
1400فروردین –غمهرا 



روزانه تایم فریم -کل شاخص 

.استمحتملواحد۱۱۳۰کفتانزولادامه۱۲۰۵محدودهدرکانالکفحمایتشکستدرصورت.استمالحظهقابلصعودیکانالدرشاخصنوسان
.استمحتمل۱۳۴۰محدودهدرکانالسقفمقاومتسمتبهصعودکانال،کفدرمذکورحمایتیمحدودهبهبازگشتیواکنشصورتدر



روزانه تایم فریم -هم وزن شاخص 

.استانتظارموردواحد۴۱۵۰۰۰سطحدرقبلکفتانزولادامهواحد۴۲۷۰۰۰حمایتشکستدرصورت
.استمحتملواحد۴۴۷۰۰۰محدودهدرمقاومتسمتبهصعودمذکور،حمایتیمحدودهبهبازگشتیواکنشصورتدر



هم وزنشاخص غذایی به نسبت شاخص 

.استیشتربنزولادامهاحتمالبنابراینونزولیستاستآمدهدستبههم وزنشاخصبهغذاییگروهشاخصتقسیمازکهنسبتاینمدتمیانوبلندمدتروند
.می دهدنشانراعکسحالتآننزولواستهموزنشاخصبهنسبتغذاییشاخصبرتربازدهیمعنایبهنسبتاینصعودمی دانیدکههمانطور



غمهرا به شاخص غذایینسبت 

صعودادامهحتمالااصالحیفازپایانازپسبنابراین.صعودیسترونددراستآمدهدستبهبازدهیمقایسهجهتغذاییشاخصبهغمهراتقسیمازکهنسبتاین
.می دهدنشانراعکسحالتآننزولواستغذاییگروهبهنسبتغمهرابهتربازدهیمعنیبهنسبتاینصعودمی دانیدکههمانطور.استبیشتر



۱۳99مقایسه بازدهی شاخص کل، شاخص هم وزن، شاخص غذایی، دالر و غمهرا از ابتدای سال 

درصد۲۰۱:غمهرادرصد۵۷:دالردرصد۴8:غذاییشاخصدرصد۱۴۱:هم وزنشاخصدرصد۱۴۱:کلشاخص



مقیاس لگاریتمی–نمای دور –غمهرا 

۴۰۰محدودهازگذشتهسالسهدرسهمکهمی شودمالحظهاستشدهدادهنشانلگاریتمیمقیاسباودورنمایازوآمدهدستبهشدهتعدیلدیتایباکهنموداردر
.استرسیدهتومان۱۳۰۰۰محدودهبه(نقدیسودوسرمایهافزایشگرفتننظردرباشدهتعدیلقیمت)تومان



تایم فریم روزانه–غمهرا 

profitشاخصوموج شماریصعودی،روندبهتوجهباروزانهفریمتایمنموداردر takingداردوجودتومان۱۴۲۰۰محدودهمقاومتسمتبهصعودپتانسیلهمچنان.
ازبیشالیوتاسیالتوراصالحودومحمایتوصعودیروندخطشکستصورتدر.دارندقرارتومان۱۰۳۰۰و۱۱۶۰۰قیمتیسطوحدرترتیببهدومواولحمایتهای

.استمحتملشدهدادهنشانفیبوییسطوحوحمایتهاسایرسمتبهنزولادامهومنتفیستصعودیسناریویمقابل،سمتازدرصد۳8



نگاهی به صنعت



سس ها

ازکهاستچاشنیمایونزسس
هایروغنشدنامولوسیون

مایعفازیکدرخوراکیگیاهی
از.آیدمیوجودبهسرکهشامل
وغذاکردندارمزهبرایهاسس
هم.شودمیاستفدهساالد
هایچاشنیازیکیچنین

سردرغذاطرفدارپرومحبوب
.دنیاستتاسر

ندفرآیگرم،سسهایتولیدفرآینددر
یاصلفرآیندازجزئیعنوانبهپخت
ایسسهتولیدفرآیندولیداردحضور
ونمیباشدپختفرآیندشاملسرد

