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اطالعات گزیده  

 سال مالی منتهی به تاریخ   شرح
  03/30/7001 03/30/7001 03/30/7001 

       الف( اطالعات عملکرد مالی طی دوره )مبالغ به میلیون ریال(:

 444،445 917،733 639،886 درآمد های عملیاتی 

 96،169 98،648 136،942 سود عملیاتی

 2،344 1،149 (2،566) درآمدهای غیرعملیاتی

 32،678 45،945 65،846 پس از کسر مالیات –سود خالص 

(524،81) (524،81) تعدیالت سنواتی  (334،53) 

(8،4،1) های عملیاتیوجوه نقد حاصل از فعالیت  84،134 47،487 

  عیت مالی در پایان دوره )مبالغ به میلیون ریال(:ب( اطالعات وض
    

 448،176 442،235 746،251 جمع داراییها

 323،194 386،219 444،338 هاجمع بدهی

 155،555 155،555 155،555 سرمایه ثبت شده

 134،374 143،514 213،893 جمع حقوق صاحبان سهام

  ج( نرخ بازده )درصد(:
    

 %7 %7 %12 یهانرخ بازده دارای

 %24 %27 %42 نرخ بازده حقوق صاحبان سهام )ارزش ویژه(

  د( اطالعات مربوط به هر سهم:
    

 تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
155،555،555 155،555،555 155،555،555 

 ریال –بینی سود هر سهم اولین پیش
449 

415 494 

 ریال –بینی سود هر سهم آخرین پیش
846 

421 328 

 ریال –سود واقعی هر سهم 
658 

459 335 

 ریال –سود نقدی هر سهم 
355 

355 235 

 ریال –ارزش دفتری هر سهم 
1،555 1،555 1،555 

 سایر اطالعات :ه( 
 

    

 149 142 148 نفر )پایان سال( –متوسط تعداد کارکنان 
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 پیام هیات مدیره

ی عطا فرمود تا کارنامه عملكرد یكساله خانواده پر تالش ساینا عز وجل را که فرصتخداوند بیكران حمد سپاس 

 . شما سهامداران محترم ارائه نمایم را خدمت

سالی که با شروع دوباره تحریمهای ظالمانه دشمنان قسم خورده این  رجای بسی خوشحالی و مسرت است د

انتظارات سهامداران محترم را 4 یه مز و بوم آغاز شد توانستیم علی رغم همه محدودیتها و کمبود مواد اول

را در تولید 4 برآورده نموده و با توکل بر خداوند بزاگوار و همراهی 4 همدلی 4 کارجمعی و اراده استوار توان ملی 

ضمن و کاالی ایرانی با کیفیت به نمایش بگذاریم و گامی هر چند کوچك در راه اعتالی کاالی ملی برداشته 

ل برسانیم و شرایطی تصاد کشور 4 ارزش آفرینی برای همه ذینفعان را از اندیشه به عمعرضه اقحضور فعال در 

تا بتوان در راستای برنامه های استراتژیك شرکت قدم برداشته و با تخصص 4 انعطاف پذیری و  را مهیا نمایم

 یم .به دستاوردهای جدیدی در سال مالی آتی نائل شو4 درك مناسب مدیران اجرائی شرکت ساینا 

هیات مدیره شرکت ساینا ایمان راسخ دارد که با انتخاب راهبرد مناسب و مطابق با فضای اقتصادی جامعه در 

با  و نیز تعامل کارآمدبهداشتی و ایجاد ساختار هماهنگ و همدلی موثر بین تمام ارکان شرکت  4صف شوینده 

بر  ای این مجموعه پویا و جوان خواهد بود.شرکتهای همكار 4 نوید بخش سالهای بهتر و سرشار از موفقیت بر

 همین اساس برنامه های آتی شرکت در سال پیش رو به این شرح حضورتان اعالم می گردد.
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 کلیاتی درباره شرکت

 تاریخچه

خاص تأسیس شده و  یبه صورت شرکت سهام 58/82/5328عام( درتاریخ  ی)سهام نایسا یبهداشت عیشرکت صنا

و  ،،80/88/53وده است. شرکت به موجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ نم 525288شماره  یط

 ،،55/81/53 خیو در تار لیعام تبد یبه شرکت سهام ،،81/83/53مورخه  585/35،183مجوز شماره

درفرابورس سازمان بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است. در حال حاضر4 شرکت صنایع بهداشتی ساینا جزء 

فرعی شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر است و واحد تجاری نهایی شرکت  یتجار یواحدها

 می باشد.)سهامی عام (توسعه صنایع بهشهر 

 : ینشان

 4 طبقه اول 383کمال الملك4 پالك  دانیتهرانسر4 قبل از م یاصلی شرکت : تهران4 بلواراصل مرکز

 ستان ابهر روبروی روستای قروهکیلومتری شهر 50: استان زنجان4  کارخانه

 : تیفعال موضوع

 اساسنامه عبارت است از: 8فعالیت شرکت طبق ماده  موضوع

 موضوعات اصلی : -الف

 بامرتبط  اولیهتهیه و تولید انواع مواد شوینده و پاك کننده4 محصوالت بهداشتی4 آرایشی و شیمیائی و مواد  -5

 انواع آیروسل ها.

