
گزارش مجمع عمومی عادی ساالنه صنعت غذایی کورش

شرکت مدیریت سرمایه بیمه سالمت ایرانیان
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ترکیب سهامداران

درصد سهام(میلیون سهم)تعداد سهام نام سهامدار

%2،70090شرکت گسترش صنایع بسته بندی کورش

%30010سایر سهامداران

%3،000100جمع

در1390سالدرکورشبسته بندیصنعتشرکت

السدرورسیدثبتبهتهرانشرکت هایثبتاداره

تغییرکورشغذاییصنعتبهشرکتنام،1391

.یافت

ازدرصد38)خامروغندریافتشرکت،اصلیفعالیت

روغنبهآنتبدیلو(وارداتیدرصد62وکشورداخل

نروغشرکت،محصوالتمهم ترین.می باشدخوراکی

سرخروغن،D3ویتامینباشدهغنیآفتاب گردان

ابشدهغنیآفتاب گردانروغنپالم،بدونکردنی

تحتکهمی باشدذرتروغنوA&D3ویتامین

.دمی رسنفروشبهکیمبالوفامیالاویال،برندهای

معرفی شرکت

جایگاه شرکت در صنعت

سهم شرکت از بازار داخلی(میلیون ریال)فروش داخلی شرکت (میلیون ریال)کل بازار داخلی نام محصول

%220،000،00043،275،87520روغن خوراکی
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صورت و سود و زیان

حاشیه سود 

1400سال 1399سال 1398سال 1397سال 1396سال حاشیه سود

TTM %24%25%21%20%11حاشیه سود ناخالص

TTM %21%23%18%17%8حاشیه سود عملیاتی

TTM %16%22%13%13%4حاشیه سود خالص

13961397139813991400واحددوره مالی

فروش

میلیون ریال

11,359,014 20,132,283 30,092,031 52,787,022 58,799,839 

(44,829,479)(39,493,119)(23,809,166)(16,160,826)(10,062,112)بهای تمام شده کاالی فروش رفته

 13,970,360 13,293,903 6,282,865 3,971,457 1,296,902ناخالص( زیان)سود 

(1,925,788)(1,166,051)(960,041)(632,384)(385,235)اداری و تشکیالتی, هزینه های عمومی

 95,871(131,420) 74,735 0(1,538)ی عملیاتی( هزینه ها)خالص سایر درامدها 

 12,140,443 11,996,432 5,397,559 3,339,073 910,129عملیاتی( زیان)سود 

(2,194,167)(1,743,500)(768,851)(493,275)(401,926)هزینه های مالی

 120,196 2,430,595 50,304 51,699 14,261خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی

 10,066,472 12,683,527 4,679,012 2,897,497 522,464خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات( زیان)سود 

(377,616)(1,250,940)(825,523)(215,510)(14,236)مالیات

 9,688,856 11,432,587 3,853,489 2,681,987 508,228خالص عملیات در حال تداوم( زیان)سود 

 9,688,856 11,432,587 3,853,489 2,681,987 508,228خالص( زیان)سود 

 3,000,000 3,000,000 3,000,000 700,000 700,000سرمایه

 3,230 3,811 1,285 894 169ریالسود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه
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1400عملکرد ماهانه شرکت در سال 
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فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند

(تن)مقدار تولید و فروش روغن خوراکی 

مقدار تولید روغن خوراکی مقدار فروش روغن خوراکی

4،453،361 4،570،312
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فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند

مبلغ کل فروش

(میلیون ریال)مبلغ کل فروش  (میلیون دالر)مبلغ کل فروش 
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:مجمعدرشدهعنوانمطالباهم

.استشدهخریداریدلیلهمینبهنیزدرودگهرکارخانهکهمی کندمصرفپلیمریموادتن700-800ماهدرشرکت❖

.می باشدکارتنو(مبارکهفوالدازخرید)قلندودورق،(شگویاازخرید)پلیمریموادشاملشرکتاولیهموادسایر❖

کهداردتومانیمیلیارد1560خالصسودوتومانیمیلیاردهزار26.5فروشمبلغخوراکی،روغنتنهزار330تولیدبرنامه1401سالدرشرکت❖

.داردگردشدرسرمایهتومانمیلیارد500وهزار3بهنیازبودجه،اینبرای

دروبازگشتهزیانایندرصد60حاضرحالدرکهبودهکوروشافقسهامارزشکاهشذخیرهبهمربوطگذشتهسالدرشرکتعملیاتیغیرزیان❖

.می کندآنفروشبهاقدامشرکتمناسبموقعیت

برنامه ایجدیدسالدرشرکتحوزهایندرکهبودهصنعتیوصنفروغنمابقیوبودهخانوارروغنتنهزار288پارسال،تولیدتنهزار300از❖

.داشتنخواهد

.استشدهتامینکلزاتنهزار400امسالماهخرداددر❖

هزار25امسالآنارزونرخاستپالمروغندرصد10وکلزایاسویاروغندرصد30آفتاب گردان،درصدروغن60صورتبهخامروغنترکیب❖

.استبودهتومان

اهم نکات با اهمیت مطرح شده در مجمع
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ودالر35-40کشورشمالبهروسیهازخامروغنحملهزینهمی باشد؛تنهرازایبهتومانهزار400-500کشور،شمالازخامروغنحملهزینه❖

.می باشددالر80-90کشور،جنوببهروسیهاز

روغنترخیصبرایدرصدی50تخفیفشرکتالبتهکهاستدرصد28پالمروغنودرصد7سویاوآفتاب گردانروغنگمرکیهزینهوعوارض❖

.(اورآسیاپیمانطبق)داردآفتاب گردان

.استماندهثابتشرکتفروشواستنشدهکمنرخ هاافزایشعلتبهشرکتمحصوالتبرایتقاضاامسال،اولماهه3در❖

پیداادامهشرایطایناگروشدهگنجاندهنیزشرکتبرنامهدرواستشرکتنفعبهخامروغنبیشتروارداتوشدهنزولیجهانیقیمت هایروند❖

.بیاوردپایینرافروشنرخ هایوکنداعالمراجدیدنرخ هایشهریوریامرداددرحمایتسامانزیاداحتمالبهکند،

.استدرصد3-4فروشیخردهمارجینودرصد6حاضرحالدرپخششرکتمارجین❖

قیمتبردنپایینسمتبهشرکتشرکت،سودافزایشوجهانیقیمت هایکاهشباولیکردهپیداکاهشامسالبهاردرشرکتسودحاشیه❖

.رفتخواهدمصرف کننده

.می باشددرصد4-5آفتابگردانودرصد6کلزادرصد،3سویادرصد،2پالمروغندرروغنافتمیزانروغن،بهخامروغنتبدیلدر❖

.شدتقسیمسهامدارانبین(خالصسوددرصد12معادل)ریال400سهمهرازایبهمجمعپایاندر❖

اهم نکات با اهمیت مطرح شده در مجمع
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