
 62از  1صفحه                 شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن )سهامی خاص(

 گزارش تفسیری مدیریت

 11/02/1131برای دوره مالی منتهی به 

 

دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات شرکت ثبت شده نزد سازمان بورس مصوب  7در اجرای مفاد ماده 

هیات  60/31/6011و  73/30/6011،  77/31/6031،  31/30/6033و اصالحیه های مورخ  30/30/6031

به شماره پیگیری  71/31/6011مورخ  677/71031بورس و اوراق بهادار )ابالغیه شماره  مدیره سازمان

در سامانه کدال( ناشر پذیرفته شده در بورس و فرابورس مکلف به افشای گزارش تفسیری  011101

ماهه و ساالنه است. گزارش حاضربه عنوان یکی از گزارش  1، 1، 0مدیریت در مقاطع میان دوره ای 

ییت مدیره، مبتنی بر اطالعات ارائه شده در صورتهای مالی بوده و اطالعاتی را در خصوص های ه

تفسیر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان های نقدی شرکت برای تشریح اهداف و راهبردهای خود 

جهت دستیابی به آن اهداف به عنوان مکمل و متمم صورتهای مالی ارائه می نماید. گزارش تفسیری 

یت رریت شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن )سهامی خاص( طبق ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیمدی

 تهیه شده است.

اعضاي هيئت مديره و 

 مديرعامل

 نام نماينده اشخاص حقوقي

 

 امضا سمت

شرکت شیر پاستوریزه 

 پگاه تهران

 محمود مهدوی پور

 
 رئیس هیئت مدیره

 
 

شرکت شیر پاستوریزه 

 پگاه همدان

 حسن بیتا

 
 نائب رئیس هیئت مدیره

 
 

شرکت شیر پاستوریزه 

 پگاه خراسان

 موسی اسماعیل زاده

 
 مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

 
 

شرکت شیر پاستوریزه 

 پگاه گلستان

 برات شعبانی

 
 عضو هیئت مدیره

 
 

پاستوریزه شرکت شیر 

 پگاه زنجان

 علیرضا فرخ بخت

 
 عضو هیئت مدیره
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 ماهيت کسب و کار

 شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن در یک نگاه:

 شیر توزیع و تهیه شرکت واحدهای از یکی بعنوان 6000 سال در گیالن پگاه پاستوریزه شیر شرکت

 اسالمی انقالب شورای 71/66/6003مصوب قانونی الیحه استناد به. شد تاسیس( خاص سهامی) ایران

 محسوب ایران شیر صنایع سهامی شرکت تابعه های کارخانه از یکی بعنوان آن، الحاقی های تبصره و

 ویبتص اساس بر. رسید ثبت به تهران شرکتهای ثبت اداره در 3/3/6001 مورخ 03370 شماره تحت و

 های کارخانه کلیه 73/0/6037 مورخ در ایران شیر صنایع شرکت سهام صاحبان عادی عمومی مجمع

 تحت 70/67/6037 مورخ در گیالن پگاه پاستوریزه شیر شرکت آن متعاقب و تبدیل شرکت به تابعه

 .رسید ثبت به رشت شهرستان شرکتهای ثبت اداره نزد 3303 شماره

 .است واقع رشت صنعتی شهر در آن کارخانه و شرکت اصلی مرکز

 شیر ارخانهک ترازنامه ،(شرکت مجمع)ایران شیر صنایع سهامی شرکت مدیره هیئت تصویب اساس بر

 حسابهای و دفتری ارزش به بدهیها و دارائیها) 6037 ماه اسفند 71 تاریخ در گیالن پگاه پاستوریزه

 .است ردیدهگ منعکس( خاص سهامی) گیالن پگاه پاستوریزه شیر شرکت حسابهای در عیناَ( انتظامی

 استوریزهپ شیر شرکت مشترک العاده فوق عمومی مجمع صورتجلسه اساس بر است توضیح به الزم

 به (خاص سهامی)گیالن پگاه پاستوریزه شیر شرکت و3303 ثبت شماره به( خاص سهامی)قزوین پگاه

 با36/37/6037 تاریخ از قزوین پگاه پاستوریزه شیر شرکت 06/31/6037 مورخه در 3303 ثبت شماره

 اساس بر نینهمچ و گردید ادغام(  دفتری ارزش به بدهیها و دارائیها)گیالن پگاه پاستوریزه شیر شرکت

 سهامی)نگیال پگاه دامپروری و صنعت و کشت شرکت مشترک العاده فوق عمومی مجمع صورتجلسه

 3303 ثبت شماره به( خاص سهامی) گیالن پگاه پاستوریزه شیر شرکت و 1111 ثبت شماره به( خاص

