
شرکت بهنوش ایرانمعرفی 
.شدتاسیس"ایرانمالتای"نامباریالمیلیونسیسرمایهیبا1345/02/15تاریخدربهنوششرکت•

غیربهخودمحصولتغییربااسالمی،انقالبپیروزیازپسکهاستماءالشعیرسازیکارخانهتنها•

.دادادامهخودفعالیتهایبهالکلی

.استایراندرماءالشعیرتولیدکنندهبزرگتریناکنونهمبهنوش•

.استتولیدیواحد9دارایحاضرحالدرشرکت•

.هستندشرکتنوستالژیکوقدیمیبرندهایمهمترینازآبعلیدوغوDELESTERبرند•
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قطع امید شرکت از کارخانه اراک 

خود،گستردهتوزیعشبکهازبهرهگیریباشرکت
طریقازکامیون،143ازمتشکلناوگانیکمکبه
خردههزار120بربالغونمایندگی168شعبه،29

.مینمایدخودمحصوالتفروشبهاقدامفروش

پریفرمتولید:گچسارانبهنوش

سالدرترشدوغتولیدافزایش:یاسوجبهنوش
کشورشمالدرفروشهدفبا1400

راهدر(آبیکم)عملیاتیمشکالتبا:اراکبهنوش
وتجهیزاتفروشبااحتماالواستمواجهاندازی
سایرتوسعهوگذاریسرمایهبهاقدامزمین

.کنندخطوط
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بهنوش در اختیار کامل بنیاد مستضعفان

گسترشصنایعغذایی
%51سینا

سایر
12.84%

سرمایهگذاریملیایران
11.6%

بنیادمستضعفان
12.36%

مالیوسرمایهگذاری
%13.12سینا
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محصوالت شرکت بهنوش

انواعدوغانواعماءالشعیر

انواعنوشابهوانرژیزاانواعآبمیوه

آبگازدار

65%6%

19%

6% 4%

محصوالت شرکت

انواعماءالشعیر انواعدوغ
انواعآبمیوه انواعنوشابهوانرژیزا
آبگازدار
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فرایند تولید و بسته بندی ها

.میخوردخیسروزیکشدهخریداریجوابتدا

قرارباالرطوبتسالنیکدرروز4مالتها

مالتهایاینسپس.بزندجوانهتامیگیرند

درروز2وشدهمنتقلسیلوهابهزدهجوانه

رادانههاسپس.شودخشکتامیمانندآنجا

بهومیپزندآبباومیکنندآسیابوکردهالک

.میکننداضافهآنبهآنزیمهایی

بستهبندیبهمربوطشرکتاولیهموادعمده

وشیشه(تعدادی)آندرصد38کهمیباشد

.میباشدفلزوپتمابقی

پتروشیمیازشدهخریداریرزینپت،تولیدبرای

پریفرمبهتبدیلگچسارانکارخانهدرتندگویان

تبدیلبندیبستهظروفبهسپسوشده

.میگردد

زگاوشیشهشرکتشیشه،اصلیکنندهتامین

برایحالاینبااست،(بودنگروههمعلتبه)

عقدبهاقدامشیشه،تامینکاهشریسک

.استکردهرازیشیشهومیناشیشهباقرارداد
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وضعیت رقبا در بازار ماالشعیر

.دارنداختیاردررابازارازدیگریبخشهای(کوکاکوالبرند)دیهیو(پپسیبرند)جوهیآنازبعدوداردراسهمبیشترینماالشعیر،بازاردرشرکت

.باشدبرندسههمینبرایبازاردراصلیرقابتآیندهچندسالدرمیشودبینیپیشحتیونمیشوندمحسوبجدیرقبایایستکوعالیس

.استبوده(کارمزدیوایترکیهبرند)افسبرند

.دارندکمتریاقبالبهنوشمحصوالتنظربهشهرباالینواحیدر

.دارندبیشتریسهمزمزموکالهشرکتهایدوغ،بازاردر
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1400افزایش نرخ های قابل توجه مواد بهای تمام شده در ابتدای سال 

1395139613971398139914001401140214031404مفروضات کالن
34,00037,00079,415112,276215,000220,000275,000330,000396,000455,400نرخ دالر

%15%20%20%25%30%50%22%47%12%9نقطه به نقطه-نرخ تورم 
مفروضات تولید و فروش 

442425356338420420450450450450(میلیون عدد)مقدار فروش ماالشعیر 
130154113100122120130130130130(میلیون عدد)مقدار فروش انواع آبمیوه
182546285060606060(میلیون عدد)مقدار فروش انواع دوغ 