 شرکت.اساسنامه مات بازرگانی و نیز انجام امور صادرات و واردات کاالهای موضوع انجام کلیه امورخد -8

 موضوعات فرعی : -ب

 ایجاد شرکت های جدید. سرمایه گذاری در سایر شرکت ها و -5

 درجهت منافع شرکت . مقررات مربوطه و انجام کلیه امورمربوط به تامین مالی درچارچوب قوانین و -8

 . یشگاهیی و آزماانجام خدمات فن -3

انجام کلیه امورکه به نحوی که با موضوع شرکت ارتباط داشته باشد و درچارچوب قوانین و مقررات موضوع -،

 بوده و مفید و نافع باشد.ایران کشور جمهوری اسالمی 
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 سرمایه و ترکیب سهامداران

یك میلیون سهم با نام ده هزار ریاالی باوده   اساسنامه مبلغ ده میلیارد ریال منقسم به  1سرمایه اولیه شرکت طبق ماده 

 .    ریالی( افزایش یافته است 5888میلیارد ریال )صد میلیون سهم با نام  588که طی سه مرحله  به 

 جدول تغییرات سرمایه شرکت 

 محل سرمایه جدید  درصد  تاریخ 

 ثبت سرمایه
افزایش 

 سرمایه
 افزایش سرمایه  )میلیون ریال (

 آورده نقدی و مطالبات حال شده  584888 8 5325/88/50

 آورده نقدی و مطالبات   384888 888 5325/55/80

 آورده نقدی و مطالبات   84888، 8، 53/،8/،532

 آورده نقدی و مطالبات   184888 ،5 53،8/83/38

 آورده نقدی و مطالبات   5884888 588 83/55/53،8

 

تاریخ تائید و 53،0/،38/8سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به  %5ش از همچنین سهام داران دارای مالكیت بی

 :گزارش به شرح جدول زیر است

 جدول سهامداران عمده در پایان سال مالی
 

 نام سهامدار ردیف 
53،0/8،/38 

 درصدسهام  تعدادسهام

5133 3341584،35 شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر)سهامی عام( 5  

 ،85 843024180 صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین تمدن 8

 550 540884888 آقای محمد جواد حسینی 3

 550 543254238 صندوق سرمایه گذاری آرمان آتیه درخشان مس ،

 558 548804815 آقای محمدرضا ربیعی 1

 558 545254355 آقای آریا رضائیان 3

 555 545884888 نصندوق سرمایه گذاری مشترك نقش جها 0

 5 548334313 صندوق سرمایه گذاری مشترك یكم اکسیر فارابی 2

 83.8 ،834883423 (53،0/،38/8سهامدار حقیقی در  ،5408سهامدار حقوقی و  5،سایر سهامداران) ،

    58848884888 588 
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 شرکت از منظر بورس اوراق بهادار 

 وضعیت معامالت و قیمت سهام 

 درج شده است.  در فرا بورس اوراق بهادار تهران در گروه  شوینده با نماد ساینا ،،85/83/53شرکت در تاریخ 

 پایان سال مالی   

 سال مالی منتهی به 
 تعدادسهام معامله شده 

ارزش سهام معامله 

 شده 
 سرمایه قیمت سهم  ارزش بازار

 میلیون ریال  ریال  ریال  میلیون ریال 
 تاریخ 

53،0/8،/38 5،1482848،1 0814،38 01843  25843  5884888  

 

 
 53،0/،38/8اطالعات مقایسه ای  پیش بینی درآمد هر سهم و عملكرد واقعی منتهی به تاریخ 

 

شرح اقالم جدول پیش بینی 

 درآمدهر سهم 

 عملکرد واقعی  آخرین پیش بینی در تاریخ  اولین پیش بینی در تاریخ 

53،3/8،/ 88  53،0/ 28 / 83  میلیون ریال  

3342،،2 824255، 21،4523 درآمد حاصل از فروش  

1801423 8384182 8،،8514 سودناخالص  

328453 سودعملیاتی  5،541،3 ،843،53  

2،1433 سودخالص  034183 ،842،، 

 82، 031 13، ریال -درآمدهرسهم

 

 )سهامی عام( پخشاز طریق شرکت به محصوالت خود را شرکت در صنعت شوینده  و مواد شیمایی فعالیت میكند  و

         .  عرضه می نماید 4 می باشد یكی از شرکتهای گروهکه 

 دسته بندی گروه لباسشویی رتبه چهارم  در گروه مایعات  البسه در 

  دسته بندی گروه نرم کننده های البسه در رتبه پنجم 

  است.در گروه لكه برها و پاك کننده ها 4 رتبه نهم را کسب نموده 

   در گروه مایعات ظرفشویی در رتبه چهارم 
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 سهم خالص فروش محصوالت  مختلف این شرکت از کل بازار داخلی و صادرات به شرح ذیل است:

 03/33/7031سال مالی منتهی به  03/33/7031سال مالی منتهی به  

 نوع محصول
کل بازار 

 داخلی
 لیکل بازار داخ صادرات  سهم شرکت از بازار داخلی 

سهم شرکت از بازار 

 داخلی 
 صادرات 

 تن -فروش  فروش )تن( درصد  تن تن -فروش  تن -فروش  درصد تن
 7,293 73,199 9.1 423,722 7,179 79,933 9.3 423,722 مایعات ظرفشویی و ژل 

 3 2,729 73.9 09,212 41 2,324 73.4 09,212 مایعات البسه 
,441 پاک کننده ها و لکه بر ها  102  7.1 9,949 017 411,021 7.9 2,110 147 

 5 770 3.1 71,733 3 3 3 71,733 اسپری 
 972,399 جمع

 
664،22 64،،6 994,399  

 
49,944 7,931 

 
 

 

گروه محصول فعالیت دارد که  4 تولید و بسته بنديدر الزم به ذکر است این مجموعه

 :شرایط تکنولوژیك آن به شرح ذیل می باشد

ی تولید مایعات ظرفشویی فرایند آن از خطوط تمام اتوماتیك از مرحله بطری گذاری تا بسته بندی در تكنولوژ-1

 محصول توسط ماشین بهره مند میباشد .