ایندرباالدوربامیکسمرحلهعموماً
میباشداصلیجزءفرآیند

هبتولیدفرآیندلحاظازهاسس
.وندشمییندیتقسیمدستهدو

.گرمهایسسوسردهایسس



انواع سس ها

سس های طعم دار 
و سس ساالد سس مایونز

سس های گرم

سس های کچاپ

سس های سرد

خانواده سس



ادویه، شکر، ) سایر مواد 
به ( آبلیمو و تخم مرغ 

مخلوط اضافه و همزده می 
شود

اه سپس مخلوط را به دستگ
هموژنایز جهت یکنواختی و
دیک فاز شدن پمپ می شو

ر مواد اولیه یعنی آب و خمی
حت نشاسته به مخلوط کن ت

خال وارد شده و همزده می 
شوند

ات روغن را به تدریج به مایع
دیگر اضافه می نمایندو 
د  مخلوط را مرتبا هم می زنن

نتقل مواد به دستگاه پر کن م
.می شود

فرآیند تولید سس  مایونز

1 2 3 4 5 6

ده درب بندی اتیکت زده ش
و به انبار منتقل می شود



ادویه جات و ) سایر مواد 
به مخلوط ( نگهدارنده ها 

اضافه و همزده می شود

ی مواد درب بندی اتیکت زن
و هوا گیری می شوند

رب یا بریکس در مخزن 
آب ، ) پخت با سایر مواد 

ی مخلوط م( نمک، پودر پیاز 
شود

ر مخلوط حاصل به دستگاه پ
کن منتقل می شود

نتقل مواد به دستگاه پر کن م
.می شود

فرآیند تولید سس  کچاپ

1 2 3 4 5



تاریخچه
سس مایونز

بیژن مهاجرین که 
برای تحصیل به 
آمریکا رفته بود 
نخستین بار سس 
مایونز را به بازار 

ایران آورد

یک سر آشپز 
فرانسوی مایونز را 

برای اولین بار 
درست کرد

1338

م1756

1352

زمانی که مهرام 
آغاز به کار و 

تبلیغات کرد مردم
ایران را با سس 
مایونز آشنا نمود

سس کچاپ

بعد از کشف گوجه 
فرنگی ،کچاپ از 
گوجه فرنگی برای

اولین بار در 
. دانگلستان تهیه ش

اولین سس کچاپ 
بدون گوجه فرنگی از 

سس ماهی تخمیر 
شده درست شد و 
مردم چین به آن 
“ge-thcup”  یا
“koe-cheup” 

می گفتند

1812

1349

سس کچاپ در 
ایران نخستین بار 

توسط شرکت 
بیژن تولید شد

چین



تولیدکننده ها تعداد 

50بیشتر از 

50تا 10بین 

اصفهان10کمتر از 

فارس

یزد

خراسان رضوی

گرگان

مازندران

گیالن

قزوین

آذربایجان 
شرقی

آذربایجان 
غربی

تهران
البرز

کرمان

هرمزگان

خوزستان

چهارمحال

قم
مرکزی

همدان
کرمانشاه

تعداد تولیدکنندگان 
228: سس ایران 

تولیدکنندگان سس

ظرفیت تولید انواع سس
هزار 116کشور حدود 

تن



استان های تولیدکننده سس
65 59

39

29
25

18 17 16 13 11 11 10 9 9 7 6 5 4 3 3

ظرفیت اسمی
(تن)

تعداد واحدهای 
تولیدکننده

24,750

20,470

16,015

11,533 11,104 10,500

4,310
3,250 3,230 3,030 3,000 2,420

1,150 1,000 200 130 50



برندهای مطرح تولیدکننده سس



ازحمایتسازمانمصوبهاساسبرمحصوالتفروشنرخ

انایرکنسرویسندیکایوکنندهمصرفوتولیدکننده

.گرددمیابالغ(ایرانکنسروصنایع)

نحوه نرخ گذاری محصوالت

رخنکننده،تولیدسودوشدهتمامبهایبراساسرامحصوالتحمایتسازمان

کندمیگذاری



(تن)میزان واردات و صادرات سس ایران

250 

750 

1,500 

2,500 

1,400 

1,100 

1393 1394 1395 1396 1397 1398

(تن)واردات

2,500 

2,000 

5,000 

3,000 

4,000 

4,500 

1393 1394 1395 1396 1397 1398

(تن)صادرات



مقاصد صادراتی ایران

کشورهایمرکزیآسیایواروپاشرقدر

روسیه،ارمنستان،گرجستان،آذربایجان،

بهوجهتباازبکستانوتاجیکستانقزاقستان،

ند،دارایرانباکهنزدیکیفاصلهوخوبروابط

.باشندمناسبیصادراتیمقاصدمیتوانند

اق،عردرسسصادراتیبازارآنکهبهتوجهبا

،تاسشدهاشباعافغانستانوترکمنستان

سسصادراتدرپتانسیلپروهدفبازار

،قطر،چین،اماراتکشورهایایرانبرای

هستندترکیهوکویت،عمان



مشکالت مربوط به صادارت سس
مناسبقیمتبافصولتمامدرفرنگیگوجهتامینبهمربوطمشکالت

محصولوزنوحجمبهتوجهباتولیدیمحصوالتحملهزینهبودنباال

هدفبازارنظرمورداستانداردهایباداخلتولیداستانداردهایانطباقعدم

باالقیمتبااولیهموادخریدبهتوجهباصادراتجهتتولیدیمحصوالتشدهتمامقیمتافزایش

خروجیمبادیگمرکیموانع

بانکیموانعوهاتعرفهموانع



مصرف سس در ایران

استفادهسسازایرانشهرنشینجامعهازدرصد77حدود

%۴۴حدودومصرفپر%27حدودمقدارایناز.کنندمی

هستندمصرفکم%2۹ومتوسطمصرف



معرفی شرکت های  بورسی صنعت

غدشت

گروه سس
2%

رب
17%

کنسروها
16%

محصوالت بسته 
بندی 
32%

آبلیمو
16%

شورجات
12%

سایر
غشهداب5%

گروه سس
52%

رب
۴8%

غچین

رب و کنسرو
۹7%

سایر
3%

غبهار

رب
۴1%

کنسروها
50%

سایر
۹%

سایر شرکت ها را به لحاظ . سس مشابه غمهرا است% 50شرکتی که فعالیت مشابه مهرام داشته باشد در بورس نداریم و تنها غشهداب با سهم فروش 
کسب و کار و حاشیه سود می توان نزدیک به این صنعت در نظر گرفت



