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 مقدمه

 این .شود مطالعه آن همراه یادداشتهاي و مالی صورتهاي با همراه باید مدیریت تفسیري گزارش

 در شرکت آتی مالی عملکرد یا آتی رویدادهاي با که است آینده نگري جمالت شامل گزارش

 انتظار «،» تمایل «، »خواسته «،» احتماالً «به که مشابهی اصطالحات کلماتی و می باشد. ارتباط

 .است آینده نگر جمالت بیانگر است مربوط نظیر شرکت» پیشبینی«، »باور«، » برآورد «، »

 عملکرد و رویدادها از جاري هاي بینی پیش یا باورها انتظارات، دهنده نشان آینده نگر جمالت

 .است آتی مالی

 نتایج بنابراین دارند. قرار قطعی غیر مفروضات و قطعیتها عدم ریسکها، معرض در جمالت این

 .باشند انتظار مورد نتایج از متفاوت است ممکن واقعی

 ماهیت کسب و کار-2

 : صنعت و شرکت ماهیت-2-2

 آبمیوه و لبنی محصوالت انواع شرکت تولیدي محصوالت .میکند فعالیت لبنیات صنعت در شرکت

 :باشد می ذیل شرح به گروه 9 درقالب محصول نوع  06 از بیش با

 مصارف انواع محصوالت ردیف

 ها مارکت سوپر و اي زنجيره فروشگاههاي بين توزیع پاستوریزهانواع شير  1

 ها مارکت سوپر و اي زنجيره فروشگاههاي بين توزیع استریليزهانواع شير  2

 ها مارکت سوپر و اي زنجيره فروشگاههاي بين توزیع انواع خامه 3

 ها مارکت سوپر و اي زنجيره فروشگاههاي بين توزیع انواع کره 4

 ها مارکت سوپر و اي زنجيره فروشگاههاي بين توزیع انواع ماست 5

 ها مارکت سوپر و اي زنجيره فروشگاههاي بين توزیع انواع پنير 6

 ها مارکت سوپر و اي زنجيره فروشگاههاي بين توزیع انواع دوغ 7

 ها مارکت سوپر و اي زنجيره فروشگاههاي بين توزیع نوشيدنی هاي گياهیانواع  8

 شرکت هاي طرف قرارداد و اشخاص حقيقی سایر محصوالت غير لبنی 9
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 :شرکت جایگاه و رقابتی وضعیت اصلی بازارهای-2-2

هامی )سهاي وابسته به صنایع شیر ایران اي از محصوالت لبنی در ایران توسط شرکتدرصد عمده

عمده و  صورتهاي بازار گستر پگاه مناطق مختلف در سطح کشور بهخاص( تولید و توسط شرکت

-ه میکننده لبنیات تولید و عرضهاي تولیدگردد و باقیمانده توسط سایر شرکتمویرگی توزیع می

تره پوشش سهاي وابسته به صنایع شیر ایران گگردد. با توجه به تنوع جغرافیایی محل استقرار شرکت

 باشد.بازار محصوالت پگاه در تمامی کشور می

هاي تولیدکننده در استان گیالن )بازار گستر پگاه منطقه یک( سهم بازار پگاه گیالن و سایر شرکت

 باشد.به شرح زیر می 7991در سطح کلی و گروه محصوالت و همچنین حضور ویترینی در سال 

 1331محصوالت شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن در سال سهم بازار  -1نمودار 

 

 1331سهم بازار برندهاي لبنی در سال  -2نمودار 

 

 71  اختیار دارند.درصد سهم بازار را در  99برند فوق مجموعاً حدود 
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 اولیه و بسته بندی مواد-2-2

میلیون  7661167.6به ارزش حدود  تن 196017 شرکت شیر خام دریافتی تناژ کل 7991 سال در

 و استان قزوین دریافت می شود.  استان داخل عمدتا از که ریال می باشد.

 میغیره  و شکر استابالیزر،، استارتر انواع شامل شرکت محصوالت تولید جهت اولیه مواد سایر

 .باشد

 یا و داخل منابع از که ...و سطل ، دبه ، کارتن ، پاکت انواع شامل بندي بسته مواد همچنین و

 .گردند می کشورتأمین خارج

 قوانین، مقررات و سایر عوامل برون سازمانی:-4-2

 عبارت است از:مهمترین قوانین، مقررات و عوامل برون سازمانی حاکم بر فعالیت شرکت 

 :تجارت و معدن صنعت سازمان

 از فروش هاي نرخ بر نظارت همچنین و آن تغییرات و برداري بهره پروانه ، تاسیس پروانه صدور

