای هيئت مدیره به عنوان مدیرعامل یا عضو هئيت  241ماده  2مفاد تب ره   

ره در بيش از یک شركت كه تمام یا بخشي از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومي غير دولتي است، رعایت گردیده مدی

 است.
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 اطالعات مربوط به مديران اجراييب( 

 تحصيالت سمت نام و نام خانوادگي
سابقه اجرايي در 

 شركت
 سوابق مهم اجرايي

 شيمي يكارشناس عامل مدير توفيق افشار نژاد
 99سال مهراز 

 تاكنون

مدير عامل چاي -رينگ سازي سايپامدير عامل شركت 

 ماسوله

  قائم مقام مدير عامل  كوروش عبدلي 
كارشناس 

 حسابداري

سال 99ازمهر 

 تاكنون

مدير عامل –معاونت مالي و اقتصادي شركت به پخش 

 سرمايه گذاري توسعه صنايع بهشهر

 سروش نامدارپور

ت مديره و ئعضو هي

 يو اقتصاد يمعاونت مال

 IT، يومنابع انسان

 كارشناس ارشد

 حسابداري
 تاكنون 83از سال 

حسابرسي، رييس حسابداري شركت تكسرام و مدير 

 مالي گلتاش

 معاونت فروش شركت به پخش  تا كنون 99از آبان  كارشناس بازاريابي ييمعاونت اجرا فرد حسين شهرياري

 معاونت حراست توسعه صنايع بهشهر  تا كنون 99از خرداد دانشجو دكترا و فروش يابيمعاونت بازار ياراحمديمحمد  

 تحقيقات و تضمين كيفيت گلتاش معاونت تاكنون 77از سال  دكتراي داروسازي توسعهتحقيق و  معاونت سيد علي فاطمي

 بهرام خسروي
بهره و  توليد معاونت

 برداري

مهندسي شيمي و 

فوق ليسانس 

 مديريت اجرايي

 تاكنون 78از سال 
 مجتمع ،الدينتوليد مركز آموزشي شهيد زينعاونت م

 پتروشيمي بندر امام و گلتاش

 معاونت بازرگاني  امير حسين قنبري
كارشناسي ارشد 

 مديريت صنعتي

سال 99ازمهر 

 تاكنون

مواد غذايي به پخش ، شركت  مديربازرگاني شركت 

 رينگ سازي سايپا 

 محسن هواييسيد 
و  ريزيبرنامه عاونتم

 مهندسي صنايع 

مهندسي صنايع و 

فوق ليسانس 

 مديريت

 تاكنون 76از سال 
 ،ريزي شركت تجهيزات پزشكي اوحدبرنامه معاونت

 شمهياگاز و گلتا

 مصطفي مدرسي سيد
 ،پشتيباني وفني معاونت

 پروژه

و  ليسانس مكانيك

كارشناسي ارشد 

 مديريت اجرايي

 مدير واحد فني گلتاش تاكنون 79سال از 
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شرح زیر لعاليت و مح و ت         ش  شتي و مواد اوليه به  شي و بهدا سهامي عام ( در زمينه توليد مح و ت آرای ركت گلتاش ) 

 ایران و كشورهای منطقه برای استفاده عموم عرضه مي نماید .   سراسر ود را در 

 مح و ت نهایي : -الف

 ،نسيم، اركيد و دنتامكس   انواع  ميردندان در برندهای پونه 

  سيو و اركيد  ،شبنمانواع شامبو در برندهای 

  و آرومكس ،گل بو انواع صابون در برندهای گلنار 

  ،اركيد، آرومكس و گل بو انواع مایي دستشویي در برندهای سيو 

 مواد اوليه : -ب

 مواد اوليه عمده مورد نياز در توليد مح و ت نهایي 

  توليدیادوات بسته بندی مایعات شامل انواع بطری های پت و درب مورد نياز مح و ت 

   تيوپ های  ميردندان در حد نياز مح ول نهایي 

شركت                سانس به آن  صدی از لروش مح و ت به عنوان حق لي سهامي عام ( در سان ) شركت پاك ستفاده از نام تماری  به دليل ا

 ت نام های تماری شركت )آرومكس، دنتامكس و گل بو( مشمول پردا ت حق ليسانس نمي گردد.  پردا ت مي گردد.  زم به ذكر اس

شهر و          توزیي  عمده مح و ت دا لي   صنایي به سعه  سته به گروه تو سهامي عام ( واب شركت به پخش )  صادراتي  از طریق  با  لروش 

 ه وسيله نمایندگان لروش انمام ميشود. شركت و بصادرات از طریق واحد  هدفكشورهای  رقابتي درتوجه به شرایط 

صي بر وردار        توزیي بازار        ستردگي  ا شتي از گ شي،  بهدا ست مح و ت آرای رجي در آن و رقبای زیادی از توليدكنندگان دا لي و  ا ا

سب  كيفيت ارایه تبلييات و و های بازاریابي  لعاليت و مي نمایند تنوعم  تمح و  توزیيبه اقدام  از اهميت  اصي در رسيدن   مح ول  منا

 به شرح زیر مي باشد:مختلف مح ول شركت گلتاش در گروه های سهم بازار . است به اهداف شركت بر وردار
 

 

 نوع محصول

 30/09/1399سال مالي منتهي به   30/09/1399مالي منتهي به  سال

 صادرات از بازار داخلي شرکت سهم اخليدکل بازار   جمع کل  صادرات داخلي

 تن -مقدار درصد تن -مقدار تن -مقدار  تن-مقدار تن-مقدار تن-مقدار گروه محصول

 2.530 31/16 28.544 000,175  31.074 2.530 28.544 شامپو 

 35 98/15 11.197 050,70  11.233 35 11.197 صابون 

 60 79/16 3.358 000,20  3.418 60         3.358 خميردندان 

 - 01/7 11.918 000,170  11.918 - 11.918 مايع دستشويي 

 - - 249/0 -  269/0 - 249/0 کرم

 2.625 64/12 017,55 050,435  57.643 2.625 55.017 جمع کل
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این  تييير ،كه واحد های توليدی و تماری ملزم به رعایت آنها مي باشــند يقوانينرلتن شــرایط موجود لضــای كســب و كار و با در نظر گ 

سود دهي آنها را تحت تاثير      مي توان شرایط و قوانين  شته و روند ارزش آلریني و  د بر عمليات توليد و تمارت بنگاه های اقت ادی تاثير دا

 قرار دهد .  