 در تكنولوژی تولید مایعات البسه خط تولید از طریق ماشین آالت مدرن و کنترل دقیق حجم استفاده میشود . -8

با ماشین که به طور انحصاری در این مجموعه نصب گردیده است فرآیند تولید  در تولید محصوالت پاك کننده ها  -3

 صورت میگیرد.

 در تولید محصوالت اسپری خطوط تمام اتوماتیك کلیه مراحل را پوشش می دهد.-،

 مهم ترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:
 قانون تجارت  *

 لیات بر ارزش افزوده *قوانین مالیات های مستقیم و ما

 *قانون کار و تامین اجتماعی 

 *قانون بازار اوراق بهادار

 *قانون مبارزه با پولشویی

 *قانون حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان
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  مروري بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاري 

 

 اقالم صورت سود و زیان شامل:
 الف(فروش

 

 سال مالی 
 79آذر  03منتهي به  79آذر  03منتهي به   79آذر  03به  منتهي 

 1،سال  3،سال  0،سال
 مبلغ  مقدارفروش  مبلغ  مقدارفروش  مبلغ  مقدارفروش  شرح محصوالت 

,،35 ،،52,1 مایعات ظرفشویی 1،2  5،4022 ،،34583 524،،0 ،384525 

مایعات لباسشویی و نرم 

 کننده
،,8،5 528,321 ،45،2 5،34538 34801 5834،01 

لکه بر ها و پاك کننده ها و 

 کارمزدي
14283 511,8،0 ،4003 ،،4،08 ،4335 2،488، 

 24130 ،88 84313 553 8 8 اسپري ها 

88848 صادرات   553,022 541،3 124205 54،20 1548،3 

,5 384،32 جمع  فروش   ،814833  384،52 2834838 804،31 32،48،3 

 فات برگشت ازفروش وتخفی 

 

( ،58 ,153) 
* 

(5214183) 
* 

(53،4018) 
 41،8،،1 3504033 ،33,22، فروش خالص 

 

 

 فروش صادراتی 

 محصول

 مقایسه عملکرد سال
 

2518 2517 

 میلیون ریال تن میلیون ریال تن

 48871 1،469 113،788 552,2 مجموع صادرات ساینا
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 هاي عملیاتی و مالی  ب(بهاي تمام شده کاالي فروش رفته،هزینه

 سال مالی 
 64آذر 35سال مالی منتهی به  69آذر 35سال مالی منتهی به  67آذر 35سال مالی منتهی به 

2518 2517 2519 

 مبلغ فروش مبلغ  شرح  
نسبت به 

مبلغ 

 فروش 

تغییرات 

نسبت به 

 سال قبل 
 مبلغ 

مبلغ 

 فروش

نسبت 

به 

مبلغ 

 فروش 

تغییرات 

نسبت به 

 سال قبل 
 مبلغ 

مبلغ 

 فروش 

نسبت 

به مبلغ 

 فروش 

تغییرات 

نسبت به 

 سال قبل 

 قیمت تمام شده کاالی

 فروخته شده 
335481، 

2،،3342  

05 %8- ،،24582 

3504033 

03%  ،%  30،4108 

1،،41،8 

3،%  -2%  

سهم ازهزینه هاي 

 عملیاتی 
53141،، 51 -5%  5884833 19%  -3%  583428، 25%  4%  

 سهم از هزینه هاي

 مالی 
3،3848  3 -5%  8345،1 4%  -2%  3348،3 9%  -2%  

 301,993 949,901 جمع کل 
  

912,093 171,100  
  

972,213  1،،41،8  
 

-9%  

 

 (سود قبل از کسر مالیات ج

 سود و زیان ویژه 

 سال مالی 
 فروش 

بهاي تمام شده 

کاالي فروش 

 رفته 

 1به 2نسبت 

 درصد
 سود)زیان(ناویژه

به  4نسبت 

 صددر 1

سود)زیان(وِیژه 

قبل   از کسر 

 مالیات

به 9نسبت 

 درصد1

1 2 3 4 4 9 7 

3342،،2 53،0/،38/8منتهی به تاریخ   335481، 05%  8014231 8،% 581438، 55% 

%03 24582،، 3504033 53،3/،38/8منتهی به تاریخ   53،4381 80%  ،34،52 0%  

%،3 30،4108 41،8،،1 53،1/،38/8منتهی به تاریخ   53،4،08 35%  324،11 0%  
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 آمارتولید 