 اهپگ پاستوریزه شیر شرکت با 63/30/6033 تاریخ از گیالن پگاه دامپروری و صنعت و کشت شرکت ،

 .گردید ادغام( دفتری ارزش به بدهیها و دارائیها)   گیالن
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 فعالیت اصلی شرکت:

 فرآورده انواع و شیر توزیع و فرآوری فروش، خرید، اساسنامه، 7 ماده طبق شرکت فعالیت موضوع

 اشخاص با مشارکت و گذاری سرمایه و جدید واحدهای تاسیس -صادرات و واردات شیری، های

 ستقیمم بطور که مجاز معامالت و عملیات هرگونه به مبادرت کشور خارج و داخل در حقوقی و حقیقی

 .باشد می است، ضروری و الزم فوق فعالیتهای انجام برای

 شده، صادر صنایع وزارت توسط که 60/0/6070 مورخ 7103/71 شماره برداری بهره پروانه موجب به

 6077 سال در روز در تن 13 ظرفیت به 6070 سال در روز در تن 73 ظرفیت با کارخانه از برداری بهره

 سایر و تتراپك و كپ پری بندیهای بسته در استریلیزه و پاستوریزه شیر تولید ظرفیت نهایتاَ که رسیده

  061 مقدار تا  31/31/6010  مورخ 70/00176 شماره برداری بهره پروانه مبنای بر شیری محصوالت

 .است یافته افزایش کاری شیفت سه برای روز در تن

 قوانین، مقررات و سایر عوامل برون سازمانی:

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

 قانون تجارت -6

 قوانین و مقررات اعالمی و ابالغی از سوی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و سازمان فرابورس -7

 حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگانقوانین سازمان  -0

 قانون مالیاتهای مستقیم -0

 قانون کار و تامین اجتماعی -0

 قانون مالیات بر ارزش افزوده -1

 استانداردهای حسابداری -7

 نون مبازره با پولشوییقا -3

 سایر قوانین موضوعه -1
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 محصوالت و خدمات اصلی، فرآیندهای تجاری و روش های توزیع شرکت:

  

 واحد سنجش

 
 ظرفيت اسمي

 ساالنه

 
ظرفيت قابل 

 ساالنه دسترس

 

  609,11  669,11  تن  انواع شیر

  69,11  69,11  تن  انواع خامه

  611  611  تن  انواع کره

  69011  69011  تن  انواع ماست

  69111  69111  تن  انواع پنیر

  619111  619111  تن  انواع دوغ

  39111  39333  تن  سایرمحصوالت

    ,69336  ،,9،11  

 

درصد بسیار کمی از درآمدهای شرکت از طریق قراردادهای ارائه خدمات می باشد. فرآیندهای 

عملیاتی شرکت شامل بازاریابی، تحقیق و توسعه، سفارشات و خریدها، تولید و فروش می باشد. شرکت 

خش پبخش عمده ای از محصوالت خود را از طریق شرکت بازارگستر پگاه منطقه یك به صورت 

 مویرگی توزیع می نماید.
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 اطالعات مدیران شرکت:

 شخصیت حقوقی

 عضو هییت مدیره
 زمینه های سوابق کاری تحصیالت سمت نماینده

 رییس هییت مدیره محمود مهدوی پور هرانتشرکت شیر پاستوریزه پگاه 
دانشجوی کارشناسی 

 ارشد مدیریت اجرایی

  تجارت، و صنعت،معدن وزیر معاون اقتصادی مشاور

 تهران، پگاه مدیرعامل مشاوراجرایی

 شاورم نیکان، پدیده بازرگانی شرکت تجاری مشاور

 آپکو، مدیرعامل

 بهمن صنعت و کشت مدیرعامل

 محسن ناصر اسالمی شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان
نایب رییس هییت 

 مدیره

 کارشناسی ارشد

 صنایع غذایی

مدیرتولید شرکت شیر پاستوریزه پگاه 

 تهران

 موسی اسماعیل زاده شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان
 مدیرعامل

 و عضو هییت مدیره

کارشناسی ارشد 

 مهندسی صنایع

 گیالن، پگاه شرکت برنامه ریزی معاون

 ،یك منطقه پگاه گستر بازار برنامه ریزی مدیر

 گیالن پگاه هیئت مدیره عضو

 عضو هییت مدیره اسماعیل شاد شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان
کارشناسی مهندسی 