 از: ترین قوانين و مقررات حاكم بر لعاليت شركت عبارتندمهم

 قانون تمارت

 بر ارزش الزودهو عوارض های مستقيم و ماليات قوانين ماليات

 قانون كار و تامين اجتماعي

 قانون بازار اورا  بهادار

 قانون حمایت از م رف كنندگان و توليدكنندگان

               ای بر لعاليت شــركت داشــته و یا انتظار مالي مورد گزارش كه تاثير قابل مالحظه ســالضــمناً اهم ضــوابط و مقررات وضــي شــده طي       

 ای بر لعاليت شركت داشته باشند، به شرح زیر است:رود تاثير قابل مالحظهمي

 عدم ثبات در نر  ارزهای  ارجي 

  تييير سياست تخ يص ارز برای واردات مواد اوليه 

 مشكالت مربوط به تحریم در   و   ریدهای  ارجي 

 ات مح و ت شوینده و مواد اوليه مورد نياز توليد  تعرله وارد تييير در 

 داف و راهبردهاي مديريتاه-2

  :است اهداف شركت از منظر مالي، مشتریان و لرآیندهای دا لي به شرح زیر 

 اهداف عملياتي از منظر مالي  الف :

   آوری پایدارسود 

  نر  بازده سرمایه الزایش 

   الزایش سود  الص 

  لروش  حمم و مبلغ الزایش 

 كاهش قيمت تمام شده توليد 

 ب : اهداف عملياتي از منظر مشتريان   

 رقابت پذیری قيمت 

   الزایش شهرت سازماني 

 الزایش سهم بازار 

 الزایش رضایت مشتریان 

   الزایش لروش در بازارهای هدف 

  لعليجذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان 

  تقویت برندهای شركت 
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 ج : اهداف عملياتي از منظر فرآيندهاي داخلي

 مدیریت بهينه منابي نقدینگي 

 ت و كاهش هزینه های عملياتي و غيرعملياتي  یرمدی 

   بهينه سازی دوره گردش نقدینگي 

  حفظ و بهبود شا ص های محيط زیست در سطح استاندارد 

  حفظ و بهبود شا ص های مدیریت انرژی 

  الزایش بهره وری توليد 

 مدیریت بهينه موجودی های مواد و مح ول 

  مدیریت  رید و تامين مواد اوليه 

  الزایش توان رقابتي از طریق بهينه نمودن طراحي و توليد مح و ت جدید 

شده برنامه      تيم مدیریتي            سيدن به اهداف تعيين  شا ص  شركت برای ر های مرتبط با هر یک از ریزی نموده و با اندازه گيری 

 را در برنامه قرار مي دهد.   ياتيانحرالات و كاهش آنها اقدامات عمل اهداف به صورت دوره ای برای رلي

، عملكرد شركت در حد گزارشات   شركت  در سازمان با پوشش همه حوزه های لعاليت دا لي   ERPعملياتي سيستم   نظر به استقرار      

 ماهيانه استخراج و مورد تحليل و برنامه ریزی قرار مي گيرند.  به صورت كامل مالي 

ستراتژی   سب و كار      شركت،  کدر قالب برنامه ا ضای ك صت های ل سایي و با توجه به تييير   تهدیدها و لر صورت دائم    ،شرایط  شنا به 

سب، برای مقا      شدن لرصت منا صورت بروز تهدید و یا لراهم  ستفاده از آن برنامه های عملياتي    بلهمورد بازنگری قرار مي گيرند و در  و یا ا

 تدوین و به مورد اجرا گذاشته مي شود .  

شتي و                     شدت  شوینده یک بازار   بازار مح و ت بهدا شيول لعاليت   رقابتي بوده و توليدات دا لي و  ارجي با برندبه  های متنوع م

و از طرلي با توجه به گستردگي    است كيفي مح و ت و توسعه آنها   بهبودحفظ سهم بازار و الزایش سهم بازار مستلزم     لذا. مي باشند 

صادراتي     شور و  سي  تحقيق و بازارهای هدف دا ل ك شبكه پخش از مهمترین چالش های      بازار،برر سعه بازار و بهبود  تحليل بازار، تو

 شركت های لعال در بازار مي باشد .  

ستا با وجود واحد                    دائماً در حال بهبود كيفي مح و ت و ایماد تيييرات بسته بندی بوده و    كارآمد،  R&Dشركت گلتاش در این را

شركت های پخش د  سيل های موجود      نظر به وجود  صنایي بهشهر از پتان ستفاده از ابزارهای بازاریابي  ر گروه توسعه    ،بهره جسته و با ا

شبكه توزیي  ود   شده در   بودهتبلييات و مالي در حال تقویت  ضای ك و با توجه به تيييرات ایماد  های   لروشگاه  ب و كار و توسعه س ل

 ه را  واهد نمود .از امكان به وجود آمده حداكثر استفاد،  زنميره ای

نيز سيو  آرومكس و  هایبا برند در طراحي جدید و توليد كرم ،در بخش توسعه مح ول عالوه بر توسعه در سطح مح و ت موجود                    

پخش   به مرور و متناســب با تقویت كه گردیدهریزی  و برای توليد و عرضــه تنوع های مح ــول لو  برنامهمي شــود  بازاروارد و آغاز 

سعه  واهد یالت.  شده كه آن هم در        تو ضمن مح و ت  مير دندان در چهار تنوع با برند دنتامكس با طراحي جدید نيز انمام  در 

       شرف ورود به بازار است. 