 مالی منتهی به :مقایسه آمار تولید طی سه سال 
 53،1/،38/8 3،/،38/8 0،/،38/8  محصول

 524301 5242،0 52,1،5 مایعات ظرفشویی 

 34883 4508، 3،،,3 مایعات لباسشویی و نرم کننده 

 ،،43، 1,508 1,051 لكه بر ها و پاك کننده ها 

 525 588 8 ها  اسپری

 543،8 54318 ،8,52 صادرات 

 ،82413 ،8،4،1 33،,38 جمع تولید

 353 053 832 و پلی اتیلن(بطری ها)پت 

 346390 176،03 176،03 جمع کل با تولید بطري

 

 

 

 

 

 

آمار خرید و مصرف مواد اولیه عمده 

 
 

 عنوان کاال 

 مصرف  مواد اولیه خرید مواد اولیه

خرید مواد 

 مقدار)تن( -لیهاو

میلیون -مبلغ 

 ریال 

مصرف  مواد اولیه 

 )مقدار تن(

میلیون -مبلغ 

 ریال 

 7031131 017,3 7001079 01773 اسید سولفریك 

 111,30 71317 901370 717,3 پلی اتیلن 

 111011 7,1177 1111,1 91031 پریفرم و مواد پت

خدمات ضرب و خرید 

 75تگزاپون ان 
901 191031 90, 131701 

 70,1170 - 1911,3, - سایر

 658،695 - 880،766 - جمع 
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 :تغییرات درسرمایه گذاري ها شامل 

 مشهودالف(تغییرات دارایی هاي ثابت 

 شرح
35/56/1367  35/56/1369  میلیون ریال  میلیون ریال  درصد تغییر 

 %7 216،962 234،112 بهاي تمام شده

 %14 116،446 134،569 استهالك انباشته 

 %(5.7) 155،234 155،519 ارزش دفتري 

 

 ب(افزایش در دارایی هاي ثابت

 میلیون ریال -مبلغ شرح
 3،354 ساختمانها

 2،523 تاسیسات

 26،577 ماشین آالت
 3،481 اثاثه و ملزومات و وسائط نقلیه

 1،253 ابزارآالت و قالبها 

 36،588 جمع

 تغییرات در حقوق صاحبان سهام 

 شرح
سال مالی منتهی به 

35/56/1367 
سال مالی منتهی به 

35/56/1369 

 27،469 43،153 سود انباشته در ابتدای سال

 45،936 65،846 سود خالص سال مالی

(03,333) تقسیم سود  (834888)  

(93) اندوخته قانونی  (84838)  

 45،945 65،846 سود خالص سال مالی 

(93) اندوخته قانونی   (88483)  

 43،153 153،893 سود انباشته در پایان سال

 156،611 115،555 اندوخته قانونی  سرمایه4

372,790 470,910 جمع حقوق صاحبان سهام   
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 تغییرات در وضعیت نقدینگی

 منبع اصلی نقدینگی ومصارف نقدی عمده و تغییرات آنها در مقایسه با سال قبل به شرح زیر است:

 شرح
به  سال مالی منتهی

35/56/1367 
سال مالی منتهی به 

35/56/1369 
 84،134 (4،643) جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی

جریان خالص)خروج( وجه نقد ناشی ازبازده سرمایه گذاریها و 

 سود پرداختنی بابت تامین مالی
(26،539) (29،661) 

 (4،456) (11،448)  مالیات بردرآمد پرداختنی

جریان خالص )خروج(وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه 

 گذاری
(9،443) (42،534) 

 (8،555) 72،417 جریان خالص ورود  )خروج( وجه نقد ناشی از تامین مالی 

 (8،351) 25،417 خالص تغییرات در وجه نقد پایان سال 

 

 بیان سیاست هاي تامین مالی و سیاست هاي اعتباري شرکت 
به طور مشخص اثر خود را در و افزایش قابل مالحظه بهای مواد اولیه و نرخ ارز در سال مالی جاری 4 سترده رقابت گ

نشان داده است . لذا اتخاذ سیاست تامین مالی مناسب به عنوان یك رویكرد وصول مطالبات و سرمایه در گردش دوره 

وجه ارزان از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد و این  4 در دستورکار شرکت قرار گرفته و شكی نبود که تامین محوری

روز می باشد4 دقت بیشتری را می طلبید. دراین ارتباط سیاست  ،، اکه حدود هامطلب به لحاظ دوره گردش موجود

 مالی شرکت در سه محور حرکت نموده است:

)تامین مالی رایگان (الف(تامین مالی از طریق بستانكاران  

کاهش دوره وصول مطالبات ق تامین از طری ب(  

تامین از طریق بانك ها ج(  

 

به %52در سال مالی مورد بحث4 شرکت ساینا کوشید در مرحله اول4 با تغییر نرخ وام و تبدیل برخی از وام ها از 

بخشی از نیاز مالی خود را با قیمت مناسب تامین نمایدو  در عین حال با بهره گیری از اعتبار مشتریان به درصد 55%

شكل پرداخت کوتاه مدت4 فشار روی سرمایه در گردش را متعادل کند 4 ضمن اینكه دریافت اسناد فروش4 اعتبار الزم 

 سپرده نقدی به بانك جهت تضامین داده بود.را به شرکت جهت مذاکره مناسب تر با بانك ها و عدم پرداخت 
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 تغییرات در سرمایه در گردش 
 

 میلیون ریال  میلیون ریال  شرح
 8214812   سرمایه در گردش درپایان سال مالی قبل 

     اضافه میشود:
   ،،842، سودخالص

   8 )فزایش (در سرمایه گذاریهای بلندمدت

مدت)فزایش (در حسابهای دریافتنی بلند  (230)   