 الکترونیك

مدیر فنی و مدیراداری  شرکت شیر 

پاستوریزه پگاه  گیالن، معاون اداری 

 سیحان انکولوژی

 شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان
 علیرضا فرخ بخت

 فومنی
 عضو هییت مدیره

 کارشناسی ارشد

 مدیریت بازرگانی

 رشت، واحد آزاد دانشگاه مالی و اداری معاون

 بنیان دانش اقتصادی امور و ریزی برنامه معاون

 آزاد، دانشگاه

 انزلی، آزاد دانشگاه علمی عضوهیئت

 سما سیاستگذاری شورای عضو

 

 سهامداران اصلی شرکت:

 11.10در تاریخ ترازنامه طبق جدول زیر بوده و سهامدار عمده شرکت در مجموع سهامداران شرکت 

 اختیار دارد.درصد سهام شرکت را در 

 درصد مالکیت تعداد سهام نام سهامدار

 10/11 611.161.173 شرکت صنایع شیر ایران )سهامی خاص(

 درصد 36/3کمتر از  61.111 شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان )سهامی عام(

 درصد 36/3کمتر از  61.111 شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران )سهامی خاص(

 درصد 36/3کمتر از  61.111 پگاه زنجان )سهامی خاص( شرکت شیر پاستوریزه

 درصد 36/3کمتر از  61.111 شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان )سهامی خاص(

 درصد 36/3کمتر از  61.111 شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان )سهامی عام(

 %100 600.000.000 جمع
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 سرمایه شرکت و تغییرات آن:

        هب منتهی ماهه شش مالی دوره شده حسابرسی مالی هایصورت اطالعات اساس بر شرکت سرمایه

 بانام ریالی هزار یك سهم 733.333.333 به منقسم ریال میلیون 733.333 بربالغ 6013 شهریورماه 06

 .است گردیده پرداخت کامل طور به

 مصوبات و 6017 ماه بهمن 71 مورخ العاده فوق عمومی مجمع مصوبه اساس بر که گردد می خاطرنشان

            معادل) ریال میلیون 733.333 مبلغ به ریال میلیون 673.333 مبلغ از شرکت سرمایه مدیره، هیئت

 مبلغ به نقدی آورده ریال، میلیون 63.333 مبلغ به سهامداران شده حال مطالبات محل از( درصد 11

 رد فوق مراتب که است یافته افزایش ریال میلیون 63.333 مبلغ به انباشته سود و ریال میلیون 13.333

 .است رسیده ثبت به رشت تجاری غیر موسسات و ها شرکت ثبت مرجع در 6013 تیرماه 7 تاریخ

 :باشد می زیر جدول شرح به تاکنون شرکت سرمایه تغییرات

 سال ردیف
 یقبلسرمایه 

 )میلیون ریال(
 درصد افزایش

 سرمایه جدید

 (ریال)میلیون 
 منبع افزایش سرمایه

 مطالبات حال شده سهامداران 110111 811% 410111 4831 6

 ادغام شرکت شیر پاستوریزه پگاه قزوین 150111 5/41% 110111 4831 6

 گیالن دامپروریشرکت کشت و صنعت ادغام  510111 5/45% 150111 4833 3

 سهامداران و آورده نقدیمطالبات حال شده  4110111 484% 510111 4831 ،

 مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته 1110111 % 6/66 4110111 4833 ,
 

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

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

 3303 ثبت شماره به( خاص سهامی) گیالن پگاه پاستوریزه شیر شرکت و 3303 ثبت شماره به( خاص

 شیر شرکت با 36/37/6037 تاریخ از قزوین پگاه پاستوریزه شیر شرکت ،06/31/6037 مورخه در

 شده حسابرسی مالی هایصورت طبق( دفتری ارزش به ها بدهی و هادارائی) گیالن پگاه پاستوریزه

 .گردید ادغام
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 گیالن دامپروری و صنعت و کشت شرکت مشترک العاده فوق عمومی مجمع جلسهصورت اساس بر

 هشمار به( خاص سهامی) گیالن پگاه پاستوریزه شیر شرکت و 1111 ثبت شماره به( خاص سهامی)

 شیر شرکت با 63/30/6033 تاریخ از گیالن پگاه دامپروری و صنعت و کشت شرکت ،3303 ثبت

 شده حسابرسی مالی هایصورت طبق( دفتری ارزش به ها بدهی و هادارائی) گیالن پگاه پاستوریزه

 .گردید ادغام

 ساختار واحد تجاری:
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 جوایز و افتخارات کسب شده:

 عنوانبه و گیالن ایمنطقه شیر کارخانه نام با 6000 سال در گیالن پگاه پاستوریزه شیر شرکت