قدام به توليد بخشي از  های رقابتي بوده كه شركت در این راستا ا   حضور در بازار رقابتي و الزایش سهم بازار مستلزم با  بردن مزیت                 

سته بندی با تيراژ با  و بخشي از مواد اوليه مورد نياز در توليد مح و ت نهایي نموده كه      شده،    ود ادوات ب باعث كاهش بهای تمام 

 شركت شده است.پذیری الزایش حاشيه سود و در نهایت الزایش بهره وری و قدرت رقابت 
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  تشكل ها،وني، احترام به الراد، ئوليت اجتماعي در بر گيرنده شفاليتهای كسب و كار بر اسام ارزش های ا القي، تطابق با الزامات قان  س م        

سود                سب  شركت عالوه بر ك ست تا  صل ارزش آلریني همه جانبه و یكبارچه ا سائل اجتماعي و در ا سام بودن به م ست و ح محيط زی

 .گرلته و پذیرا باشدلعاليتهای  ود را برای تمام ذی نفعان از آحاد جامعه تا مادر زمين در نظر عات مسئوليت آثار و تب

 اجتماعي به شرح زیر مي باشد :های مسئوليت  در راستایر انمام شده در شركت وام             

  و عدم كاهش نيروایماد اشتيال پایدار 

 ليتدار و با كيفيت در جهت تداوم لعاپای سود آوری 

 لضای كسب و كار   برعایت كليه قوانين حاكم ر 

  ذینفعانتوجه ویژه به رعایت حقو  م رف كنندگان و 

  با پایش و مدیریت به هنگام  روجي هاهينگي استانداردهای محيط زیست بحفظ 

 كاهش م رف انرژیبهبود مستمر در 

 منابع، ريسك ها و روابط  -3

دامنه عوامل مرتبط با ریسک بازار بسيار گسترده و در شرایط متفاوت بسيار متيير ميباشد. ریسک بازار شامل سهم بازار، حضور     

رقبا و نر  ارز ميباشد. این شركت یكي از شركت های لعال در صنعت شوینده و بهداشتي مي باشد كه به دليل حمم و تنوع 

ابيت  ا   ود را برای حضور رقبای دا لي و  ارجي با برندهای بنام داشته كه این مح و ت این صنعت، بازار مربوطه جذ

موضوع مي تواند بر عملكرد شركت تاثير داشته باشد. از طرلي لعاليت های شركت در معرض  طر تيييرات در نر  مواد اوليه، 

از برنامه ریزی تامين و پتانسيل های موجود در گروه ادوات بسته بندی و ارز مي باشد، لذا شركت برای رلي این موضوع با استفاده 

شوینده توسعه صنایي بهشهر و تييير در سياستهای لروش و بازاریابي توانسته بر این مشكل لایق آید. در سال مالي مورد گزارش 

 سهم بازار مح و ت شركت الزایش یالته است. 

كه در نتيمه، در معرض آسيب پذیری از نوسانات نر  ارز و شرایط تامين و ارسال شركت معامالتي را به ارز انمام مي دهد    

حواله های ارزی قرار مي گيرد. آسيب پذیری از نوسان نر  ارز از طریق تامين مواد اوليه وارداتي و مواد اوليه دا لي ) با منبي 

تداوم حداكثری توليد و استفاده از پتانسيل های   ارجي ( مي باشد. شركت ریسک لو  را از طریق تامين موجودی  زم برای

 ایماد شده در مراودات ارزی مدیریت مي كند.

% مواد اوليه و ادوات بسته بندی مورد نياز این شركت از طریق واردات از كشورهای مختلف تامين ميگردند و بر ي  51حدود     

يرات ييند نيز دارای منبي  ارجي بوده و هر گونه نوسان در نر  ارز و تبندی كه از دا ل تامين ميگرد از مواد اوليه و ادوات بسته

لذا با توجه به قانون نر   ،در شرایط  رید های  ارجي ميتواند بر قيمت تمام شده توليد و حاشيه سود شركت تاثيرگذار باشد

ي وجود سيستم كنترل دائمي حاشيه يرات نر  لروش مح و ت و از طرلراهكارهای قانوني تيي ت نهایي و وجود گذاری مح و

هر گونه تيييری در این   و  قبل از آنكه  ،سود مح و ت بر اسام نر  های استاندارد و موجودی سازی بهينه ملزومات توليد

 شده، د عنوان ربا استفاده از موا بتواند به صورت عملياتي وارد چر ه سود و زیاني شركت شود و حاشيه سود شركت را تييير دهد،
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تواند موثر واقي  ييرات قدرت  رید م رف كنندگان نيز ميچند كه تيتيييرات  زم در نر  و شرایط لروش اعمال ميگردد. هر 

    گردد.

شركت شود.  یبرا يمال انید كه منمر به زنتعهدات  ود ناتوان باش یفایدر ا مشتریاناشاره دارد كه  يسكیبه ر یاعتبار سکیر

از  يناش یاعتبار سکیرا اتخاذ كرده است، تا ر ،يدر موارد مقتض قرارداد معتبر یبرمعامله تنها با طرف ها يمبن ياستيشركت س

دریالتني های تماری عمدتاً شامل تعداد زیادی از مشتریان نبوده و متمركز را كاهش دهد.  انیتعهدات توسط مشتر یفایدر ا يناتوان

بر شركت های گروه بوده كه دارای حداقل ریسک ممكن مي باشند و دوره وصول مطالبات با توجه به توالقات و قراردادلي مابين 

همننين  بي اعتباری مستمر بر اسام وضعيت مالي حسابهای دریالتني انمام مي شود.دایماً تحت كنترل و نظارت مي باشد و ارزیا

 ی ود نگهدار يمال یهایيمرتبط با دارا یاعتبار یها سکیاعتبار به منظور پوشش ر شیالزا یروشها ریسا ای قهيوث نگونهيشركت ه

 50درصد از مطالبات شركت وصول گردیده و مابقي نيز طبق برنامه حداكثر ظرف مدت  25تا زمان تهيه این یادداشت ها،  كند. ينم

 روز وصول  واهد شد.