 خصوص در شرکت درخواستی هاي تاییدیه صدور و سازمان آن نظارت و بازرسی اداره طریق

  صادرات بر نظارت همچنین و گمرکی معافیتهاي و آالت شین ما واردات

 :دارو و غذا سازمان شرکت

 آزمایشات طریق از محصوالت تولید کیفیت بر نظارت و محصوالت از یک هر براي ساخت پروانه

 سازمان آن غذایی مواد بر نظارت اداره ،توسط ادواري

 :استاندارد سازمان

 شرکت این باشد می اجباري استاندارد مشمول ایران در شیري هاي فرآورده و محصوالت تولید

  .است سازمان آن سوي از شده تعیین هاي شاخص رعایت به ملزم مقررات همین تحت

 :زیست محیط حفاظت سازمان

 طریق از آالیندگی عدم استاندارد حفظ خصوص در سازمان آن ضوابط کنترل تحت شرکت این

 ناشی پساب کنترل همچنین و شرکت هاي کارخانه دودکش از خروجی گازهاي اي دوره کنترل

 آالیندگی، صورت در که باشد می آن آالیندگی عدم نظر از شرکت فاضالب خانه تصفیه از
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 سبز صنعت لوح ارایه با آالیندگی، عدم استانداردهاي رعایت درصورت و اعمال سنگین جرائم

 .دهد می قرار تشویقی نظارت مورد

 :دامپزشکی سازمان

 مستمر نظارت خام شیر حمل وتانکرهاي شیرخام آزمایشات ، محل ، دریافت کیفیت بر سازمان آن

 .دارد

 :کشاورزی جهاد سازمان

 صورت در اي یارانه هاي سیاست اعمال به نسبت دامی محصوالت بر نظارت معاونت طریق از

 نظارتی اشراف شیرخام، تقاضاي و عرضه تعادل کنترل همچنین و کشور ساالنه بودجه در تصویب

 .دارد

 :کشوری بازنشستگی سازمان دارویی و غذایی صنایع هلدینگ با ایران شیر صنایع شرکت

 اداري امور کلیه ،بر پگاه گروه هاي شرکت هلدینگ و اصلی سهامدار عنوان به مذکور شرکتهاي

 اشراف و نظارت شرکت عملیات بر ، محصوالت عرضه چگونگی و فروش تولید، از اعم شرکت

 .دارد

 اطالعات مدیران شرکت:-5-2

 شخصیت حقوقی

 عضو هییت مدیره
 زمینه های سوابق کاری تحصیالت سمت نماینده

شرکت شیر پاستوریزه پگاه 

 تهران
 مدیر تحقیق و توسعه شرکت پگاه گیالن صنایع غذایی کارشناسی عضو هییت مدیره مرجان مشفق

شرکت شیر پاستوریزه پگاه 

 همدان
 رئیس هییت مدیره حسن بیتا

کارشناسی مدیریت 

 صنعتی

ریزي، مدیر بازرگانی، معاونت مالی و اقتصادي مدیر مالی، مدیر برنامه

 شیر پاستوریزه پگاه گیالن

شرکت شیر پاستوریزه پگاه 

 خراسان
 موسی اسماعیل زاده

 مدیرعامل

 و نائب رئیس هییت مدیره
کارشناسی ارشد مهندسی 

 صنایع

 گیالن، پگاه شرکت برنامه ریزي معاون

 یک، منطقه پگاه گستر بازار ریزيبرنامه  مدیر

 گیالن پگاه هیئت مدیره عضو

شرکت شیر پاستوریزه پگاه 

 گلستان
 عضو هییت مدیره برات شعبانی

کارشناسی ارشد مهندسی 

 علوم و صنایع غذایی

 رئیس آمیکو، صنعتی گروه حسابداري رئیس

 مالی مدیر خودرو، مدیران فروش و حسابداري

 رئیس و مدیرعامل تهران، تاکسیرانی شرکت

 آریا حساب منطق حسابداري موسسه هیئتمدیره

شرکت شیر پاستوریزه پگاه 

 زنجان

سعید حسن زاده 

 ویشکی

 

 عضو هییت مدیره
کارشناسی ارشد مدیریت 

 بازرگانی

سرپرست خط تولید موتور سیکلت شهاب، مسئول حراست و مدیر 

کارخانه آموزش دانشگاه علمی و کاربردي کاسپین قزوین، مدیر 

شرکت صدف نارون تهران، مدیر فروش و مسئول هماهنگی رصدخانه 

برج میالد، مدیر برنامه ریزي بازارگستر پگاه شعبه رشت، مدیر 

 بازارگستر پگاه شعبه رودسر
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 سهامداران شرکت:و اطالعات سرمایه -6-2

 99699شرکت در مجموع در تاریخ ترازنامه طبق جدول زیر بوده و سهامدار عمده سهامداران شرکت 

 درصد سهام شرکت را در اختیار دارد.