 نموده آغاز را خود فعالیت روز در شیر تن 73 اسمی ظرفیت با ایران شیر صنایع شرکت زیرمجموعه

 .است

 و بوده روز تکنولوژی و آالتماشین ترینمدرن به مجهز روز در تن 061 اسمی ظرفیت با شرکت این

 .باشدمی دارا را استریل و پاستوریزه لبنی محصول نوع 33 از بیش تولید قابلیت

 تنوع و یتکیف افزایش جامعه، سالمت ارتقاء به نسبت تعهد راستای در شرکت این دستاوردهای ازجمله

 بوده.. .و جامعه حقوق به احترام انرژی، منابع در جوییصرفه محیطی،زیست هایفعالیت محصوالت،

 :نمود اشاره ذیل موارد به توانمی که

 صنعتی تحقیقات و استاندارد کل اداره از استانی استاندارد نمونه واحد تقدیر لوح و تندیس اخذ -6

 6033 سال در گیالن استانداری سوی از استان

 گیالن استان یصنعت تحقیقات و استاندارد کل اداره از استانی نمونه کیفیت مدیر تقدیر لوح اخذ -7

 6033 سال در اسالمی مهندس توسط کیفیت ملی روز در

 صنعتی تحقیقات و استاندارد کل اداره از استانی استاندارد نمونه واحد تقدیر لوح و تندیس اخذ -0

 6031 سال در گیالن استانداری سوی از استان

 گیالن استان یصنعت تحقیقات و استاندارد کل اداره از استانی نمونه کیفیت مدیر تقدیر لوح اخذ -0

 6031 سال در کیفیت ملی روز در

 نوارهجش سومین از تولید بخش در فراسودمند غذای طالیی سیب تندیس و تقدیر لوح اخذ -0

 6031 سال در سودمند غذای

 صنعتی تحقیقات و استاندارد کل اداره از استانی استاندارد نمونه واحد تقدیر لوح و تندیس اخذ -1

 6013 سال در گیالن استانداری سوی از استان
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 گیالن استان یصنعت تحقیقات و استاندارد کل اداره از استانی نمونه کیفیت مدیر تقدیر لوح اخذ -7

 6013 سال در کیفیت ملی روز در

 در غذایی مواد ایمنی تخصصی جشنواره دومین در غذا جهانی روز نمونه واحد تندیس اخذ -3

 6013 سال

 در کشور یآشامیدن و پروتئینی لبنی، هایفرآورده فستیوال از نمونه تولیدی واحد تندیس اخذ -1

 6013 سال

 صنعتی تحقیقات و استاندارد کل اداره از استانی استاندارد نمونه واحد تقدیر لوح و تندیس اخذ -63

 6016 سال در گیالن استانداری سوی از استان

 مهندس توسط ایران استاندارد ملی سازمان سوی از کشوری نمونه کیفیت مدیر تقدیر لوح اخذ -66

 6016 سال در اسالمی علی

 هایسیستم ارتقاء و استقرار جهت در کشور الف درجه نمونه واحد تقدیر لوح و تندیس -67

 6016 سال در غذا جهانی روز همایش در ایمنی مدیریت

 صنعتی تحقیقات و استاندارد کل اداره از استانی استاندارد نمونه واحد تقدیر لوح و تندیس اخذ -60

 6017 سال در گیالن استانداری سوی از استان

 گیالن استان یصنعت تحقیقات و استاندارد کل اداره از استانی نمونه کیفیت مدیر تقدیر لوح اخذ -60

 6017 سال در کیفیت ملی روز در

 مهندس توسط ایران استاندارد ملی سازمان سوی از کشوری نمونه کیفیت مدیر تقدیر لوح اخذ -60

 6017 سال در اسالمی علی

 یاستاندار سوی از صادرات ملی روز در استانی صادرات نمونه واحد تقدیر لوح و تندیس اخذ -61

 6017 سال در گیالن استان



 62از  10صفحه                 شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن )سهامی خاص(

 گزارش تفسیری مدیریت

 11/02/1131برای دوره مالی منتهی به 

 و باکیفیت محصوالت تولید برای ایران اسالمی جمهوری ارتش ممیزی در A گرید اخذ -67

 6017 سال در استاندارد

( ملی یتولید نمونه واحد) کشوری استاندارد نمونه واحد( سپاس لوح) تقدیر لوح و تندیس اخذ -63

 6010 سال در ایران استاندارد ملی سازمان سوی از

 صنعتی تحقیقات و استاندارد کل اداره از استانی استاندارد نمونه واحد تقدیر لوح و تندیس اخذ -61