روشنسبت اقالم مهم صورت سود و زیان به ف
غبهارغچینغدشتغشهدابغمهراتوضیحات

%41%26%18%15%22حاشیه سود ناخالص

%2-%18-%8-%4-%12-اداری و تشکیالتی, هزینه های عمومی

%1%21%4%60%5ی عملیاتی( هزینه ها)خالص سایر درامدها 

%40%16%9%11%10حاشیه سود عملیاتی

%1-%0%0%2-%1-هزینه های مالی

%1%21%4%60%5خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی

%11-%0%2-%4-%2-مالیات

%30%37%11%64%11حاشیه سود خالص



در یک نگاه
غبهارغچینغدشتغشهدابغمهراواحدسهم

%0%0%0%0%0هفته ای1بازده 

%1-%2-%1-%3-%13-ماهه1بازده 

%24-%1-%7%5-%62بازده سه ماهه

%6-%56%4%28-%139ماهه6بازده 

%48%56%119%32-%179ساله1بازده 

%0%2400%3431%1064%2860ساله3بازده 

0.412.60.22.50.6میلیون برگهحجم مبنا

0.00.00.00.00.0میلیون برگهحجم معامالت روز

7,776.011.10.00.00.0میلیون برگهروز3۰میانگین حجم 

128.460.21.422.78میلیون برگهروز9۰میانگین حجم 

2518151713هزار میلیارد ریالارزش بازار

02074875129میلیون ریالارزش معامالت روز

93844,6604,2602,910203میلیون ریالروز3۰میانگین ارزش 

50.09133.755678133میلیارد ریالروز9۰میانگین ارزش 

2054,61053840388میلیون برگهتعداد سهام

-%27%27-%22سهام شناور

-0.391.000.340.33ماه36بتای 

%77%15%7%55%50درصد تقسیم سود سه ساله



معرفی شرکت



ماهیت کسب و کار

27

کندمیفعالیتغذاییصنعتدرمهرامتولیدیگروه.

جایگاهانستتومایونزسسآنهامیاندرشودکهمیخالصهمحصولنوعششبهابتدادرتولیداتتنوع

.آورددستبهکشوردرایارزنده

شاملسردهایسسگروهدرکهاستنوع72بربالغکنونهممهرامدرشدهتولیدمحصوالتتعداد

تمحصوالسایروتندوسادهکچاپانواعشاملگرمهایسسگروهساالد،هایسسومایونزانواع

استآنرنظایوسرکه،گوشتیغیرکنسروهای،مربا،مرکباتآبترشی،وخیارشور،ربهمچون

.رسدمیفروشبهوتوزیعکشورسطحدرپخششرکتطریقازکه
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1349
تاسیس شرکت با نام گروه تولیدی مهرام

1352
بهره برداری از شرکت

1375
پذیرش در سازمان بورس

رویه ی تاریخــــی
1349→

← 1399

1375
تبدیل به سهامی عام

1349
احداث کارخانه تولید سس در قزوین



29

01

02

03

04

1352و 1351

1351برای تولید سس کارخانه سرکه وردا را در سال 

با خرید این کارخانه مهرام در سال . خریداری نمود

1349. وارد مدار تولید شد1352

د وی کارخانه تولی.شاهرخ ظهیری بنیانگذار مهرام است

سس را در شهرک صنعتی قزوین احداث نمود 

1352

در شروع کار، شرکت مهرام برای تولید هفت نوع سس، یعنی

، سس مایونز، سس فرانسوی، سس هزار جزیره، سس ایتالیایی

.سس ساندویچ و سس ماهی و کچاپ برنامه ریزی کرده بود 

اکنون

. مهرام به رسول گنجی می فروشد1375ظهیری در سال 

نوع رسیده است 72اکنون تنوع محصوالت مهرام بالغ بر 



(میلیون ریال)تغییرات سرمایه 

30 70 140 250 500
3,000

10,000

35,000

93,558

1352 1354 1363 1367 1372 1374 1375 1381 1397

آورده نقدی و 
مطالبات 

میلیون ۱۰سرمایه شرکت در بدو تاسیس 
ریال بوده است



خانواده گنجی

شرکت دارو تجارت سامان

63%

2%

شرکت دنیای فن آوران 
پویا

سایر

5%

30%

سهامداران



عضو هیات مدیره عضو هیات مدیره نایب رئیس هیات مدیره رییس هیات مدیره

شرکت سنوس

نمایندگی بیژن فتح اهلل پور

توسعه صنعت فراگیر دنیا

نمایندگی احمد کنی

شرکت مهبان

نمایندگی پیروز ملک زاده

تحویل گردان فردا

نمایندگی فرخ صمدیان

مدیر عامل

دنیای علم پویا

نصرت اهلل منزوی

اعضای هیات مدیره



نصرت اهلل منزوی
عضو هیئت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی استقالل