از طریق نظارت مستمر بر جریانهای نقدی پيش بيني شده و واقعي، تطبيق سررسيد  ،ينگینقد سکیر تیریمد یركت براش     

سررسيد حسابهای پردا تني تماری و  كند. يماقدام ،  يبانك حدود اعتباری م وبو  ياندو ته كال یهدارگندارایيها و بدهي ها، 

 . سایر پردا تني ها كمتر از دو ماه مي باشد

با توجه به لزوم انبارش مناسب  .بسته بندی مي باشدمواد اوليه و ادوات  % 89شوینده شامل حدود مح و ت بهای تمام شده     

شرایط بازار در وصول وجه نقد  وتي از نظر تامين مالي نياز دارد و ریدهای  ارجي كه مدت زمان متفا لرآیند، ماهيت ملزومات توليد

نقدینگي برای تامين سرمایه در گردش وجود باعث الزایش دوره گردش عمليات گردیده و  ،عملياتي حاصل از لروش مح و ت نهایي

مرحله الزایش سرمایه از محل  چهاردر سال گذشته  5مدیریت ریسک لو  شركت طي  لذا برای ،اصي بر وردار ميباشداز اهميت  

و از طرلي با توجه به وجود حدود اعتباری  دادهبهبود  ود را بت مالكانه نسو  صورت وضعيت مالي ، سا تار سرمایه،مختلف ی ها

 است.  نمودهمدیریت را   د بانكها ریسک لونزم وب 

و             ميليارد ریال  7.703ميليارد ریال الزایش به  3.676جمي دارایي های شركت با  30/09/1399مالي منتهي به  سالدر پایان    

. سرمایه در گردش شركت از مبلغ است رسيدهميليارد ریال  3.817ميليارد ریال الزایش به  2.720 بدهي های جاری شركت با 

 یالته است.  الزایش 30/09/1399 منتهي به مالي سالميليارد ریال در  3ر486به مبلغ  1398ميليارد ریال در سال مالي 2ر756

 سال شركت طي مشهودهای ثابت  بهای تمام شده دارایي، ادامه عمليات بهسازی و نوسازی ماشين آ ت و تمهيزاتنظر به همننين 

 . بالغ گردیده استميليارد ریال 6/438الزایش به مبلغ ميليارد ریال  217  مالي مورد گزارش با
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 . استميليارد 164وجه نقد ناشي از لعاليتهای عملياتي   روج، جریان  الص 30/09/1399 هبمالي منتهي  سالدر           

مالي   پردا ت ماليات عملكرد ســـنواتناشـــي از  ریال پردا ت نقدی وجود دارد كه ميليارد 275مبلغ  عملكردماليات پردا ت دربخش     

 مي باشد.  1398و1396

سرمایه گذاری مبلغ     وجه نقد روج            شي از لعاليتهای  ست كه مبلغ   247نا های   سبرده  مربوط بهميليارد ریال آن  12ميليارد ریال ا

 .دارایي های ثابت مي باشدبابت  رید وجوه پردا تي ميليارد مربوط به  261سرمایه گذاری و مبلغ 

و  ميليارد ریال 2.735به مبلغ  كه مربوط به تسهيالت دریالتيبوده ميليارد ریال  991مبلغ  نقد ناشي از لعاليتهای تامين مالي ورود    

 شروع پردا ت سود سهام پردا تنيميليارد ریال مربوط به  503و مبلغ  ميليارد ریال 1.149 مبلغ  مالي به سالطي بازپردا ت تسهيالت 

. نظر به اینكه موجودی نقد و بانک در پایان استوجه نقد نمایان شده   روجيسال مالي قبل) طبق برنامه ( به صورت  سهامداران عمده

پشتيبان با سود مناسب بوده و تسهيالت های                ً        مبلغ لو  عمدتا  در حساب ،مي باشدریال  ميليارد 425مالي مورد گزارش به مبلغ  سال

دات عهبرای انمام ت1399ماه  دیی پایان دوره بوده كه در ابتدای ومربوط به وصولي ها. گردیده است ا ذدریالتي نيز با نر  موثر مناسب 

 م رف گردید.

 

 

شود،                شركت برای  لق ارزش محسوب مي  صلي  سرمایه ا ساني كارآمد  شركت   از آنما كه نيروی ان سنمي آ لذا  شي در  با انمام نياز موز

 برگزاری دوره های آموزشي سعي در ارتقاء بيش از پيش دانش كاركنان دارد.  سطوح مختلف و

نفر به صورت مستقيم با شركت گلتاش     514نفر بوده كه از این تعداد  607مالي مورد گزارش  سال كاركنان شركت در پایان  تعداد كل        

 .  گردیدنفر از طریق پيمانكاری تامين  93ارتباط استخدامي دارند و 

  نفر  241،  ينفر كاردان 50نفر كارشناسي ،   134شناسي ارشد ،    نفر كار 28نفر دكترا ، 1از نظر تح يالت شامل :    وی انساني رني

 .  مي باشد نفر از طریق شركت پيمانكاری 93و نفر زیر دیبلم  60دیبلم و 

  شد تا اطمينان  زم به           و برنامه های اهداف شركت مي با شي واحدهای مختلف در  شدن نياز آموز ستای برآورده  شي در را آموز

 داشتن تخ ص های مربوطه در تمام واحدهای توليدی و  دماتي حاصل شود. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 شرح
 ميليون ريال -مبلغ

30/09/1399 30/09/1398 

 384.805 (163.547) وجد نقد ناشي از لعاليتهای عملياتي  ) روج( ورود الص  

 (43.095) (275.235)  ماليات بر درآمد پردا تي 

 (17.200) (247.474) یگذار هیسرما یها تي الص ) روج( نقد حاصل از لعال

 (285.511) 990.609 يمال نيتام یها تي الص ورود ) روج( نقد حاصل از لعال

 38.999 304.353  الص الزایش )كاهش( در وجه نقد

 93.003 425.336 سال انینقد در پا یمانده موجود
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سنوات قبل          سرمایه در طي  سرمایه  ،  با الزایش  سود نقدی بر مبنای حدود    توجه بهشركت بهبود یالته و با   سا تار  سيم  تق