 6010 سال در گیالن استانداری سوی از استان

 گیالن استان یصنعت تحقیقات و استاندارد کل اداره از استانی نمونه کیفیت مدیر تقدیر لوح اخذ -73

 6010 سال در کیفیت ملی روز در اسالمی مهندس توسط

 مهندس توسط ایران استاندارد ملی سازمان سوی از کشوری نمونه کیفیت مدیر تقدیر لوح اخذ -76

 6010 سال در اسالمی علی

 یزهپاستور ماست محصول برای( سالمت سیب) سالمت و ایمنی نشان تندیس و تقدیر لوح -77

 سال در پزشکی آموزش و درمان بهداشت وزارت دارو و غذا سازمان سوی از چربکم پروبیوتیك

6010 

 سوی از فیرک نوشیدنی محصول برای( سالمت سیب) سالمت و ایمنی نشان تندیس و تقدیر لوح -70

 6010 سال در پزشکی آموزش و درمان بهداشت وزارت دارو و غذا سازمان

 تانداریاس سوی از معدن و صنعت ملی روز مناسبت به نمونه صنعتی واحد تقدیر لوح و تندیس -70

 6010 سال در گیالن

 یاستاندار سوی از صادرات ملی روز در استانی صادرات نمونه واحد تقدیر لوح و تندیس اخذ -70

 6010 سال در گیالن استان

 در یالنگ استان استاندارد و کیفیت نمایشگاه سومین نمایشگاهی نمونه واحد تقدیر لوح اخذ -71

 6010 سال



 62از  11صفحه                 شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن )سهامی خاص(

 گزارش تفسیری مدیریت

 11/02/1131برای دوره مالی منتهی به 

 صنعتی تحقیقات و استاندارد کل اداره از استانی استاندارد نمونه واحد تقدیر لوح و تندیس اخذ -77

 6010 سال در گیالن استانداری سوی از استان

 نیم ریلیزهاست شیر محصول برای( سالمت سیب) سالمت و ایمنی نشان تندیس و تقدیر لوح اخذ -73

 پزشکی آموزش و درمان بهداشت وزارت دارو و غذا سازمان سوی از D0 ویتامین با شدهغنی چرب

 6010 سال در

 توریزهپاس شیر محصول برای( سالمت سیب) سالمت و ایمنی نشان تندیس و تقدیر لوح اخذ -71

 پزشکی آموزش و درمان بهداشت وزارت دارو و غذا سازمان سوی از D0 ویتامین با شدهغنی چرب نیم

 6010 سال در

 یاستاندار سوی از صادرات ملی روز در استانی صادرات نمونه واحد تقدیر لوح و تندیس اخذ -03

 6010 سال در گیالن استان

 سال در انقرب پور موسی آقای توسط استانی نمونه بهداشتیار نمونه واحد تقدیر لوح دریافت -06

6010 

 گیالن استان یصنعت تحقیقات و استاندارد کل اداره از استانی نمونه کیفیت مدیر تقدیر لوح اخذ -07

 6010 سال در کیفیت ملی روز در اسالمی مهندس توسط

 برتر و جامعه سالمت ارتقای در پیشرو تولیدی واحد استانی نمونه واحد تقدیر لوح دریافت -00

 سوی زا سالمت و ایمنی نشان دریافت لحاظ به گیالن استان پزشکی علوم دانشگاه سوی از استان

 6010 سال در کشور داروی و غذا سازمان

 گیالن ستانا برتر برندهای جشنواره نخستین از برتر و نمونه واحد تندیس و تقدیر لوح دریافت -00

 6010 سال در غذایی صنایع بخش در

 یاستاندار سوی از صادرات ملی روز در استانی صادرات نمونه واحد تقدیر لوح و تندیس اخذ -00

 6010 سال در گیالن استان



 62از  16صفحه                 شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن )سهامی خاص(

 گزارش تفسیری مدیریت

 11/02/1131برای دوره مالی منتهی به 

 و فرینانکارآ از امتنان جشنواره در استان برتر کارآفرین نمونه واحد تندیس و تقدیر لوح اخذ -01

 6011 سال در استانی نمونه واحدهای مدیران

 NACI ایران صالحیت تأیید مرکز از ISO 67370 آزمایشگاه مدیریت سیستم گواهینامه -07

 6017 سال در گیالن استان صادرکنندهنمونه نشان کسب -03

 6017 و 6011 سنوات در نمونه کارفرمای نشان کسب -01

 

 

 هامأموريت و اهداف

 انداز: چشم

 توزیع و رآوریف زمینه در که اقتصادی است بنگاهی( خاص سهامی) گیالن پگاه پاستوریزه شیر شرکت