در بدهیهای بلند مدت)کاهش(افزایش    (،4053)   

   8 افزایش سرمایه نقدی

    8،،421  
    3104308  

     کسر می شود:
) سودسهام پرداختی   (384888    

   (515) کاهش)افزایش(در دارایی هاي غیرجاري
    (  (538451  

83843،8 35/56/1367سرمایه درگردش درپایان سال مالی منتهی به   

 

ساارمایه در گااردش 4مجموعااه مبااالغی اساات کااه در دارایاای هااای جاااری ساارمایه گااذاری شااده اساات  و نشااان     

لیااون ریااال از طریااق  می ،،842،میلیااون ریااال بااوده و مبلااغ   8214812میدهااد کااه در ابتاادای سااال بااه مبلااغ   

یجااد شاده و تغییارات در دارایای     کسب ساودخالص و تغییارات در دارایای هاای غیرجااری و بادهیهای بلناد مادت ا        

 میلیااون ریااال در پایااان سااال مااالی مااورد گاازارش افاازایش یافتااه اساات.    3،84883هااای غیاار جاااری بااه مبلااغ 

تصمیماتی کاه در سارمایه در گاردش  گرفتاه میشاود مبتنای بار ایان اسات کاه باه مادیران ایان اجاازه را خواهاد                

و ساط  هرکادام را تعیاین نمایناد.داراییهای جااری و      دادکه ساطوح مختلاف دارایای هاای جااری را تخماین بزنناد        

میاازان باااالی آن متضاامن آرامااش ماادیران وسااهامداران بااوده و شاارکت در قبااال بسااتانكاران بااه راحتاای جوابگااو    

خواهااد بااود. ماادیریت ساارمایه در گااردش باعااث میشااود تااا برثااروت سااهامداران تاااثیر بااه ساازایی داشااته باشااد .و  

حاات تاااثیر قاارار دهااد. افاازایش قیماات سااهام شاارکت بسااتگی بااه قاادرت نقاادینگی ازایاان طریااق قیماات سااهام را ت

از طرفاای عاادم ایجاااد تعااادل در نگهداشاات ساارمایه درگااردش و     4شاارکت و همچنااین حفااق ایاان قاادرت دارد   

 افزایش غیر اقتصادی موجودیها باعث افزایش هزینه مالی وکاهش سودشرکت میگردد.
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 نسبت هاي مالی 

 

 شرح
 سال مالی 

53،0/8،/38 53،3/8،/38 53،1/8،/38 

 5533 ،555 ،558 نسبت جاری   

 8510 8505 8505 نسبت آنی 

 8530 8508 8508 نسبت بدهی  

 8555 8553 8580 نسبت بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام 

 8582 8523 3531 دفعات گردش موجودی کاال 

 8، 553 ،55 متوسط  دوره وصول مطالبات 

 0531 0580 533، گردش دارایی ثابت نسبت  

 ،555 ،555 ،،55 نسبت گردش جمع دارایی ها  

 8535 8580 ،858 نسبت سودناخالص  

 8553 8555 8551 نسبت سودعملیاتی  

 8583 8580 8558 نسبت سودخالص  

 8580 8580 ،855 نسبت بازده جمع دارایی ها  

 858، 8580 85،8 نسبت بازده حقوق صاحبان سهام  

 82 ،83 338، (EPS)سود هر سهم 

 388 388 838  (DPS)سود نقدی هر سهم 

 101 2،5 (18) جریان نقدی هر سهم 
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 اطالعات مربوط به ساختار هیات مدیره

 الف( ترکیب اعضاي هیات مدیره
فرعضو اصلی اداره میشود و میتوان ن  1 شرکت  به وسیله هیات مدیره ای  مرکب از  4 اساسنامه شرکت 80براساس ماده 

د 4کلیه اعضای هیات مدیره شرکت اعضای نعلی البدل نیز داشته باشاعضای عالوه بر اعضای اصلی دونفر نیز به عنوان 

حقوقی بوده و نمایندگان اشخاص حقوقی به صورت موظف و غیرموظف اداره شرکت را به عهده دارند و هیات مدیره 

 انتخاب نموده اند.   ءاعضان میا4مدیرعامل را از 

 تحصیالت مدارك سمت اهضاي هیات مدیره  نام نماینده 
تاریخ شروع عضویت 

 در هیات مدیره 
 زمینه هاي سوابق کاري 

ادمجتبی افرند خلیل آب شرکت گلتاش هرئیس هیات مدیر  نیدکترای مدیریت بازرگا   37/13/7001  
مدیرعاملي شركتهاي سرمایه 

 گذاري و ساختماني

هشرکت صنعت شویند  عضو هیات مدیره رسول کارگرزاده  
کارشناسی ارشد روابط 

 بین الملل
71/،0/7901  مدیریت در حوزه صدا و سیما 

71/30/7001 کارشناس علوم اقتصاد عضو هیات مدیره علی خاتون فرد شرکت آلی شیمی قم  
ي مدیر و مشاور شركتهاي دولت
ه و غیر دولتي در زمینه سرمای

 گذاري

 عضو هیات مدیره فضل اهلل افراشته شرکت پاکسان 
فوق لیسانس مهندسی 

 صنایع
71/30/7001  مدیریت كارخانه هاي تولیدي 

 بهنام عزت نژاد شرکت مروارید هامون
نایب مدیرعامل و

ههیات مدیررئیس   
 کارشناس ارشد مدیریت

 اجرایی
71/30/7001  

ي مدیرعاملي شركتهاي صنعت  

 
 