رئیس هیئت مدیره شرکت کشت وصنعت مهکام

رئیس هیئت مدیره شرکت ایرانیت

عضو هیئت مدیره شرکت تولیدی صنعتی یک و یک

کعضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره شرکت پخش یک و ی

عضو هیئت مدیره شرکت نیکان شهد بارز

بازرس علی البدل شرکت بهتاش زمرد پارس



نیـــروی انســـانی
تعداد نفراتسال

1399494

1398412

1397412

1396447

13954۰9



سس های گرم سس های سرد رب و سرکه محصوالت برون سپاری

سبد محصوالت

22% 50% 3% 25%



گ 
ین
رس
 د
وه
گر

 :
16%

پ 
چا
 ک
وه
گر

:
25%

ر 
سای

 :
از 
ر 
مت
ک

5%

ز 
یون
 ما
وه
گر

 :
30%

سهم بازار مهرام



ظرفیت اسمی و عملی

98تولید واقعی ظرفیت عملیاسمیظرفیتواحدمحصول

27،10021،46226،014تنگروه سس ها



اولیه و تامین مواد 
کنندگان

38

روغن

انواع شیشه

انواع بطری

انواع رب

انواع تخم مرغ

شکر

شربت گلوکز

28%

15%

7%

13%

5%

4%

انواع کارتن

سایر

1%

2%

25%

شرکت لیموندیس

شرکت آفرین به گل

شرکت سنوس



سایر تامین 
کنندگان

39

شرکت کشت زاران

شرکت شیشه همدان

شرکت نفیش شیشه

سنصنایع بسته بندی کاسپ

چاپ کاال بر پست

شرکت داروپات شرق

درب شیشه رشیدشربت 

مواد بسته بندی
شیشه ، درب ، لیبل و 

غیره

تخم مرغ تالونگ و عصاره طالیی

گیسایر تامین کنندگان گوجه فرن

گوجه فرنگی ، 
تخم مرغ و 

سایر مواد اولیه
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%-13غمهرا در یک نگاه

61.64%

187.54%

7،805

535،840

میانگینارزش
روزه30

روزه90

میلیون ریال937.84

میلیارد ریال50.26

آخرین قیمت معامله شده

بازدهی

یکماهه

سهماهه

یکساله

(میلیونسهم)میانگینحجم
روزه30

روزه90
121،980

(هزار میلیارد ریال )ارزش بازار 

24.89



بررسی صورت های مالی



ترکیب دارایی|ترازنامه  
42

367

223

144140

118

85
7169

9998979695949392

دارایی جاری دارایی بلند مدت

میلیارد توماناعداد به

دارایی جاری

94%

دارایی بلند مدت

6%



دارایی ها|ترازنامه مقایسه ای شرکت  

999897969594939291شرح
 3,499 2,301 2,903 3,261 18,132 13,637 33,498 98,743 99,901موجودی نقد

 10,828 11,127 11,127 11,127 11,127 11,127 11,127 128,661 206,273سرمایه گذاری کوتاه مدت
 358,734 508,576 561,043 666,008 1,003,298 1,201,547 1,194,969 1,526,557 2,198,403ی هادریافتنی های تجاری و سایر دریافتن

 46,979 46,855 46,631 73,950 62,503 56,553 102,535 282,473 682,603موجودی مواد و کاال
 19,870 51,758 23,784 25,892 4,783 25,868 20,321 55,924 260,619پیش پرداخت ها

3,447,7992,092,3581,362,4501,308,7321,099,843780,238645,488620,617439,910جمع داراییهای جاری
 0 0 1,813 1,898 4,586 8,714 8,369 9,243 6,370د مدتحسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلن

 3,799 3,799 3,809 3,809 3,809 3,809 3,809 3,809 3,809سرمایه گذاریهای بلند مدت
 61,532 58,630 59,899 62,042 70,088 73,499 66,779 125,177 205,179ثابت مشهودداراییهای

 0 0 630 630 630 1,347 1,370 1,960 3,180نامشهودداراییهای
 1,744 2,097 0 0 0 0 0 0 0سایر دارایی ها

218,538140,18980,32787,36979,11368,37966,15164,52667,075جمع داراییهای غیرجاری
3,666,3372,232,5471,442,7771,396,1011,178,956848,617711,639685,143506,985جمع داراییها

اعداد به میلیون ریال

.باشدمیوکاالموادموجودیبعدرتبهدروتجاریهایدریافتنی،جاریهایداراییدرتوجهقابلرقم



ترکیب دارایی های جاری|ترازنامه 

.استرسیدهروز11۰بهوداشتهبهبود99و98سالدرواستبودهروز17۰حدوددر97تا91بازهدرشرکتمطالباتوصولدوره