 .نماید می فعالیت جامعه سالمت افزایش راستای در غذایی محصوالت سایر و شیری های فرآورده انواع

 :مأموریت

 ترینزرگب ایران، شیر سهامی شرکت های واحد از یکی عنوانبه گیالن پگاه پاستوریزه شیر شرکت

 و ملی ایاستاندارده قانونی، الزامات رعایت با که است گیالن استان در لبنی محصوالت تولیدکننده

 به قداما مناسب تولیدی تجهیزات و آالت ماشین و اولیه مواد کارگیریبه و کاربردی الزامات سایر

 و شتریانم با شده توافق الزامات برآوردن باهدف همچنین و نموده لبنی غیر و لبنی محصوالت تولید

 ریتمدی سیستم روزآوریبه و حفظ استقرار، ایجاد، به متعهد بازار سهم و شهرت اعتبار، افزایش

 ،ISO1336، ISO60336، ISO00336، ISO77333، ISO63337 استانداردهای مبنای بر یکپارچه

ISO63330، ISO63360 کار محیط آراستگی نظام همچنین و (0S)، می ذیل اهداف به دستیابی جهت 

 :باشد



 62از  11صفحه                 شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن )سهامی خاص(

 گزارش تفسیری مدیریت

 11/02/1131برای دوره مالی منتهی به 

 محصوالت تولید در بهبود و نوآوری -

 کار محیط در بهداشتی و ایمنی وضعیت بهبود -

 کنندگان¬مصرف و مشتریان رضایت سطح ارتقاء -

 مستمر بهبود مسیر در حرکت و مشارکت فرهنگ گسترش -

 دانش مدیریت گسترش و کارکنان مهارت و آگاهی سطح ارتقاء -

 ایمن کامالٌ محصوالت تولید جهت خطرات، و ها آلودگی از پیشگیری -

 منابع و انرژی بهینه مصرف جهت در تالش و زیستمحیط های آلودگی از پیشگیری -

 ظاهری و رفتاری اجرایی، هایفعالیت کلیه در کار محیط آراستگی نظام بهبود و اجرا ایجاد، -

 شرکت

 

 :سازمانی های ارزش

 :از اندعبارت نماید می فعالیت راستا آن در شرکت که سازمانی های ارزش

 ذینفعان سایر و مشتریان برای آفرینی ارزش -

 همدلی متقابل اعتماد درستکاری، -

 نشاط و انگیزه -

 آبی آسمان و پاک آب سبز، زمین -

 نوآوری و افزایی هم یادگیری، -

 سازمانی انضباط و چاالکی -

 

 

 



 62از  14صفحه                 شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن )سهامی خاص(

 گزارش تفسیری مدیریت

 11/02/1131برای دوره مالی منتهی به 

 

 مهمترین منابع، ریسک و روابط

 تجزیه و تحلیل ریسک شرکت:

معیشتی مردم می ، متاثر از وضعیت 6013صنعت لبنیات بدلیل حذف یارانه تخصیصی دولت از سال 

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

کاهش قدرت خرید مردم با کاهش مواجه شده است. شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن با ریسك 

 های با اهمیتی همراه بوده که مهمترین آن عبارت اند از:

 ریسك نقدینگی -

 نرخ بهره و ریسك نوسانات قیمت ارز ریسك -

 ریسك افزایش قیمت شیرخام -

 ریسك افزایش قیمت نهاده های دامی و کمبود شیرخام -

 ریسك عدم افزایش قیمت محصوالت -

 ریسك کاهش مصرف عمومی جامعه -

 ریسك تغییر قوانین و مقررات دولتی -

 

 :کشور در لبنیات صنعت بر تاثیرگذار عوامل

 :باشد زیر شرایط از متاثر تواند می لبنیات صنعت بر تاثیرگذار اصلی عوامل

  جامعه اقتصادی شرایط -

 لبنیات مصرف فرهنگ -

 (یارانه) دولتی های حمایت و کمك -

 لبنی محصوالت واردات تعرفه کاهش -

 جرمن فوق موارد در تغییر گونه هر و بوده صنعت این رو پیش های چالش جمله از فوق موارد

 .شد خواهد لبنیات مصرف تغییر به



 62از  15صفحه                 شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن )سهامی خاص(

 گزارش تفسیری مدیریت

 11/02/1131برای دوره مالی منتهی به 

 

 شرکت گردش در سرمايه وضعيت

 11/02/1131ماهه منتهی به  2دوره  شرح

 )میلیون ریال(

 1137سال 

 )میلیون ریال(

 621،601 627،115 سرمایه در گردش

 