 درصد مالکیت تعداد سهام نام سهامدار

 99/99 79969706016 شرکت صنایع شیر ایران )سهامی خاص(

 درصد 67/6کمتر از  706000 شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان )سهامی عام(

 درصد 67/6کمتر از  706000 شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران )سهامی خاص(

 درصد 67/6کمتر از  706000 شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان )سهامی خاص(

 درصد 67/6کمتر از  706000 شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان )سهامی خاص(

 درصد 67/6کمتر از  706000 شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان )سهامی عام(

 %222 222.222.222 جمع

 

 طور به بانام ریالی هزار یک سهم 6666666666. به منقسم ریال میلیون 666666. بر بالغ شرکت سرمایه

 .است گردیده پرداخت کامل

 مصوبات و 7991 ماه بهمن 9. مورخ العاده فوق عمومی مجمع مصوبه اساس بر که گردد می خاطرنشان

            معادل) ریال میلیون 666666. مبلغ به ریال میلیون 7.66666 مبلغ از شرکت سرمایه مدیره، هیئت

 مبلغ به نقدي آورده ریال، میلیون 766666 مبلغ به سهامداران شده حال مطالبات محل از( درصد 00

 رد فوق مراتب که است یافته افزایش ریال میلیون 766666 مبلغ به انباشته سود و ریال میلیون 066666

 .است رسیده ثبت به رشت تجاري غیر موسسات و ها شرکت ثبت مرجع در 7991 تیرماه . تاریخ
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 :باشد می زیر جدول شرح به تاکنون شرکت سرمایه تغییرات

 سال ردیف
 یقبلسرمایه 

 )میلیون ریال(
 درصد افزایش

 سرمایه جدید

 )میلیون ریال(
 منبع افزایش سرمایه

 مطالبات حال شده سهامداران 410111 311% 110111 1334 1

 ادغام شرکت شیر پاستوریزه پگاه قزوین 450111 5/12% 410111 1331 2

 گیالن دامپروريشرکت کشت و صنعت ادغام  520111 5/15% 450111 1333 3

 مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدي 1210111 131% 520111 1331 4

 آورده نقدي و سود انباشتهمطالبات حال شده سهامداران و  2110111 % 6/66 1210111 1333 5
 

 :شده اتخاذ مدیریتی تصمیمات و گروه کلی سیاستهاي اساس بر است توضیح به الزم

 هامیس) قزوین پگاه پاستوریزه شیر شرکت مشترک العاده فوق عمومی مجمع جلسهصورت اساس بر

 1116 ثبت شماره به( خاص سهامی) گیالن پگاه پاستوریزه شیر شرکت و 1616 ثبت شماره به( خاص

 شیر شرکت با 67/61/7911 تاریخ از قزوین پگاه پاستوریزه شیر شرکت ،97/60/7911 مورخه در

 شده حسابرسی مالی هايصورت طبق( دفتري ارزش به ها بدهی و هادارائی) گیالن پگاه پاستوریزه

 .گردید ادغام

 گیالن دامپروري و صنعت و کشت شرکت مشترک العاده فوق عمومی مجمع جلسهصورت اساس بر

 هشمار به( خاص سهامی) گیالن پگاه پاستوریزه شیر شرکت و 9000 ثبت شماره به( خاص سهامی)

 شیر شرکت با 76/69/7911 تاریخ از گیالن پگاه دامپروري و صنعت و کشت شرکت ،1116 ثبت

 شده حسابرسی مالی هايصورت طبق( دفتري ارزش به ها بدهی و هادارائی) گیالن پگاه پاستوریزه

 .گردید ادغام
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 مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف اهداف -9

 توسعه  های برنامه و طرحها پروژهها،-2-2

 کارگروه تشکیل خود قرار داده است و از این رو با کاري برنامه در را لبنی محصوالت توسعه شرکت

 لشام مذبور هاي کارگروه فعالیت عمده که صادراتی محصوالت و مستمر بهبود محصوالت، هاي

 شده مامت قیمت کاهش تولید، خط از ویزیت سایت تولید، فرآیند بهبود با مرتبط هاي فعالیت

 محصوالت تولید و طراحی نهایت در و تولید خط در آمده بوجود مشکالت و مساله حل ، محصوالت

 :باشد می ذیل بشرح توسعه تولیدمحصوالت جدید جهت  از صورتی. گردد می جدید

 خانگی اي خامه ماست تولید .7

 صادراتی گیاهی خامه تولید ..