مانده حساب سود انباشته تقویت شده به نحوی كه بتواند نيازهای سرمایه در گردش  ود را در حد ممكن از        ،% سود  الص  62

ــرمایه در  ولي با تنماید. منابي دا لي تامين  ــركت الزایش یالته و برای تامين س ــته نياز نقدینگي ش ــال گذش وجه به تورم یک س

 الزایش حدود اعتباری و استفاده از تسهيالت ریالي در برنامه قرار گرلته است. ،گردش

از تسهيالت ارزان  كه در صورت لزوم   است برنامه تامين مالي از طریق تسهيالت به نحوی   با توجه به شرایط نقدینگي شركت،        

 اهش دهد.ر  موثر این تسهيالت را كاستفاده نموده و ن

 

شركت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایي بهشهر ) سهامي          های زیر ممموعه از شركت یكي شركت گلتاش ) سهامي عام (      

ش ودرون ممم كه در بودهام ( ع صنعتي را دارا مي شوینده و  های توليدی مح و ت   كترعه  ود  شد و از طرلي  ب مواد اوليه  ا

عمليات مدیریت صنعت شوینده و شركت های پخش كه    سهامي عام ( مالک سهام عمده شركت    ر ) ههش عه صنایي ب شركت توس  

 انمام مي دهد مي باشد.را ح و ت متوزیي 

توسعه صنایي بهشهر عالوه بر مالكيت شركت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایي بهشهر ) مالک سهام عمده شركت              شركت  

ــركت ــركت  گلتاش ( مالكيت ش ــتفاده همه ش های گروه از امكانات و  های متعدد توليدی و پخش و بازرگاني را دارا بوده و بر اس

 توانمندی دا ل گروه تاكيد مي نماید.

 

معامالت انمام شده بين شركتهای  تمامي ،وسعه صنایي بهشهر به شرح مذكورممموعه ترد های موجود ه وجود پتانسيلوجه ببا ت  

از مزیتهای  استفادهالزایش بهره وری و كاهش ریسک های تامين، وصول مطالبات، كيفيت مواد اوليه، در راستای زیر ممموعه 

در گروه  انمام  دمات  ا  كه ،گروه توليد مي شوندشركتهای كه در ای د اوليه موا رید مي باشد كه شامل  ممموعهرقابتي 

مطابق آیين كليه معامالت لي مابين در روال عادی تماری و ميباشد.  صاحب نام موجوداز برندهای تماری  استفادهوجود دارد و 

 معامالت شركت صورت پذیرلته است نامه
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 اندازهانتايج عمليات و چشم  -4

ورت اطالع رساني ناشران، صورت سود و زیان به صو اطالع رساني آن از طریق سامانه  30/09/1399با توجه به عملكرد سال مالي منتهي به 

 مقایسه ای با عملكرد واقعي درسال مالي قبل به شرح زیر مي باشد .
 ال مبالغ به ميليون ری                                                                                                                                                                            

 

 

 ـــــرحشــــ

 سال مالي منتهي به  به يمنته يسال مال

 درصد به فروش 1398آذر ماه 30 درصد به فروش 1399آذر ماه 30

 100 5.665.543 100 8.195.863 درآمدهاي عملياتي

 -63/55 (3.152.265) 20/59- (4.851.597) بهاي تمام شده درآمدهاي عملياتي 
 36/44 2.513.278 8/40 3.344.266 سود ناخالص

     كسر مي شود :
 -18/8 (463.564) 85/9- (807.243) هزينه هاي توزيع و فروش و اداري

 22/0 12.773 55/0 44.723 خالص درآمدهاي عملياتي
 -09/1 (61.927) -23/0 (18.453) خالص هزينه هاي عملياتي

 3/35 2.000.560 28/31 2.563.293 سود عملياتي 
     اضافه ) كسر ( مي شود :

 -9/0 (51.796) -43/1 (117.381) هزينه هاي مالي
 19/0 10.980 14/0 11.740 خالص درآمدهاي غير عملياتي
 46/0 26.432 55/0 45.532 خالص هزينه هاي غيرعملياتي

 06/35 1.986.176 54/30 2.503.184 سود قبل از ماليات
 -85/3 (218.093) 46/5- (447.508) ماليات 

 2/31 1.768.083 08/25 2.055.676 سود خالص دوره 
  1.000.000  1.000.000 تعداد سهام عادی 

 2.056 08/25 1.768 2/31 ( EPSریال)  –سود هر سهم  
  1.250  1.100 ( DPSریال )  -سود سهام پيشنهادی 
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سود،         ئهي                    ضر و در دوره پردا ت  ضعيت نقدینگي در حال حا سود از جمله و ضعيت نقدینگي و توان پردا ت  ت مدیره با توجه به و

منابي تأمين وجوه نقد جهت پردا ت سود، درصد سود تقسيم شده در سال های گذشته، وضعيت پردا ت سود در سال های گذشته از             

شته از حيث پردا ت آن ظرف       حيث پردا ت به موقي آن طبق برنامه زمان  سال های گذ سود در  ضعيت پردا ت  بندی هيات مدیره، و

سال های گذشته، و نيز با توجه به قوانين و          سرمایه از محل مطالبات در  سرمایه از طریق الزایش  سود به  مهلت قانوني و وضعيت انتقال 

شنهاد را ارائه نموده    شركت، این پي ست.  مقررات موجود و برنامه های آتي  شرایط     ا سرمایه درگردش ) با توجه به  با توجه به لزوم تامين 

ریال ســود  الص به عنوان ســود قابل   1ر250حاكم در   ــو  منابي ارزی و محدودیت های موجود ( وكاهش هزینه های مالي. مبلغ 

 پردا ت به ازاء  هر سهم پيش بيني گردیده است.