 وجوه ریال میلیون 00،773 مبلغ دارای شرکت 06/31/6013 به منتهی ماهه  شش مالی دوره پایان در

 031،767 معادل جاری بدهی مجموع و ریال میلیون 100،077 جاری دارایی مجموع. باشد می نقد

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 62از  12صفحه                 شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن )سهامی خاص(

 گزارش تفسیری مدیریت

 11/02/1131برای دوره مالی منتهی به 

 

 نتايج عمليات و چشم اندازها 

 وضعیت جاری فعالیت های اصلی و تغییرات آن نسبت به دوره مشابه و سال قبل:

مقایسه آمار مقداری تولیدو فروش،مبلغ میزان فروش شرکت در سال جاری و سال قبل آن بصورت 

 زیر می باشد:

 آمار مقداری تولید:

 شرح

ماهه  6عملکرد

 منتهی به

13/66/3131 

ماهه  1عملکرد

 منتهی به

13/66/3131 

 3131سال 

 تن تن تن

  111,8 11963 91333 شیر استریل وپاستوریزه

  31666  116  881 خامه 

  36  38  1 کره 

  31686 1196, 1668, ماست 

  81683  31336  ,3116 پنیر

  311991 11666 11699 دوغ 

  931  833  311 سایرمحصوالت 

  ,1,168 311111 311111 جمع

 

 

 

 

 

 



 62از  17صفحه                 شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن )سهامی خاص(

 گزارش تفسیری مدیریت

 11/02/1131برای دوره مالی منتهی به 

 :فروشآمار مقداری 

 شرح

ماهه منتهی 6عملکرد

 13/66/3131به 

ماهه منتهی  6عملکرد

 13/66/3131به 
 3131سال 

 تن تن تن

  11319 6,,11 91396 شیر استریل وپاستوریزه

  31699 111  813 خامه 

  38 1  9 کره 

  ,3166 1161, 1666, ماست 

  81686  31161  31169 پنیر

  311,16 11131 11383 دوغ 

  911 833 336 سایرمحصوالت 

  1,1913 331611 311,11 جمع

 :فروش ریالیآمار 

 شرح

ماهه منتهی  6عملکرد

 13/66/3131به 

ماهه منتهی  6ملکردع

 13/66/3131به 
 3131سال 

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال

  8331963 ,16163 3931181 شیر استریل وپاستوریزه

  3661183 961191 161686 خامه 

  91698 31939 31889 کره 

  1931181 3181899 8181,13 ماست 

  1831911 3131663 8331191 پنیر

  1,,8311 3331,98 3,11688 دوغ 

  331336 61636 1311, سایرمحصوالت 

  1313,6 3,,31 31993 سایر اقالم

  318,91989 991139, 1,11161 جمع

 



 62از  11صفحه                 شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن )سهامی خاص(

 گزارش تفسیری مدیریت

 11/02/1131برای دوره مالی منتهی به 

 شاخص عملکرد براي ارزيابي 

ماهه ارائه  ششدر دوره  6013در جدول ذیل میزان تحقق پیش بینی مقداری و ریالی فروش سال -6

 شده است.

 محصوالت

پیش بینی مقداری سال 

8931 

پیش بینی ریالی سال 

8931 

درصد تحقق پیش بینی 

مقداری ساالنه با 

ماهه  ششعملکرد 

 98/60/8931منتهی به 

درصد تحقق پیش بینی 

ریالی ساالنه با عملکرد 

ماهه منتهی به  شش

 میلیون ریال تن 98/60/8931

 73 39 873،630 4،444 استریل وپاستوریزهشیر 

 43 06 06،640  910 خامه 

 48 07 6،463  0 کره 

 14 36 679،478 4،093 ماست 

 14  36 940706 8،301 پنیر

  46 39 916،394 7،064 دوغ 

  40 43 88،614 994 سایرمحصوالت لبنی 

  01 38 8،640،686 66،489 جمع

 تمام شده: درآمدهای عملیاتی و بهای-7

 شرح

 8931/60/98ماهه منتهی به  0دوره مالی 

 تن-وزن
بهای تمام شده  فروش

 )میلیون ریال(

سود ناخالص 

 )میلیون ریال(
 )میلیون ریال(

  68،149  883،114  848،767  4،840 انواع شیر

  6،409  61،804  96،067  693 انوع خامه

  91،177  839،764  696،418  4 انواع ماست

  16  8،848  8،669  4،606 انواع کره

  86،466  671،361  638،941  8،164 انواع پنیر

  63،079  869،346  849،069  7،863 انواع دوغ

  8،174  9،641  4،899  830 انواع  سایر محصوالت 

  468  366  8،448  6 سایر اقالم



 62از  13صفحه                 شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن )سهامی خاص(