 موهیتو گازدار نوشابه تولید .9

 صادراتی آنالوگ پروسس پنیر تولید .1

 سیاهمزگی پنیر تولید پروژه .9

 

 

 :توزیع جدید بازارهای به ورود برنامه-2-2

 که قیمتهاي فروش روي بر شدید رقابت نیز و داخلی بازارهاي در رقبا تحرکات افزایش به توجه با

 تاثیر تحت را محصوالت سود حاشیه شدیداً و میباشد گذار تاثیر محصول فروش روي بر عمدتاً

 سیستم تقویت ، مویرگی توزیع به توجه ، موضوع این منفی اثرات کاهش جهت دهد می قرار

 فروش خصوص در جدید هاي برنامه از بنکداران و فروشیها عمده به توجه کنار در ویزیتوري

 استانهاي سطح در اي زنجیره فروشگاههاي توسعه به توجه با طرفی از باشد می نظر مد محصول

 و جدید بازارهاي خصوص در جدیدي دریچه تواند می آنها محصول تأمین و توزیع برنامه همجوار

 .نماید ایجاد مطمئن
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 نیز خصوص این در که باشد می مراکز به توجه ، فعلی وضعیت از رفت برون راههاي از یکی ضمناً

 با مراکز این به محصول ارسال و است شده انجام خوبی اقدامات شرکت صالح و صرفه به توجه با

 .شود می پیگیري و انجام جدیت

 در تغییر همچنین و کنندگان مصرف و مشتریان خواست براساس جدید محصوالت تولید ضمنا

 فروش توسعه جهت در تواند می شکیل و مناسب د بندي بسته مواد از استفاده ، محصوالت اوزان

 . دهد اختصاص خود به را موثري سهم

 

 مهمترین منابع، ریسک و روابط -2

 :شرکت اختیار در مالی منابع-2-2

 سایر و تجاري دریافتنیهاي ریال، میلیون 106.06 معادل نقدي وجوه شرکت 7991در پایان سال 

 پیشو  ریال میلیون 9116101 معادل کاال و مواد موجودي ریال، میلیون 9116917 معادل ها دریافتنی

 مجموع و ریال میلیون 1616119  معادل جاري دارایی مجموع در ریال میلیون 116معادل پرداختها

 نمی نشان کسري گردش در سرمایه هرچند .است داشته ریال میلیون 9606099 معادل جاري بدهی

 مواد از بعضی جهت پرداخت پیش گاهاً یا و نقدي هاي خرید و بازار شرایط به توجه با لذا دهد

 وصول و فروش از حاصل وجوه دریافت زمان مدت همچنین و خام شیر خرید و بندي بسته یا اولیه

 و موضوع این جبران منظور به که داشته نقدینگی به نیاز شرکت زمانی هاي برهه در ، مطالبات

 .است گرفته صورت جاري سال در بهره کم وامهاي اخذ جهت الزم اقدامات نقدینگی افزایش
 

 تجزیه و تحلیل ریسک شرکت:-2-2

، متاثر از وضعیت معیشتی مردم می 7996صنعت لبنیات بدلیل حذف یارانه تخصیصی دولت از سال 

باشد. به گونه اي که در سال هاي اخیر حجم مصرف لبنیات بدلیل عدم افزایش قیمت ساالنه و همچنین 

یران  مد تجربه ،عنایت به سابقه طوالنی شرکت باکاهش قدرت خرید مردم با کاهش مواجه شده است. 

وضعیت بازار ، بررسی فرآیند ها و استفاده از تکنولوژي هاي روز فعالیت هاي شرکت باریسک قابل 
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توجهی مواجه نبوده است.  ولی در حوزه هاي عمومی مختلف ، ریسک ها و مخاطراتی به شرح زیر 

یر ایران ش به شرکت صنایعبراي شرکت وجود دارد که در صورت احراز ، سریعاً تأثیرات ناشی از آن 

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن با ریسک هاي با اهمیتی همراه . اعالم خواهد شد )سهامدار عمده( 

 بوده که مهمترین آن عبارت اند از:

 ریسک نوسانات نرخ بهره :  -7

اهش و در نتیجه ک افزایش قابل توجه در نرخ هزینه هاي تأمین مالی می تواند باعث کاهش سود خالص

شرکت شود . و در صورتی که قسمت قابل توجهی از سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت ،  نقدینگی

 .از محل تسهیالت بانکی تأمین شود این ریسک بیشتر خواهدشد

 ریسک نوسانات نرخ ارز :  -.