 

    

شتي         شامبو،    پنجشركت گلتاش در  توليدات بهدا شامل انواع  شد. با توجه به      كرم ، ميردندان  صابون،  گروه  شویي مي با ست و مایي د

شـركت اقدام به برنامه ریزی توليد بر ي از مواد اوليه مورد نياز   ،شـرایط رقابتي بازار و لزوم ایماد مزیتهای رقابتي و الزایش سـود عملياتي  

   د یالت.هگردیده و این روند در سال آتي نيز ادامه  وانيز نهایي باعث الزایش كيفيت مح و ت ، نموده كه عالوه بر كسب سود ود 

سوی دیگر         سهم از  سته بندی در توليد    با توجه به  شده ادوات ب شركت اقدام به ایماد ظرليتهای   ،مح و ت نهایي  با ی قيمت تمام 

ــته بندی ادوات  توليدی در ــتيبا تيراژ با  نموده كه مي توان از توليد تيوب های  ميردندان، بس   كي نامبطری های پت و تزریق مواد پالس

 مي گردد. تتمام شده مح و كاهش قيمت و ، باعث كاهش هزینه های با سری عالوه بر ایماد سود آوریتوليد ادوات لو   برد،

شركت،   موجود با توجه به ظرليتهای همننين        شين آ ت و  طوط توليدی     توليد مح و ت نهایي در  ستمر در ما پروژه های بهبود م

   متناسب با نيازهای شركت همواره در حال اجرا مي باشد.

 
 

مح ــو ت گروه  ردلعاليت داشــته و پروژه های طراحي و ایماد تنوع  مح ــو ت بهداشــت لردی گروه اصــلي چهارشــركت گلتاش در     

ت دستشویي با برندها و   (،  ميردندان و مایعا آرایشي ) كرم  تمالي مورد گزارش گروه مح و   سال و در است دست اقدام   دردائماً موجود 

 د.نو در آستانه ورود به بازار مي باشبه توليدات شركت اضاله طراحي های  جدید 
 

) بر ریال  1.100به ازای هر سهم مبلغ  08/11/1398در مممي عمومي عادی ساليانه مور  ، 30/09/1398برای سال مالي منتهي به     

 .صورت پذیرلت 1399لروردین  18پردا ت آن طبق برنامه اعالمي از  كه سود نقدی م وب شداسام تعداد سهام جدید ( 
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 ترازنامه:الف :

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 (مطالبات ) بدليل الزایش مقدار، نر  و مبلغ لروش و شرایط وصول  یرهای دریالتني تما حسابالزایش دارایي های شركت به دليل مبلغ 

الزایش نشان مي دهد و این الزایش عمدتاً از طریق ، (و لزوم داشتن موجودی احتياطي  بدليل تورم ایماد شده) الزایش موجودی ها  و

 100ميليارد ریال الزایش یالته ) معادل 90ميليارد ریال به  45سرمایه شركت از  1392در سال  شده به نحویكه تامينحقو  صاحبان سهام 

در  همننين ميليارد ریال 500به مبلغ  1396در سال  درصد (، 120ارد ریال بالغ شده ) ميلي 200به  1393در سال  درصد الزایش (،

  است. درصد بوده 50نسبت مالكانه مالي مورد گزارش  سالپایان در ميليارد الزایش یالته است.  1.000به مبلغ  1397اسفند

  :ب: صورت حساب سود و زيان   
 ارقام به ميليون ريال                                                                                                                                                                                                                                       

 1395سال  1396سال  1397سال  1398سال  1399سال  شرح

 1.148.490 1.270.358 2.003.442 3.795.270 7.242.940 داراييهاي جاري 

 181.591 173.075 180.369 231.105 459.582 داراييهاي غير جاري 

 279.091 306.718 621.288 1.039.210 3.757.613 بدهي هاي جاري  

 2.458 1.988 856 57.414 59.482 بدهي هاي غير جاري 

 1.048.532 1.134.727 1.561.668 2.929.751 3.885.427 خالص دارايي ها و بدهيها

 1.048.532 1.134.727 1.561.668 2.929.751 3.885.427 حقوق صاحبان سهام 

 1.330.081 1.443.433 2.183.811 4.026.375 7.702.522 دارايي ها

 281.549 308.706 622.144 1.096.624 3.817.095 جمع بدهيها

 شرح

 1399سال 
 1398سال 

 
 1395سال  1396سال  1397سال

 مبلغ درصد مبلغ
 درصد

 درصد مبلغ  درصد مبلغ درصد مبلغ

 100 1.809.887 100 1.844.730 100 2.582.089 100 5.665.543 100 8.195.863 درآمدهای عملياتي

بهای تمام شده 

 درآمدهای عملياتي
(4.851.597) -20/59 (3.152.265) -3/56 (1.461.332) -6/56 (1.169.596) 4/63 (1.065.359) 9/58 

 1/41 744.528 6/36 675.134 4/43 1.121.757 74/43 2.513.278 8/40 3.344.266 سود نا الص

 3/12 (223.107) 6/11 (213.311) 2/10- (263.970) -18/8 (463.564) 85/9- (807.243) هزینه های لروش ، اداری وعمومي

درامدها و هزینه  الص سایر 

 های عملياتي
26.270 32/0 (49.154) -86/0 36.144 4/1 22.857 2/1 6.884 4 

 2/29 528.305 3/26 484.680 6/34 893.931 33/35 2.000.560 28/31 2.563.293 سود عملياتي

 2 (3.174) 3 (5.746) /44- (11.617) 9/0- (51.796) 43/1- (117.381) هزینه های مالي

سایر درآمدها و هزینه های  الص 

 9/1 33.659 2/1 22.730 03/1 26.683 66/0 37.412 7/0 57.272 غيرعملياتي

 9/30 558.790 2/27 501.664 19/35 908.997 06/35 1.986.176 54/30 2.503.184 سود ناشي از قبل از ماليات 

 8/5 (105.739) 2/5 (95.468) 11/5- (132.056) -85/3 (218.093) 46/5- (447.508) ماليات 

 25 453.051 22 406.196 07/30 776.941 21/31 1.768.083 08/25 2.055.676 سود  الص 
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) از ناخالص تا خالص ( به شرح زير مي باشد) به ميليارد ريال ( نمودار روند تغييرات مبلغ فروش و سود 

 
شركت، تحت عنوان      شده  درآمد های عملياتي منعكس          سود و زیان  صورت  شامل لروش مح و ت نهایي در    درآمدهای عملياتيدر   ،

سایر درآمدهای                    سرل ل  شده در  شد. درآمدهای عملياتي منعكس  شویي مي با ست صابون،  ميردندان و مایي د شامبو،  صلي  چهار گروه ا

شده از تامين كنندگان  ارجي مواد    شامل تخفيفات ا ذ  ضایعات      عملياتي عمدتاً  سنوات قبل و همننين لروش  اوليه مربوط به  رید های 

 اداوات بسته بندی مي باشد.  