بدهی

82%

حقوق صاحبان سهام

18%

محل تامین دارایی ها

تومان سود انباشته به ازای هر سهم3۴8

تومان۴53ارزش دفتری 

.استشدهتشکیلاندوختهتومانمیلیارد1وسرمایهتومانمیلیارد2۰انباشته،سودتومانمیلیارد7۰ازکهبودهسهامصاحبانحقوقجمعتومانمیلیارد91مالیهایصورتآخریندر



بدهی ها |ترازنامه مقایسه ایی شرکت
999897969594939291شرح

 197,362 346,598 382,071 436,510 575,185 734,306 685,369 1,278,975 1,796,031نی هاپرداختتجاری و سایر پرداختنی های

 9,589 17,968-------بدهی به شرکتهای گروه و وابسته

 6,775 18,513 46,572 54,614 57,070 27,671 18,906 59,819 108,217ذخیره مالیات بر درامد

 4,762 5,965 11,322 11,545 12,305 11,882 18,621 21,486 14,141سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

 199,336 206,538 191,137 233,608 415,718 467,819 550,140 457,125 805,329حصه جاری تسهیالت مالی دریافتی

-- 0 0 0 0 0 0 0ذخایر

2,723,7181,817,4051,273,0361,241,6781,060,278736,277631,102595,582417,824جمع بدهیهای جاری

 19,875 0 0 0 0 0 0 0 0تسهیالت مالی دریافتی بلند مدت

 11,292 11,150 12,049 13,673 14,995 15,445 18,607 22,012 33,662ذخیره مزایای پایان خدمت

33,66222,01218,60715,44514,99513,67312,04911,15031,167جمع بدهیهای غیر جاری

2,757,3801,839,4171,291,6431,257,1231,075,273749,950643,151606,732448,991جمع بدهیهای جاری و غیر جاری

اعداد به میلیون ریال



ترکیب بدهی های جاری|ترازنامه 

.استبودهروز14۰تا12۰محدودهدرونداشتهزیادیتغییرمختلفهایسالدرشرکتبدهیپرداختدوره



مقایسه نرخ بازده دارایی ها با نرخ بهره وام ها

24%

16%

9%9%

11%

14%
18%

18%

18%

20%

24%
25%
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20%

25%

30%

999897969594

نرخ بازده دارایی های غیر جاری نرخ بهره موثر

.استداشتهنقدینگیمشکالتشرکتدهدمینشانوبودههاوامدریافتیبهرهنرخازکمتر98سالازقبلتاشرکتهایداراییباردهنرخ



28 
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1 

989796959493929190

خالصه وضعیت شرکت

2556۰

129,532

24%

21،61۰

94,019

21%
26,205 

64,180

20%

23,396 

58,837

19%

20,615 

55,400

20%

19,268 

54,285

21%

15,840 

52,005

24%

15,897 

35,029

25%

20,182 

25,837

22%

(تن)تولید سس مقدار 

(ریال/کیلوگرم)نرخ فروش سس 

حاشیه سود ناخالص

نمودار نشان دهنده سود خالص به میلیارد تومان است



وضعیت شرکتتوضیحات خالصه 

.استیدهگردخالصسودافزایشبهمنجرکهاستیافتهافزایشیهانرخوکاهششرکتفروشتولیدمقدار،92تا9۰هایسالاز•

.استداشتهقرارنسبیثباتدرآوریسودوتولیدمقداروسودحاشیهونرخنظرازشرکت96تا93هایسال•

بهروشفاداریهایهزینهزیادرشددلیلبهاماناخالصسودحاشیهحفظوجودباولیداشتهخوبینرخافزایششرکت97سالدر•

.تاسنکردهترقبلسالهایبهنسبترشدیشرکتخالصسودنتیجتامالیهایهزینهرشدهمچنینوبازاریابیخصوص

99سالماههنهدرهمچنینکهباشدشاهدراخوبیآوریسودرشدتواستههانرخوسودحاشیهوتولیدمقداربهبودباشرکت98سال•

میلیارد7و1۰ترتیب،به99و98سالدرشرکتکهاستذکربهالزمالبته.ایمبودهخالصسودرشدوفعلیروندتداومشاهدنیز

.استداشتهایرانیتشرکتسهامفروشازغیرعملیاتیدرآمد



تغییرات صورت سود و زیان
989796959493929190شرح

 708,155 713,410 1,011,305 1,319,526 1,464,066 1,717,882 2,127,916 2,514,048 4,133,738فروش

(555,727)(535,245)(771,663)(1,037,046)(1,176,567)(1,396,643)(1,691,879)(1,987,706)(3,131,279)بهای تمام شده کاالی فروش رفته

 152,428 178,165 239,642 282,480 287,499 321,239 436,037 526,342 1,002,459ناخالص( زیان)سود 

(112,976)(144,022)(170,619)(209,243)(170,176)(191,446)(315,669)(399,776)(646,478)اداری و تشکیالتی, هزینه های عمومی

 1,178 973 494 794 726 208 1,545 1,348 1,399ی عملیاتی( هزینه ها)خالص سایر درامدها 

 40,630 35,116 69,517 74,031 118,049 130,001 121,913 127,914 357,380عملیاتی( زیان)سود 