. می باشدارز  متکی بهماشین آالت تامین مواد اولیه ، بسته بندي وقطعات  باتوجه به اینکه شرکت در 

از قبیل  افزایش قیمت تمام شده وکاهش قدرت رقابت در  ، مشکالتی  ارزلذا در صورت افزایش نرخ 

قیمت برابري ارز مقابل ریال ، می تواند باعث  کاهش سود  درافزایش قابل توجه  وبوجود آمده بازار 

 .خالص شرکت شود

 ریسک تجاري  :  -9

، اعطاي تخفیفات خارج از عرف تجاري توسط عواملی از قبیل عرضه محصوالت لبنی مشابه جدید 

رقبا ، در خصوص فروش محصوالت لبنی مشابه ، اعتبار بیش از اندازه به خریداران ، راه اندازي کارخانه 

هاي جدید لبنی و اشباع بازار و نهایتاً رقابت ناسالم توسط رقبا و کمبود شیر خام می تواند باعث کاهش 

 را با ریسک تجاري مواجه سازد .  ه و شرکتو فروش محصوالت گردید تولید

 ریسک عوامل بین المللی و یا تغییر قوانین و مقررات دولتی :  -1

هرگونه شرایط محدود کننده از قبیل تحریم هاي بین المللی و یا تغییر در قوانین و مقررات دولتی 

آالت  وازم یدکی ماشینبسته بندي و قطعات و لاولیه و ، با توجه به وارداتی بودن بخشی از مواد 

  .می تواند باعث کاهش فعالیت هاي شرکت و نهایتاً کاهش سود شرکت شود
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 ریسک افزایش قیمت نهاده هاي دامی و یا کمبود شیر خام :  -9

باتوجه به اینکه شیر خام به عنوان اصلی ترین ماده اولیه در تهیه محصوالت این شرکت نقش بسیار 

ه محدودیت در تولید و عرضه شیر خام و یا محدودیت در واردات نهاده موثري دارد ، لذا وجود هرگون

هاي دامی و یا افزایش قیمت آنها به طور مستقیم ، در افزایش قیمت شیر خام موثر بوده و می تواند تأثیر 

قابل مالحظه اي در افزایش قیمت تمام شده محصوالت این شرکت داشته و نهایتاً در صورت عدم 

 .قیمت فروش محصوالت بدلیل شرایط بازار ، سبب کاهش سود شرکت خواهد شد امکان افزایش
 

 عملیات و چشم اندازهانتایج -4

 خالصه ترازنامه-2-4

 مطالبات

درصد افزایش یافته است. این موضوع ناشی از عدم  90مطالبات شرکت نسبت به سال مالی قبل حدود  

 .باشدمیو افزایش قیمت محصوالت پرداخت مطالبات از سوي مشتریان اصلی شرکت در موعد مقرر 

اي به منظور  کمیته در نظر دارد مدیریت شرکت، 7991با توجه به مانده مطالبات شرکت در پایان سال 

 . دهد پیگیري وصول مطالبات از مشتریان تشکیل

مدیریت شرکت انتظار دارد تا با وصول به موقع مطالبات و مدیریت وجه نقد، تسهیالت مالی دریافتی 

 .را در همین سطح نگه دارد

 

 موجودی مواد و کاال 

میلیون ریال افزایش یافته است.  7196771موجودي مواد و کاالي شرکت نسبت به سال قبل به مبلغ 

 به علت وارداتی بودن آن و بندي علت افزایش موجودي مواد و کاال، افزایش بهاي مواد اولیه و بسته

 .باشد  در نتیجه متاثر از افزایش نرخ ارز خارجی می
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 داراییهای ثابت 

یافته است.  افزایشیال میلیون ر 06619حدود  7991نسبت به سال  7991داراییهاي ثابت شرکت در سال 

 بندي تهبس دستگاه یک به مربوطکه  تجهیزات و آالت ماشینعمدتا افزایش موصوف بابت خرید 

سایر ماشین آالت و تجهیزات و همچنین  لیتري، 766 اتوکالو دستگاه یک گرمی،166 پنیر روتامین

 یک و انداز شماره آب کنتور دودستگاه حرارتی، مبدل دستگاه یک خرید بابت عمدتاکه  تاسیسات