و سود لروش   سود سرمایه گذاری از سبرده های بانكي دارای مموز    سود حاصل از لروش مواد اوليه،   درآمدهای غير عملياتي عمدتاً شامل        

 مي باشد . دارایي های ثابت 

سربار توليد و                      ستمزد و  ستقيم د ستقيم م رلي در توليد مح و ت، هزینه های م شامل مواد اوليه و ادوات م شده توليدات  قيمت تمام 

هزینه های غير مستقيم سربار مربوط به واحدهای پشتيبان توليد مي باشد. هزینه های اداری و عمومي، توزیي و لروش و تبلييات در سرل ل  

شد. با توجه به آناليز قيمت تمام   زینه های عملياتي ه سود  الص منعكس مي با صد قيمت   90شده توليد، به طور ميانگين حدود  و بعد از  در

ستقيم م رلي و حدود       شده توليدات مواد اوليه و ادوات م ستقيم            10تمام  سربار غير م ستقيم و  سربار م ستمزد و  صد هم هزینه های د در

         ميباشد.

 ج : صورت جریان وجه نقد: 

1,810 1,845

2,583

5,666

8,196

745 675
1,122

2,513

3,326

528 485
894

2,001

2,552

453 406
777

1,768
2,056

0
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2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

1395 1396 1397 1398 1399

فروش خالص

سود ناخالص

سود عملياتي

سود خالص

%  20( ، %20قانون مالياتها بر اســام شــناوری با ی 143تا كنون معاليت مالياتي ) موضــوع ماده  1395آذرماه  30از ســال مالي منتهي به       

 1395سال  1396سال  1397سال  1398سال  1399سال  شرح

 482.990 429.123 330.974 384.805 (163.547) نقد ناشي از لعاليتهای عملياتي  ورود) روج(  الص  

 (101.217) (108.699) (89.343) (43.095) (275.235)  ماليات بر درآمد پردا تي 

 21.749 1.457 (10.054) (17.200) (247.474) یگذار هیسرما یها تينقد حاصل از لعالورود  الص ) روج( 

 (432.204) (264.953) (257.888) (285.511) 990.609 يمال نيتام یها تي الص ورود ) روج( نقد حاصل از لعال

 (28.682) 56.928 (26.311) 38.999 304.353  الص الزایش )كاهش( در وجه نقد

 21.741 78.740 53.016 93.003 425.336 سال انینقد در پا یمانده موجود
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در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به شرح  30/09/1399اطالعات و نسبت های مالي شركت گلتاش )سهامي عام ( در سال منتهي به 

 جدول زیر مي باشد. 
 

 

 واحد شرح 
سال مالي منتهي به 

30/09/1399 

ي به سال مالي منته

30/09/1398 

 نقدينگي 
 3.7 1.91 مرتبه نسبت جاري

 1.32 0.76 مرتبه نسبت آني

 اهرمي
 0.4 10 درصد نسبت بدهي ها

 72 50 درصد نسبت مالكانه

 سود آوري

 43 32 درصد بازده دارايي ها

 68 64 درصد بازده حقوق صاحبان سهام 

 43 41 درصد حاشيه سود ناخالص

 35 31 درصد عملياتيحاشيه سود 

 31.2 25.1 درصد حاشيه سود خالص

 فعاليت

 67 83 روز تجاري -دوره وصول مطالبات

 161 191 روز دوره گردش موجودي كاال

 28 34 روز دوره بازپرداخت بدهي ها

  تثبيت سهم بازار لعلي و تالش در جهت الزایش سهم بازار دا لي با توجه به تنوع توليد و الزودن مح و ت جدید 

  نفوذ در سایر كشورهای منطقهتالش در جهت الزایش صادرات به بازارهای لعلي صادراتي و 

 بهبود كيفيت مح و ت لعلي و ایماد تنوع در مح و ت جدید به منظور الزایش قدرت رقابت پذیری 

 بهبود كيفي لوازم بسته بندی و كاهش ضایعات 

 تالش در جهت ارتقاء سطح رضایت مندی مشتریان 

  الزایش سطح علمي و تخ  ي كاركنان از طریق دوره های آموزشي 

 سعه لعاليت های تحقيق و توسعه در زمينه های توليدتو 

  كاهش بهای تمام شده مح ول از طریق اعمال سيستم هزینه یابي عملياتي و بهينه سازیBOM  مح و ت و بررسي

 و بهينه سازی ظروف بسته بندی 
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 درصد نسبت به عملكرد  17/35تن انواع  مير دندان و الزایش لروش این مح ول به ميزان  4.620لروش مقدار

 ، 30/09/1399سال مالي منتهي به 

  نسبت به عملكرد سال مالي منتهي به تن انواع شامبو و الزایش لروش این مح ول  30ر995لروش مقدار

 تيييری تخواهد داشت، 30/09/1399

  درصد نسبت به عملكرد 8/4تن انواع مایي دستشویي و الزایش لروش این مح ول به ميزان  12.485لروش به مقدار

 ،  30/09/1399سال مالي منتهي به 
  درصد نسبت به عملكرد سال مالي 3/15ن تن صابون و الزایش لروش این مح ول به ميزا 12.949لروش به ميزان