(21,935)(12,839)(25,842)(23,082)(39,583)(60,469)(38,224)(66,862)(93,307)هزینه های مالی

(4,901) 768 2,744 2,705 2,876 5,268 4,322 4,760 102,276خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی

 13,794 23,045 46,419 53,654 81,342 74,800 88,011 65,812 366,349خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات( زیان)سود 

(3,179)(5,213)(10,252)(18,893)(17,939)(28,795)(19,183)(15,904)(84,123)مالیات

 10,615 17,832 36,167 34,761 63,403 46,005 68,828 49,908 282,226خالص( زیان)سود 

 303 509 1,033 993 1,812 1,314 1,967 533 3,017سود هر سهم پس از کسر مالیات

 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 93,558 93,558سرمایه

 113 191 387 372 678 492 736 533 3,017سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه

989796959493929190شرح

%22%25%24%21%20%19%20%21%24حاشیه سود ناخالص

%6%5%7%6%8%8%6%5%9حاشیه سود عملیاتی

%1%2%4%3%4%3%3%2%7حاشیه سود خالص

اعداد به میلیون ریال



تغییرات حاشیه سود شرکت

24%
21%

20%

19%

20%
21%

24%25%

22%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

حاشیه سود ناخالص
حاشیه سود عملیاتی
حاشیه سود خالص

درصد25تا19محدودهدرگذشتهسالدهدرواستبودهبرخوردارثباتازشرکتناخالصسودحاشیهشودمیمشاهدهکههمانطور•

.استبوده



اقالم صورت سود و زیان بر اساس درصدی از فروش

-79%-76%-79%-80%-81%-80%-79%-76%

-14%
-16%

-16%-15%-11%-12%-16%
-17%

-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

98979695949392ساله5میانگین 

مالیات
درآمد یا هزینه غیرعملیاتی
هزینه های مالی
سایر درآمد یا هزینه عملیاتی
هزینه های عمومی
بهای تمام شده 

.داردقراربعدیرتبهدراداریعمومیهایهزینهوباشدمی%79میانگینباشدهتمامبهایبهمربوطسهمبیشترین



99صورت جریان وجوه نقد سال 

56

0

151

-23
-5

-54

-116

-9-28 -26 0

نقد حاصل از عملیات

شرکت

مالیات بر درامد 

پرداختنی

نقد  ناشی از 

یفعالیتهای عملیات

واگذاری سرمایه 

گذاری ها و دارایی 

ها

پرداختی  بابت 

سرمایه گذاری ها و 

دارایی ها

ایه سود دریافتی سرم

گذاری ها

جریان خالص وجه 

های نقد قبل از فعالیت

تامین مالی

وجوه دریافتنی 

حاصل از استقراض

ل پرداخت   بابت اص

استفراض

ت سود پرداختی باب

استقراض و سهام 

سایر فعالیت های 

تامین مالی

د خالص تغییرات نق

دوره

میلیارد توماناعداد به



90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

(ریال)سود نقدی هر سهم  350 218 438 796 497 598 552 295 432 1207

درصد تقسیم سود 67% 72% 86% 77% 50% 33% 42% 15% 81% 40%

(ریال)سود نقدی هر سهم  درصد تقسیم سود

تقسیم سود



کارشناسی سود



سبد فروش
,گروه رب

3%

گروه سس

 ,74%

یانواع محصوالت بازرگان

 ,23%

خیار شور وترشی

آبلیمو

زیتون

مربا وعسل

سایر

.باشدمیشرکتاصلیتولیدیمحصولکچاپومایونزهایسس•

.رساندمیفروشهبوبندیبستهوکردهخریداریشدهسپاریبرونشکلبهبازرگانیمحصوالتعنوانتحتراجاتوترشیشورخیارهمچونمحصوالتبرخیهمچنینشرکت•



مقدار تولید سس
تن

بهتوجهبا14۰۰سالبرای.باشدداشتهراسسانواعتن34،8۰۰تولیدبازار،توسعهواولیهموادبهترتامینوگردشسرمایهوضعیتبهبودباتوانسته99سالدرشرکت

.استشدهگرفتهنظردرمحصولایندر99سالخوبفروشوتولیدوضعیتتدوامفرضکارخانهاسمیظرفیتمحدودیت

3500034,857

25,516

21,591

26,173

23,353

20,586
19,180

15,84015,855

20,179

کارشناسی 

1400

99989796959593929190



ارقام به تن

12,000 

9,784 

7,414 

4,418 
5,131 

4,616 4,295 
3,777 

3,205 3,393 

کارشناسی 

1400

کارشناسی 

99

9897969594939291

(تن)مقدار تولید محصوالت بازرگانی
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2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

99989796959493نه ماهه 

مبلغ فروش سس بهای تمام شده سس

حاشیه سود سس

توانمیصنعتایندرشرکتبودنلیدربهتوجهباهمچنینواستبرخوردارباالییبسیاریهمبستگیازآنشدهتمامبهایوسسفروشمبلغشودمیمشاهدهکههمانطور