 .باشد می مغناطیسی فلومتر دستگاه

 سیاست پرداخت سود 

 7991در ارتباط با سیاست توزیع سود سهام ذکر این نکته ضروري است که سود نقدي تقسیمی در سال 

میلیون ریال رسید. در حال حاضر شرکت  1.6666درصدي نسبت به سال قبل به مبلغ  .. کاهشبا 

درصد سود خالص پیشبینی میکند. بدیهی است  96را معادل  7991براي سال  پرداخت سود نقدي

پس از برگزاري مجمع  7991تصمیم گیري نهایی در خصوص میزان سود نقدي هر سهم براي سال مالی 

  .عمومی عادي صاحبان سهام مشخص خواهد شد

 

 تسهیالت مالی 

 79میلیون ریال بوده که نسبت به سال قبل  9661.1مبلغ  7991مانده تسهیالت پرداختنی در پایان سال 

درصد  71به مبلغ با نرخ سود  کشاورزيدرصد افزایش یافته است. مانده تسهیالت شرکت از بانک 

 میباشد. 
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 :7991/.9/7.مالی شرکت در پایان دوره مالی  جزئیات تامین منابع

 محل تامین
نرخ 

 سود

مانده اول 

دوره 

تسهیالت 

ریالی 

)میلیون 

 ریال(

مانده پایان 

دوره)اصل 

-و فرع(

 ریالی

اصل 

تسهیالت 

)میلیون 

 ریال(

نوع 

 تسهیالت

تارخ 

 دریافت

تعداد 

 اقساط

تاریخ 

سررسید 

آخرین 

 قسط

مبلغ 

هزینه 

مالی 

طی 

 دوره

)میلیون 

 ریال(

بانک توسعه 

 صادرات
 732، 04/80/8031  80 8034/،04/8 ریالی  002000 0 772،41  81

بانک 

 کشاورزی
  070، 84/03/8031  8 84/08/8031 ریالی  802000 8027،1  0  81

           8027،1 772،41    جمع
7803 

 

ریزي انجام شده براي تولید و فروش محصوالت در سال مالی آتی احتماال مانده  با توجه به برنامه

 نمی سودتسهیالت در اختیار این مدیریتتسهیالت شرکت درهمین سطح باقی بماند. لکن تغییرنرخ 

 .دهاي مالی شرکت خواهد ش باشد. بدیهی است تغییر در نرخ سود تسهیالت موجب تغییر در هزینه
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 نتایج عملکرد شرکت-2-4

 بشرح ذیل می باشد. 7991عملکرد شرکت در سال مالی 

 1397سال 1398سال  شرح

 1125117,6 117131634 درآمدهاي عملياتی

 )11,971227( )1151,1,54( بهاي تمام شده درآمدهاي عملياتی

 1541479 ,2,3158 سود ناخالص

 

 (741,38) (1465,,1) هزینه هاي فروش1 اداري و عمومی

 425 21881 سایر اقالم عملياتی

 8,1866 1,51996 سود عملياتی

 

 (314,4) (71463) هزینه هاي مالی

 41932 11812 غيرعملياتیسایر درآمدها و هزینه هاي 

 821394 1345,,1 سود قبل از ماليات

   هزینه ماليات بر درآمد:

 )191918( )241413( جاري

 621476 751932 سود خالص
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 درآمدهاي عملیاتی و بهاي تمام شده:-7

 شرح

 8031/،3/8،دوره مالی منتهی به 

 تن-وزن
بهای تمام شده  فروش

 )میلیون ریال(

ناخالص سود 

 )میلیون ریال(
 )میلیون ریال(

 32108، (000047) 000843 9،،90 انواع شیر

 8720،8 (،3071) 807100 817 انوع خامه

 8،2241 (044441) 700782 90،77 انواع ماست

 23 (112) 388 ، انواع کره

 4827،8 (71128،4) 883371 60273 انواع پنیر

 0،23،7 (042218،) 40202، 7،،120 انواع دوغ

 ،202، (8720،2) 82214 4،4 انواع  سایر محصوالت 

 - - - - سایر اقالم

 002810، (828802087) 824802207 072888 جمع

 سال اخیر: 9روند فروش و بهاي تمام شده در -.