5342423425055555555(ددمیلیون ع)نوشابه و انرژی زا فروش مقدار 
28,45835,57342,68751,22558,908 16,262 12,404 9,124 6,812 6,763(عدد/ریال)نرخ فروش ماالشعیر 
28,42235,52842,63451,16058,835 18,337 15,010 10,656 7,886 7,720(عدد/ریال)نرخ فروش آبمیوه 
47,56359,45471,34485,61398,455 23,201 18,425 12,497 9,277 7,244(عدد/ریال)نرخ فروش دوغ 

50,93863,67276,40791,688105,441 37,732 21,953 18,905 13,826 23,739(عدد/ریال)نرخ فروش نوشابه و انرژی زا 
نسبت درآمد خدمات کارمزدی به فروش 

محصوالت
1.7%2.2%1.4%1.7%2.5%3%3%3%3%3%

فروش نسبت مجموع تخفییفات و برگشت از
)%(

-15%-16%-5%-4%-4%-7%-9%-9%-9%-9%

مفروضات بهای تمام شده 
125,000156,250187,500225,000258,750 72,672 47,702 33,835(کیلوگرم/ریال)نرخ شکر 
65,00081,25097,500117,000134,550 33,894 23,524 15,156(کیلوگرم/ریال)نرخ شیر 

1,1001,1001,1001,1001,100 759 1,245 1,406(تن/دالر)رزین 
90,00090,00090,00090,00090,000 67,188 87,363 78,576(میلیون عدد/دالر)قوطی فلزی 

62,00062,00062,00062,00062,000 41,853 60,643 53,934(میلیون عدد/دالر)بطری 
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اولویت اول شرکت–درصد 35حفظ حاشیه سود حوالی 

28%

33.6% 34.2% 34.0%
33.0%

34.7%
36.6% 36.1% 36.0% 36.0% 35.9%

20%

25%

30%

35%

40%

45%
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در پنج سال گذشته( CCC)بهبود چرخه وجه نقد عملیاتی 

بهواسطهکاهشالتهاباتدالروفضایتورمیCCCانتظاربرایافزایش

134

124

94 94

103

111
106

110 110 110

80

90

100

110

120

130

140

روز: واحد
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(FCFE)، سال مثبت شدن جریان نقدی آزاد سهامداران 1400سال 

همگامباافزایشچشمگیرسودخالص

-316 -167 -358 -115

1731

2427
2727

4082

5017

60 125 181

913

2502

3590

4357

5280

6068

FCFE NI

میلیارد ریال
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1400میلیارد تومانی در سال 250پتانسیل رسیدن به سود 

1395139613971398139914001401140214031404المیلیارد ری-صورت سود و زیان 

3,7594,0905,2346,72511,64719,60725,95331,14437,37342,979فروش

(27,533)(23,917)(19,922)(16,594)(12,430)(7,611)(4,506)(3,454)(2,691)(2,495)بهای تمام شده کاالی فروش رفته

1,2641,3991,7802,2194,0367,1779,36011,22213,45615,445ناخالص( زیان)سود 

%35.9%36.0%36.0%36.1%36.6%34.7%33.0%34.0%34.2%33.6حاشیه سود ناخالص

(7,153)(6,217)(5,180)(4,394)(3,603)(2,452)(1,443)(1,057)(818)(732)اداری و تشکیالتی, هزینه های عمومی

1264112132192221(115)(39)4321یی عملیات(هزینه ها)خالص سایر درامدها 

57460368466115963,6385,0786,1747,4308,513عملیاتی( زیان)سود 

%19.8%19.9%19.8%19.6%18.6%14%10%13%15%15حاشیه سود عملیاتی

(1,231)(1,086)(938)(762)(632)(456)(472)(513)(508)(530)هزینه مالی

خالص سایر درامدها و هزینه های 
غیرعملیاتی

32 18 20 55 33 3546607292

3,0414,3625,2956,4167,374 1,173 245 191 112 77سود قبل از مالیات 

(1,306)(1,136)(938)(773)(539)(260)(63)(48)(25)(17)مالیات

2,5023,5904,3575,2806,068 913 181 143 87 60خالص( زیان)سود 

%14.1%14.1%14.0%13.8%12.8%7.8%2.7%2.7%2.1%1.6حاشیه سود خالص

240240360360360360360360360360سرمایه

6,9509,97112,10314,66516,856 2,536 504 348 250 249ریال-سود هر سهم 
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