  1399 /30/09منتهي به 

 تن ظروف پت  و درب بطری برای م رف دا لي،  2.250توليد مقدار 

  ميليون عدد تيوپ  ميردندان بر ای م رف دا لي،  40توليد تعداد 

 تن مواد اوليه صنعتي برای م رف دا لي، 4.200توليد مقدار 
  تعدیل نر  های لروش بر اسام قوانين مربوطه 

 ،كاهش هزینه های سربار ثابت توليد از طریق الزایش در حمم و مقدار توليد 

 .برآورد نر  های  رید مواد اوليه و ادوات بسته بندی بر اسام شرایط تورمي 
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 شاخص هاي عملكرد -5

                                                                                                                        

 مبالغ به ميليون ریال                                                                                                                            

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:به شرح جدول زیر مي باشد 1398آذرماه 30مالي منتهي به سال با گزارش در مقایسه مالي مورد  سالاهداف سود و زیاني طي               

 شــــرح
 منتهي به  ليسال ما

 درصد تغييرات 30/09/1398 30/09/1399

 درآمدهاي عملياتي

 بهاي تمام شده درآمدهاي عملياتي

8.195.863 5.665.543 66/44 

(4.851.597) (3.152.265) 91/53 

 سود ناخالص

 اداري و عموميهزينه هاي فروش ،

 ساير اقالم عملياتي

3.326.266 2.513.278 6/33 

 14/74 (463ر564) (807.243)

44.270 (49.154) 44/153 

 سود عملياتي

 هزينه هاي مالي

 ساير درآمدهاي غير عملياتي

2.563.293 2.000.560 13/28 

(117.381) (51.796) 62/126 

57.272 37.412 08/53 

 سود قبل از ماليات 

 ماليات

2.503.184 1.986.176 3/26 

(447.508) (218.093) 19/105 

 27/16 1.768.083 2.055.676 سود خالص

  1.000.000 1.000.000 تعداد سهام عادي 

 2.056 1.768 27/16 ( EPS)  ريال –سود هر سهم 
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 افشاي اطالعات مربوط به دستورالعمل حاكميت شركتي  -6

 
شده در بورم اورا  بهار دار                  شركت های پذیرلته  سازمان بورم و اورا  بهادار برای  سوی  صادره از  شركتي  ستورالعمل حاكميت  مفاد د

 ئت مدیره قرار گرلته است. تهران و لرابورم ایران مورد ت ویب هي

 1در راسـتای الشـای اطالعات مربوط به دسـتور العمل حاكميت شـركتي ، عضـو مسـتقل هيئت مدیره با احراز شـرایط اسـتقالل در ماده             

 دستورالعمل مذكور انتخاب گردید.  

وابط و مقررات شركت مدیریت صنعت شوینده     دستور العمل مذكور حقو  و مزایای اعضای موظف هيئت مدیره مطابق با ض    12مطابق ماده     

 توسعه صنایي بهشهر قابل پردا ت مي باشد.  

 دستورالعمل مذكور دبير جلسات هيئت مدیره تعيين گردیده است.  27تا21ولق مواد 

نوش كميته حسابرسي شركت مطابق ضوابط مندرج در دستورالعمل حاكميت شركتي با تركيب آقایان وحيد منتي منمق تبه مهدی نزادی       

و روح اله حسني كيا مشروط به رعایت منشور كميته حسابرسي ایفای       ،حسين عن ری )آگاه تدبير (   سيد علي بيات سروش نامدارپور   ،آبادی

 مسئوليت  واهند نمود. 

كميته انت ابات شركت مطابق ضوابط مندرج در دستورالعمل حاكميت شركتي با تركيب آقایان  توليق الشار نژاد )مدیر عامل و نایب رئيس     

 ایفای مسئوليت  واهند نمود.  هيئت مدیره(، سروش نامدارپور )معاونت مالي و اقت ادی و عضو هيئت مدیره(

در دستورالعمل حاكميت شركتي با تركيب یک عضو هيئت مدیره آقایان  توليق الشار نژاد )مدیر       كميته ریسک شركت مطابق ضوابط مندرج   

 عامل و نایب رئيس هيئت مدیره(، سروش نامدارپور )معاونت مالي و اقت ادی و عضو هيئت مدیره( و آقایان ایفای مسئوليت  واهند نمود. 

ر دستورالعمل حاكميت شركتي با تركيب آقایان  توليق الشار نژاد )مدیر عامل و     كميته جبران  دمات شركت شركت مطابق ضوابط مندرج د   

 نایب رئيس هيئت مدیره(، سروش نامدارپور )معاونت مالي و اقت ادی و عضو هيئت مدیره( ایفای مسئوليت  واهند نمود. 

سک و جبران  دمات          سي ، انت ابات و مدیریت ری سابر ضای كميته ح صورت زیر مورد موالقت هيئت مدیره قرار  پردا ت حق الزحمه اع به 

 گرلت:  

حق الزحمـه اعضـای موظـف هيئـت مـدیره و شـاغلين در شـركت بـه ازای حضـور در هـر جلسـه كميتـه هـای ، پـن  درصـد                 .1

 )چهار( جلسه در ماه قابل پردا ت است. 4پایه حقو  و حداكثر برای 

)هشـتاد( درصـد حـق الزحمـه اعضـای هيئـت مـدیره        80حق الزحمه اعضـای غيـر موظـف و غيـر شـاغل در شـركت ، معـادل         .2

 م وب مممي عمومي ساليانه شركت تعيين مي گردد.  

ســا تار تشــكيالتي هيئــت مــدیره و ممموعــه هــای تحــت نظــر آن كــه بــه اســتناد مفــاد دســتور العمــل حاكميــت شــركتي  

انساني تـدوین گردیـده  مطـابق چـارت سـازماني كـه بـه امضـای اعضـای هيئـت مـدیره رسـيده اسـت              توسط مدیریت منابهي 

 مورد ت ویب قرار گرلت

 
 
 
 
 
 