تحلیلرامصرفیموادخصوصهبشدهتمامبهایابتدافروشنرخبینیپیشوتعیینبرایلذا.کندمیتعیینسودحاشیهاساسبرراخودفروشنرخشرکتاینکهگرفتنتیجه

.کنیممیبینیپیشو



99989796959493نه ماهه 

0

200000
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1000000

1200000

1400000

99989796959493نه ماهه 

مبلغ فروش بازرگانی بهای تمام شده بازرگانی

حاشیه سود محصوالت بازرگانی

.استصادقخوبیحدتاقبلاسالیددرشدهبیانمطلبکهگفتتوانمینیزبازرگانیمحصوالتمورددر



ترکیب هزینه های تولید

(یممستقیم و غیر مستق)هزینه مواد 

87%

(ممستقیم و غیر مستقی)هزینه حقوق 

11%

ا سایر هزینه ه

2%

.داردقراربعدیرتبهدر%11باحقوقهزینه.داردقراراولرتبهدر%87سهمباموادهزینهکهشدهدادهنشانتولیدهایهزینهترکیبباالنموداردر



مصرفی از لحاظ مبلغیترکیب مواد 

روغن

27%

رشک

4%

تخم مرغ

5%
رسای

26%

ندیبسته ب

38%
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شش ماهه دوم 1400کارشناسی 

99

شش ماهه اول 

99

989796959493

نرخ روغن غبشهر شرکت

روغن

.استشدهمحاسبهغبشهرماهانهگزارشاتبهتوجهبا99دومماههششدرروغننرخغبشهر،روغننرخوشرکتتوسطشدهخریداریروغننرخبینخوبهمبستگیبهتوجهبا•

باالیرشدواولماههششدرنسبیثبات)درصد65رشد14۰۰سالدرروغننرخاینکهفرضکشوردرروغنکمبودوموجودیارزیوضعیتبهتوجهبا14۰۰سالروغننرخبرای•

کهشودمیمحاسبهتومانهزار15غبشهرروغننرخمتوسطحالتایندر.استشدهگرفتهنظردرپایهسناریوعنوانبهباشدداشته99میانگینبهنسبت(دومماهششدردرصدیصد

.استتومانهزار11شرکتماهانههاینرخآخرین
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999897شش ماهه اول 99شش ماهه دوم 1400کارشناسی 

نرخ تخم مرغ سیمرغ شرکت

تخم مرغ

استفادهرشکبرایقزوینقندومرغتخمبرایسیمرغشرکتگرفتننظردروقبلاسالیددرروغنمشابهرویکردیاز99سالدرمصرفیشکرومصرفیمرغیتخممبلغبینیپیشبرای•

.استشده

.استشدهگرفتهنظردر99دومماهه6میانگینبهنسبتدرصدی1۰افزایشهم14۰۰نرخبرای•
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9998979695شش ماهه اول 99شش ماهه دوم 1400کارشناسی 

نرخ شکر قزوین شرکت

شکر



مصرفی در تولیدمواد 

1,706,147

802,665
409,168613,011474,524436,292367,624

1,802,603

1,190,012

526,701
593,027

277,593
66,788136,940

2,584,338

1,466,694

629,507
859,906

473,568

156,340306,740
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9998979695شش ماهه 140099کارشناسی 

روغن تخم مرغ شکر سایر  بسته بندی



989796کارشناسی1۴00۹۹کارشناسی 

سایر هزینه ها  75554

هزینه انرژی  21100

هزینه استهالک  11111

هزینه حقوق 6550342018

هزینه مواد  680424216133108

محصوالت برون سپاری 269142604038
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1,200
تولیدکارشناسی هزینه 
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35,029

25,837

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

کارشناسی 

1400
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نرخ فروش سس

.استتومانهزار2۰حدوددرشرکتماهانهنرخآخرین.استشدهبینیپیشسودحاشیهگرفتننظردرباوماهانههاینرخآخرینبهتوجهباسسفروشنرخ



نرخ محصوالت بازرگانی

280,000 

183,461 

101,681 103,347 
80,446 

66,935 66,852 59,605 
49,141 

35,542 

کارشناسی 

1400

999897969594939291

ودسحاشیهگرفتننظردروماهانههاینرخآخرینبهتوجهبانیزنرخ.استشدهگرفتهنظردرتن12۰۰۰مقدارشرکترشدبهروروندبهتوجهبابازرگانیمحصوالتمورددر

.استهزارتومان25حدوددرشرکتماهانهنرخآخرین.استشدهبینیپیش
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مبلغ فروش شرکت  

اناعداد به میلیارد توم 1,266

790

413

252
213

172146132101717174

کارشناسی 

1۴00

کارشناسی 

۹۹

98979695949392919089

گروه سس انواع محصوالت بازرگانی سایر



سایر درآمدها و هزینه ها

هزینه های عمومی و فروش بعد از مواد جز هزینه های اصلی شرکت می باشد.