  ارقام به میلیون ریال                                                                                                                                        

  22/22/2221 2227سال  2226سال  2225سال  2224سال  2222سال   شرح

  2،722،624  2،252،726  265،245  221،412  2،272،227  221،121 فروش

  (2،522،254) (2،227،227) (142،462) (161،172) (227،551) (122،721) بهای تمام شده

  222،512 254،472 224،412 222،621 254،722 25،212 سود ناخالص

 

 اهداف و راهبردهاي آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصوالت:-9

کلی شرکت صنایع شیر ایران عمده محصوالت تولیدي این شرکت از طریق با توجه به سیاستهاي 

شرکت بازارگستر پگاه منطقه یک در سطح شهر توزیع می گردد و صادرات نیز از طریق شرکت 

 بازرگانی صنایع شیر ایران انجام می پذیرد.
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 بهای تمام شده:-4

 شرح

مالی منتهی به  سال 

29/12/1697 

مالی منتهی به  سال

29/12/1698 

 )میلیون ریال( )میلیون ریال(

  2811،،3 820772774 مواد مستقیم مصرفی

  782070 482384 دستمزد مستقیم

  8842،30 ،828200 سربار تولید

  8201721،8 828182222 ساختجمع هزینه های 

 882813 (272081) در جریان ساخت)افزایش(کاهش موجودیهای 

  820322080 828842001 تولید شدهبهای تمام شده کاالی 

 ،8207 3438 خریداری شده طی سالکاالی 

  ،82808208 828،42033 کاالی آماده برای فروشبهای تمام شده 

 (728،8) (842078) )افزایش(کاهش موجودی کاالی ساخته شده

  4،،820342 828802087 جمع بهای تمام شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22از  22صفحه                 (عامشرکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن )سهامی 

 گزارش تفسیری مدیریت

 22/22/2221برای دوره مالی منتهی به 

 خرید و مصرف مواد اولیه:-9

 شرح

 منتهی به  مالی سال
 1698سال 

29/12/1697 

 میلیون ریال میلیون ریال

    موجودي مواد در ابتداي سال/دوره :
      

  882830   822021  موجودي مواد اوليه

 موجودي مواد بسته بندي
   

812،8،    002788  

   8872،10   782208  

    اضافه می شود:خرید مواد طی سال/دوره  
      

  4022374  8204128،0  شير خام

  8772002  8882714  مواد اوليه

  002848،   712788،  مواد بسته بندي

   8274120،،  8208821،7  

 8903497،8   ،8283،200  موجودي مواد مستقيم آماده مصرف

       موجودي مواد در انتهاي سال/دوره  :

  822021  (،801280)  اوليهموجودي مواد 

  ،812،8   (212284)  موجودي مواد بسته بندي

   (8422483)  8872،10  

مصرف محصول در توليد و ارسالی به سایر 

 واحدها

 
(482032)   (202384) 

  2811،،3  820772774  مواد مستقيم مصرفی
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 هزینه هاي سربار و هزینه هاي عمومی و اداري شرکت:-0

 شرح

 هزینه اداری0 عمومی هزینه سربار

 1698سال 

  منتهی به  مالی سال

 1698سال 

منتهی  مالی سال

 به 
 

29/12/1697  29/12/1697  

  8،2137  32374،  449848 2820،2 حقوق و دستمزد و مزایا

  82040  82487  ،89،3 82408 هزینه استهالك

هزینه آب 1 برق و گاز 

 مصرفی
802007 879047  0 0  

  0  0  29082 2448، هزینه مواد مصرفی

  8028،0  8،2718  0 0 هزینه تبليغات

حق العمل و کمسيون 

 فروش
0  0  824،7  372  

هزینه خدمات پس از 

 فروش
0 0  0   

هزینه مطالبات مشکوك 

 الوصول
0  0  0    

  82284  82801  0  0 هزینه حمل و نقل و انتقال

  32048، 2330،،  2،9878 072484 هزینه هاسایر 

  1465,,1  741,38  165.3,2  1171293 جمع

 

 

 

 

 



 22از  22صفحه                 (عامشرکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن )سهامی 

 گزارش تفسیری مدیریت

 22/22/2221برای دوره مالی منتهی به 

 برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصوالت و نرخ خرید مواد اولیه و تغییرات عوامل بهاي تمام شده:-1

از طریق سازمان حمایت از با توجه به کنترل قیمت گذاری عمده محصوالت این شرکت  1697سال  نرخ فروش محصوالت

مصرف کنندگان و اعطای مجوز افزایش قیمت توسط ارگانهای دولتی قیمت محصوالت 

درج شده در سامانه کدال( افزایش یافته و در  7338،0و  720287)اطالعیه های شماره های 

بقیه گروه های محصول از جمله محصوالت پودری نرخ فروش بر اساس قیمت بازارو عرضه 

 اضا افزایش یافته است.و تق

نرخ خرید مواد اولیه و 

 عوامل بهای تمام شده

قیمت نهاده های دامی متاثر از نوسانات نرخ ارز بوده و بدلیل عدم ثبات قیمت ارز با افزایش  1697سال 

درصد از قیمت تمام شده  48مواجه شده است که این امر قیمت شیر خام مصرفی که حدود 

افزایش بی سابقه ای مواجه کرده است.همچنین قیمت مواد بسته بندی را تشکیل می دهد با 

 و سایر مواد مصرفی نیز متاثر از نوسان نرخ ارز با افزایش روبرو شده است.