 د تعداد جلسات هیات مدیره و حضور اعضا در جلسات ب( اطالعات در مور

 

 

آذر  38موظف می باشند . تعداد جلسات سال مالی منتهی به  به جز یك نفرهمگی عضو کلیه اعضاء هیات مدیره 

 جلسه می باشد که در اکثر جلسات کلیه اعضاء حضور داشته اند. 52 شامل 53،0ماه 

صادر و با عت شوینده نمدیریت صهلدینگ شرکت ط و احكام حقوقی حقوق و مزایای مدیر عامل بر اساس ضواب

 تصویب هیات مدیره تعیین شده است .
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  اطالعات مربوط به مدیران  و روسا اجرایی 

 

 

 سوابق مهم اجرایی  سوابق اجرایی در شرکت  تحصیالت مدارك/ حرفه اي   سمت  نام و نام خانوادگی 

 مدیر عامل   بهنام عزت نژاد
رشناسی ارشد مدیریت کا

 استراتژیك
   0،ماه  آذراز 

هیات مدیره شرکت مدیریت 

مدیرعاملی صنعت شوینده و 

 شرکتهای صنعتی

 0،از شهریور  دکترای مدیریت بازرگانی معاون بازرگانی مجتبی افرند خلیل آباد
مدیر عاملی شرکتهای 

 پیمانكاری ساختمانی

 کوشك افراشته لهفضل ا
قائم مقام  مدیر 

 عامل 

کارشناس ارشد مهندسی 

  صنایع

 0،ماه  آذراز  

 تاکنون 

 مدیریت شرکتهای تولیدی 

و مدیر عامل شرکت تولید 

  آب معدنی

 مالی و اداری  معاون سعید حمزه 
کارشناسی ارشد علوم 

 اقتصاد

 3،از فروردین  

 تاکنون

 4 اداری  مالی معاون 

تولیدی 4 خدماتی های شرکت

  انشگاهو مدرس دو بازرگانی 

 تاکنون 0، کارشناس ارشد مكانیك مدیر کارخانه   سیدروح ا..حسینی
مدیر فنی شرکت سیمان  

 زرند و قشم

 عباس مشیری
رئیس حسابداری 

 صنعتی
 رئیس حسابداری صنعتی  تاکنون5، کارشناسی حسابداری 

 رئیس برنامه ریزی  معصومه عطایی
کارشناس ارشد مهندسی 

 صنایع 
 ت ساینا شرک تاکنون  23

 اسحاق مرادیان 
مدیر تحقیق توسعه 

 و آزمایشگاه 
 کارشناس ارشد شیمی 

تا  3،فروردین 

 کنون 
 شرکت ساینا 

 تا کنون  23 کارشناس مهندسی شیمی  رئیس آزمایشگاه  فائزه طارمی

مسئول کنترل کیفیت  

شرکت -شرکت کبریت آذر 

غذایی هامیران مسئول 

 آزمایشگاه شیمی 

 

 یای مدیران ارشد اجرایی توسط مدیر عامل و طبق آیین نامه های موجود تعیین می گردد.حقوق و مزا
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 حسابرسی  کمیته هاي تخصصی 

تاریخ 

خاتمه 

 عضویت 

تاریخ شروع به 

 عضویت 
نام و نام  سمت تحصیالت زمینه های سوابق کاری

 خانوادگی

83/55/53،0 تاکنون -سانبازاریابی شرکت پاکریس -ریس اداره کل ارزیابی بانك ملی ایران  

  ت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهرشرکت مدیری در یتمدیر

 کارشناسی علوم

  اقتصاد صنعتی

ه یس کمیتئر  علی خاتون فرد 

85/53،3/،8 تا کنون ریس حسابداری  - تا کنون ،2مدیر مالی پتروشیمی سلمان فارس از سال  

 شرکت معدن نگار نوین 

دکترای 

 حسابداری

 قلعضو مست

 کمیته

حمید رضا 

 گنجی 

81/82/53،0 تاکنون رسی و ریس کمیته حساب- مدیر عامل و عضو هیات مدیره پتروکار ایرانیان 

اتامین عضو کمیته حسابرسی شرکت کارگزاری صب -خود کفایی صنایع  

 دانشجوی دکترای

 مهندس مالی

 عضو مستقل

 کمیته

 حسین عبودی

55/81/53،3 تاکنون  حسابرس در -سال در موسسه هشیار بهمند ،دت حسابرس ارشد به م 

روسرپرست مالی شرکت نگین خود –موسسه حسابرسی کوشا منش   

 کارشناسی ارشد

 حسابدرای

حسابرس 

 داخلی 

 صاحب حیدری 

 

 53،0/،38/8 تاریخ به مقررات و قوانین رعایت گزارش بررسی 

 53،0 مالی سال برای حسابرسی کمیته و داخلی حسابرسی ساالنه پیشنهادی برنامه بررسی 

 53،0 مالی سال برای داخلی کنترل ضعف نقاط بندیجمع گزارش بررسی 

 دریافتی تسهیالت"  داخلی هایکنترل ضعف نقاط گزارش" 

 بانك و نقد " داخلی هایکنترل ضعف نقاط گزارش" 

 53،0/،38/8 مالی سال پایان انبارگردانی گزارش 

 53،0/،38/8 مالی سال برای حسابرسی کمیته و داخلی حسابرسی ساالنه برنامه 

 ثابت هایدارایی حساب سرفصل " داخلی هایکنترل ضعف نقاط گزارش " 

 حسابرسی کمیته بعدی جلسات دستور بررسی 

 ساینا شرکت قانونی بازرس و مستقل حسابرس عنوان به بهمند حسابرسی موسسه از دعوت 

 ثابت هایدارایی بحسا سرفصل " داخلی هایکنترل ضعف نقاط گزارش ادامه ". 