 و 99درصدی از هزینه های عمومی و فروش را دارند و برای سال 60هزینه تبلیغات و بازاریابی سهم باال

.درصد به مبلغ فروش محاسبه گردیده است7با توجه به سال های قبل با نسبت 1400

 درصد کاهش لحاظ شده است5نرخ مالیات برای سال آتی با.

 که .میلیاردی از خرید فروش سهام در بورس بدست بیاورد18تواسته سود خوب حدود 99شرکت در سال

.ملیارد در نظر گرفته شده است2.5، 1400این مبلغ برای سال 



تغییرات صورت سود و زیان

14۰۰کارشناسی 99کارشناسی 99میان دوره 98سال 97سال 96سال 95سال شرح

 12,660,527 7,904,313 5,132,152 4,133,738 2,514,048 2,127,916 1,717,882فروش
(10,146,852)(6,145,536)(4,010,252)(3,131,279)(1,987,706)(1,691,879)(1,396,643)بهای تمام شده کاالی فروش رفته

 2,513,676 1,758,777 1,121,900 1,002,459 526,342 436,037 321,239ناخالص( زیان)سود 
(1,332,903)(898,386)(628,159)(646,478)(399,776)(315,669)(191,446)اداری و تشکیالتی, هزینه های عمومی

 15,499 11,923 8,942 1,399 1,348 1,545 208خالص سایر درامدهای  عملیاتی
 1,196,272 872,313 502,683 357,380 127,914 121,913 130,001عملیاتی( زیان)سود 

(144,959)(113,107)(73,243)(93,307)(66,862)(38,224)(60,469)هزینه های مالی
 27,720 177,862 189,148 102,276 4,760 4,322 5,268خالص سایر درامدهاغیرعملیاتی

 1,079,033 937,068 618,588 366,349 65,812 88,011 74,800سودخالص عملیات قبل از مالیات
(189,236)(171,527)(97,023)(84,123)(15,904)(19,183)(28,795)مالیات

 889,796 765,541 521,565 282,226 49,908 68,828 46,005خالص( زیان)سود 
 4,361 3,752 2,556 3,017 533 1,967 1,314سود هر سهم پس از کسر مالیات

 204,058 204,058 204,058 204,058 204,058 204,058 204,058سرمایه
14۰۰کارشناسی 99کارشناسی 99میان دوره 98سال 97سال 96سال 95سال شرح

%20%22%22%24%21%20%19حاشیه سود ناخالص

%9%11%10%9%5%6%8حاشیه سود عملیاتی

%7%10%10%7%2%3%3حاشیه سود خالص



سهمکشش سود هر 

نرخ خرید مواد اولیه

نرخ روغن ظرفیت عملیاتی

نرخ خرید و فروش همزمان

نرخ فروش

1.6%- 8.6%- 2.2% 2.2% 10.8%



سودآوریسناریوهای

سناریو افزایش شدید سناریو پایه

قیمت روغن
ادامه وضع فعلی و سناریو 

عدم افزایش  نرخ روغن
هزار تن35: تولید سس

هزار تومان       15: نرخ روغن غبشهر 

هزار تومان 26: نرخ سس

درصد     20:حاشیه سود

تومان۴36: 1۴00سود 

هزار تن35: تولید سس

هزار تومان       10: نرخ روغن غبشهر 

هزار تومان 23: نرخ سس

درصد     22:حاشیه سود

تومان۴62: 1۴00سود 

هزار تن30: تولید سس

هزار تومان       20: نرخ روغن غبشهر 

هزار تومان 28: نرخ سس

درصد     18:حاشیه سود

تومان310: 1۴00سود 
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79
نظر کارشناسی

میانگینو17مقداربیشینهکهشرکتدرآمدبهقیمتنسبتتاریخی،رویهبهتوجهبا

هایسناریودر1400سالبرآوردیهایسودبهتوجهباو.استداشتهرا10ساله8

نگریندهآنسبتتولید،مقادیرگرفتننظردربینانهخوشوجودباهمچنینومختلف

رشددادنقرارتوجهموردباهمچنین.گرددمیمحاسبه28پایهسناریودرسهم

سقفازکمافتوبازارنامطلوبشرایطوجودبا99ماهبهمندرسهمقیمتیشدید

.نداردقرارارزندگیناحیهدرسهمکهرسدمینظربهلذاقیمتی



80

ریسک ها

ریسک تامین مواد اولیه

ریسک بروز مشکالت سرمایه در گردش

داحتمال رشد شدید قیمت روغن و افت حاشیه سو

 کشش نهه ننهدان زیهاد بهازار بهه افهزایش قیمهت

محصول
  رشد در دوره ریهزش و افهت قیمتهی کهم از سهق

قیمت
نسبت قیمت به درآمد باال
وجود بدهی در ساختار سرمایه
سهم باالی تبلیغات در هزینه ها

پتانسیل ها
برند شناخته شده و با سابقه
 کچاپسس مایونز و لیدر بازار
ثبات نسبی حاشیه سود
ههای دریافت افزایش نرخ مطابق با افهزایش ب

تمام شده

ریسک و پتانسیل



1400فروردین –غمهرا 