 سایردرآمد)هزینه(هاي عملیاتی و غیر عملیاتی:-1

 شرح

 منتهی به دوره مالی

29/12/1697 

 )میلیون ریال(

 1698سال 

 )میلیون ریال(

 424 20771 درآمدهای عملیاتیسایر 

 ،  ، سایر هزینه های عملیاتی

 41962  11712 غیرعملیاتی زینه هایو هسایر درامدهای 

 

 خالصه ای از اطالعات مالی:-2-4

 وضعیت نیروي انسانی:-7

 1698سال  شرح

 منتهی به دوره مالی

 29/12/1697 1699برآورد 

 )میلیون ریال(

  99  99  97 نفر-تولیدیتعداد پرسنل 

  113  113  1،4 فرن-تعداد پرسنل غیرتولیدی

 214  214  2،2 جمع 



 22از  22صفحه                 (عامشرکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن )سهامی 

 گزارش تفسیری مدیریت

 22/22/2221برای دوره مالی منتهی به 

 شرکت گردش در سرمایه وضعیت-.

 22/22/2221منتهی به مالی دوره  شرح

 )میلیون ریال(

 2227سال 

 )میلیون ریال(

 272.422 225.422 سرمایه در گردش

 

. باشد می نقد وجوه ریال میلیون 06.،10 مبلغ داراي شرکت 1799/.9/7. به منتهی مالی دوره پایان در

 بوده ریال میلیون 10.،960 معادل جاري بدهی مجموع و ریال میلیون 161،091 جاري دارایی مجموع

 .است داده  بهبود را شرکت گردش در سرمایه وضعیت امر این که

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22از  22صفحه                 (عامشرکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن )سهامی 

 گزارش تفسیری مدیریت

 22/22/2221برای دوره مالی منتهی به 

 مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد-5

 2221عام( درپایان سال  گیالن)سهامی پگاه پاستوریزه شیر شرکت وضعیت-2-5

 با ، صنعت این روي پیش مشکالت و ها سختی تمام به توجه با حاضر حال در شرکت مدیریت

 می ادامه سهامداران و کنندگان مصرف منافع حفظ با خود محصوالت فروش و تولید به توان تمام

 سود نمودن حداکثر دنبال به و نموده رعایت احسن نحو به را آحاد تمامی منافع راستا دراین و دهد

 اندازه شاخص همراه به اهمیت با هاي مؤلفه سایر .باشد می شرکت این جایگاه ارتقاي و شرکت

که دلیل آن عمدتا در رابطه با کاهش درخواست تولید بوده است بشرح ذیل ارایه می  ها آن گیري

 گردد.

 شرح

 
تعدیل شده بودجه 

سال مالی منتهی 
 1333/12/23به 

 
عملکرد سال مالی  

منتهی به 
1333/12/23 

 

مبلغ 
افزایش)کاهش( 
عملکرد نسبت به 

  بودجه

درصد 
افزایش)کاهش( 
عملکرد نسبت به 

 بودجه

 درصد  میلیون ریال  میلیون ریال  میلیون ریال  

 (21)  (4631627)   117131634   211771261  فروش خالص

 (23)   43818,4  (1151,1,54)  (119481858)  بهاي تمام شده کاالي فروش رفته

 (11)  (241823)   ,2,3158   22814,3  سود ناخالص

  12  (1,1636)  (1465,,1)  (891829)  هزینه هاي فروش1اداري و عمومی

  125   11599   21881   11282  سایر اقالم عملياتی

  (881547)  (971584)  (91,37)  1,  

 (24)  (,33186)   1,51996   1391856  سود عملياتی

 (2)   155  (71463)  (71618)  هزینه هاي مالی

 (53)  (21,84)   11812   31896  سایر درآمدها و هزینه هاي غيرعملياتی

  (31722)  (51651)  (11929)  52  

 (26)  (351789)   1345,,1   1361134  سود قبل از کسر ماليات

 (,2)   61217  (241413)  (,3,163)  ماليات

 (28)  (291572)   751932   1,515,4  سود خالص

 