 35/83/53،0 به منتهی اول ماهه 3 دوره انبارگردانی گزارش. 

 صادراتی فروش از ارزحاصل نرخ نوسانات بررسی. 

 واقعی عملكرد با بودجه 35/83/53،0 به منتهی اول ماهه 3 دوره عملكرد بررسی. 

 53،0  ماه خرداد 35 به منتهی شدهن حسابرسی مالی صورتهای همراه به مستقل حسابرس گزارش نویس پیش بررسی. 

 حسابرسی کمیته مستقل عضو همچنین و مدیره هیأت محترم نماینده و حسابرسی کمیته رئیس معارفه 

 53،08 مالی سال مستقل حسابرس گزارش و  داخلی کنترلهای ضعف نقاط بررسی گزارشات 

 سرمایه ساختار ریسك و سرمایه گزارش بررسی. 

 سفارشات و خرید" سرفصل داخلی های کنترل گزارش بررسی". 
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  اطالعات مربوط به حسابرس مستقل  و بازرس قانونی 

موسسه حسابرسی بهمند به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و 53،3 /80/58مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ در 

مه بازرس قانونی و موسسه حسابرسی هوشیاربهمند به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند.و تعیین حق الزح

 حسابرس به عهده هیات مدیره شرکت می باشد.

 گزارش عملکرد اجتماعی شرکت 

 گزارش مصرف انرژي

 

 شاخص هاي بهره وري  شرکت صنایع بهداشتی ساینا

 واحد شرح
اصالح 2517سال 

  شده
 درصد تغییرات 2518سال 

 %8 384305 384308 تن میزان  تولید

 %8553 384،32 384،52 تن میزان فروش

 %8- %25 %23 درصد راندمان تولید

%00 درصد اثربخشی کلی تجهیزات   02% 5% 

 %،858- %،858 %8582 درصد ضایعات تولید

مصرف گاز برتناژ   (M^3/Ton) 83 8351 -،53% 

برق مصرف     (KW/Ton) 33 05535 2% 

 

 مسائل زیست محیطیگزارش عملکرد شرکت درخصوص 

 ودی به واحد تصفیه پساب جهت صرفه جویی در مصرف آب کنترل  حجم آب ور* 

 جمع آوری و فروش ضایعات شرکت * 

 انهدام ضایعات غیر قابل فروش طبق دستورالعمل های زیست محیطی * 

 ارائه دستورالعمل به واحد تولید جهت جمع آوری آب های حاصل از ضدعفونی تولید و  مخازن جهت مصرف مجدد* 

 

 

 

 

 

 



 )سهامی عام( صنایع بهداشتی سایناشرکت 

 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

 7031آذر  03برای سال مالی منتهی به 

 

  
 25 

 

 د اجتماعی شرکتگزارش عملکر 

 رعایت کلیه قوانین حاکم بر فضای کسب و کار  

 توجه به رعایت مصرف کنندگان و ذینفعان  

 بهبود مستمر در کاهش مصرف انرژی  

 رعایت استانداردهای محیط زیست 

  توجه به مسئولیت های اجتماعی  

  تولید محصوالت و خدمات سالمت محور  

 ادث عمر برای پرسنل شرکتاستفاده از بیمه های تكمیل درمان4 حو  

  انعقاد قراردادهای مربوط به خدمات ورزشی 

 انجام منظم معاینات ادواری پرسنل 

 تقویت سیستم بهره وری  شرکت به جهت افزایش همیت شغلی کارکنان 

 حفق سیستم حقوق و دستمزد به جهت توسعه نظام شایسته ساالری  

 

 

 

  

 فعالیت واحد آموزش

 در سال مالی  ا و دوره هاي آموزشی جدول برگزاري سمیناره

 وضعیت موجود  شرح عملكرد ردیف 

 53  تعداد دوره های برگزار شده 1

 553 مدت ساعت دوره های اجرا شده 2

 23 تعداد نفرات آموزش دیده  3

 8 میزان نفرات ساعت آموزش دیده  4
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 نیروي انسانی 

  
سال مالی منتهی به تاریخ 

35/56/1367 
ل مالی منتهی به تاریخ سا

35/56/1369 
 نفر نفر

 553 512 کارکنان قراردادی 

 ،3 8 کارکنان پیمانكاری 

 518 512 جمع 

 

 ردیف
سال مالی منتهی به تاریخ 

35/56/1367 
سال مالی منتهی به تاریخ 

35/56/1369  
 55 58 فوق لیسانس

 88 ،3 لیسانس

 55 55 فوق دیپلم

 0، 03 دیپلم

 55 81 پلمزیر دی

 518  512                                             جمع کل

 

 سال –شرح واحد 
سال مالی منتهی به تاریخ 

35/56/1367  
سال مالی منتهی به تاریخ 

35/56/1369  
3،  38 مدیریت 4مالی 4 اداری و دفتر مرکزی    

 58 11 تولید

 58 51 مهندسی صنعتی و انبار مواد

 53 53 فنیمجموعه 

 2 ، آزمایشگاه4 تحقیق و توسعه  و پساب

 55 58 محصول  -انبار فنی 

 3 8 واحد فناوری اطالعات 

 50 ،5 اداری و خدمات

 ،3 8 پیمانكارتولید 

 518 512 جمع

 

 كليه كاركنان پيمانكار 4 به استخدام شركت درآمده اند. 7901آذر ماه سال  ،9در سال مالي منتهي به 
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 مات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع عمومی عادي سالیانهاقدا 

 

 

 اقدامات  شرح تکلیف  ردیف 

1 

گزارش حسابرس و بازرس قانونی  4در ارتباط با بند 

مجمع نسبت به پیگیري و تعیین تکلیف رقم قطعی 

و 62و61مالیات و عوارض ارزش افزوده سال هاي 

و پرداخت آن و پیگیري جهت رسیدگی به مالیات 

  63و  64عوارض ارزش افزوده سال هاي 

توسط  ،،4،54،84،34 1،مالیات ارزش افزوده سالهای

طی دفاعیات قطعی ومیلیون ریال  34،18،اداره مالیات 

میلیون ریال کاهش یافته  5،4525صورت گرفته به مبلغ 

 و در حال تسویه می باشد.

2 
و 63تعیین تکلیف مبلغ قطعی مالیات، عملکرد سال    

64  

توسط ممیز مالیاتی مبلغ  53،3مالیات عملكرد سال 

ات متعدد به یمیلیون ریال تشخیص و طی دفاعی 24101

میلیون ریال کاهش و تسویه گردید.اما  ،،542مبلغ 

میلیون ریال طی  ،،5343که به مبلغ  ،،53مالیات سال 

ات صورت گرفته به یبرگ تشخیص ابالغ گردید با دفاعی

قطعی زمان تهیه این گزارش و در کاهش  4303،مبلغ 

 .گردیدتسویه 

 

 طرح هاي تحقیقاتی 

 شرکت به شرح ذیل میباشد: محوریت عملیات واحد تحقیقات جدول برنامه استراتژیك

  یمصرف ظروف تكمیل سبدمحصوالت ظرفشویی با توجه به تغییر اشكال: الف

مزیت گازکشور و تكنولوژی بی بو نمودن در داخل ب: جایگزین محصوالت وارداتی به ویژه درحوزه اسپری برمبنای 

 کارخانه

آنچه که در بحث انتقال تكنولوژی و دانش قابل ذکر  است بهره گیری از آخرین فرموالسیون وفرآیند تولید در 

    جهان می باشد.

 نام پروژه ردیف

 سفید کننده غلیظ  1

 شیشه شوي ضد بخار 2

 اسپري مو بر  3

 فوم ریش  4

 ید کننده معطر سف 4

 براق کننده شیر آالت  9
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 :طرح هاي بهینه سازي محصوالت 

 بهبود کیفی فرموالسیون مایعات ظرفشویی گلی  

 بهینه سازی  مایعات نرم کننده  

 بهبودکیفی فرموالسیون  مایع توالت شوی  

   بهینه سازی  گروه اسپری 

  طرح هاي توسعه شرکت 

:اسیون و کاهش عملیات دستی همراه می باشد که مبین موارد ذیل هستفرآیند تكنولوژیك با محوریت اتوم  

زم را بر الف( در واقع طرح ریزی فرآیند براین  اساس صدمات ناشی از خطای انسانی را به حداقل می رساند و شرایط ال

 تدوین دقیق تر و اجرای استانداردهای تولید و فنی ممكن می نماید.

نه حمل و والت به ویژه در حلقه ظروف حجیم 4حفق کیفیت و کاهش زمان تولید و هزیب( تكمیل فرآیند تولید محص

.باشدنقل عنصر تعیین کننده در بهره وری و توسعه کنترل کیفیت جامع و مدیریت کنترل کیفیت جامع می  

 الف: اهم پروژه هاي انجام شده :

 شرح پروژه  ردیف

 ن اتیل لیتری پلی ،نصب و راه اندازی دستگاه  5

 جابجایی و انتقال دستگاه پت اوکراینی  8

 نوسازی مخازن پاك کننده ها  3

 واحد آزمایشگاه  توسعه تجهیزات ،

 لیتری  ،اتوماسیون پرکن خط  1

 

:ب:پروژه هاي در مرحله طرح ریزي   

مخازن ساخت   وتكمیل تجهیزات ساخت و توسعه تكنولوژیك واحد پاك کننده ها -1  

افزایش ظرفیت سپتیك پساب و انتقال فاضالب انسانی به سپتیك پروژه بهبود -8  

 پروژه افزایش ضریب اطمینان و ایمنی کارخانه در مواقع بحران-3

تكمیل فضای عمومی محوطه کارخانه و تكمیل و نوسازی و آسفالت بخش انتهایی  -،  

ول (تم ربوتیك انتقال محصتوسعه و تكمیل فرآیند انتقال محصول سالن شوینده )خطوط کانوایر و سیس-1  

پروژه  بهینه  سازی مصرف بخار و هوای فشرده و جلوگیری از هدر رفتن بخار و هوای فشرده تولیدشده  -3  

 

 