 گزارش تفسیری مدیریت

 11/02/1131برای دوره مالی منتهی به 

  867،744  743،343  147،769  81،471 جمع

 سال اخیر: 0روند فروش و بهای تمام شده در -0

 ارقام به میلیون ریال

برآورد دوره  11/02/1131 1137سال  1132سال  1135سال  1134سال  1131سال   شرح

ماهه منتهی  2

 63/16/31به 

  1،161،050  157،701  1،651،702  325،345  331،411  1،076،637  311،131 فروش

 (1،007،133) (743،343) (1،037،667) (141،426) (121،171) (317،551) (161،711) بهای تمام شده

  111،151  107،754  154،473  164،411  163،201  154،713  35،110 سود ناخالص

 

 

 اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصوالت:-0

عمده محصوالت تولیدی این شرکت از طریق  با توجه به سیاستهای کلی شرکت صنایع شیر ایران

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

 بازرگانی صنایع شیر ایران انجام می پذیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 62از  60صفحه                 شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن )سهامی خاص(

 گزارش تفسیری مدیریت

 11/02/1131برای دوره مالی منتهی به 

 

 

 بهای تمام شده:-,

 شرح

ماهه منتهی به  6دوره مالی 

3131/66/13 

سال مالی منتهی 

 3131/38/83 به

 )میلیون ریال( )میلیون ریال(

  366،811  047،384 مواد مستقیم مصرفی

  44،946  91،498 دستمزد مستقیم

  887،639  74،443 سربار تولید

  8،614،168  706،334 جمع

  6  6 هزینه جذب نشده در تولید

  8،614،168  706،334 جمع هزینه های تولید

  80،476  4،918 جریان ساخت اول دورهموجودی کاالی در 

 (4،918) (80،867) موجودی کاالی در جریان ساخت پایان دوره

  6  6 ضایعات غیر عادی

  8،630،686  746،601 بهای تمام شده کاالی تولید شده

  96،319  63،700 موجودی کاالی ساخته شده اول دوره

 (63،700) (96،614) موجودی کاالی ساخته شده پایان دوره

  6  6 بهای تمام شده خدمات ارائه شده

  8،637،667  743،343 جمع بهای تمام شده

 

نسبت به پیش بینی اولیه افزایش یافته   6013ماهه سال   1شایان ذکر است که قیمت خرید شیر خام در 

که این امر منجر به افزایش قیمت تمام شده شیر خام مصرفی شده است سایر مواد مصرفی و بسته بندی 

نیز بدلیل نوسانات نرخ ارز با افزایش بی سابقه ای مواجه شده اند.با افزایش قیمت محصوالت بخشی از 

ند صعودی افزایش قیمت شیر خام، هزینه مازاد به شرکت افزایش قیمتها جبران شده ولی بدلیل رو

 تحمیل خواهد شد.



 62از  61صفحه                 شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن )سهامی خاص(

 گزارش تفسیری مدیریت

 11/02/1131برای دوره مالی منتهی به 

 

 خرید و مصرف مواد اولیه:-7

 شرح

 اهه منتهی به م6دوره  ماهه منتهی به 6دوره 
 3131سال 

13/66/3131 13/66/3131 

 تن-مقدار میلیون ریال میلیون ریال
میلیون 

 ریال

موجودی مواد در ابتدای 

 سال/دوره :
  
  

  
      

  84،836  670 84،836  40،601 موجودی مواد اولیه

 موجودی مواد بسته بندی
  

41،686  96488   96،488  

  884،616  44068 670  44،068  

اضافه می شود:خرید مواد طی 

 سال/دوره  
  
  

     

  760،347  46،604 613،744 414،464 شیر خام

  844،960  6،941 76636 06،386 مواد اولیه

 مواد بسته بندی
  

883،990 09866   666،478  

  000،776 464،840 44،469  8،648،164  

موجودی مواد مستقیم آماده 

 مصرف
  
  

     

موجودی مواد در انتهای 

 سال/دوره  :
  
  

     

  40،601  466 67،934 48،781 موجودی مواد اولیه

 موجودی مواد بسته بندی
  

48،679 64،977   41،686  

  866،338 46،778 466  884،616  

مصرف محصول در تولید و 

 ارسالی به سایر واحدها
(96،847) (46،071)   (06،347) 

  366،811  44،677 977،631 047،384 مواد مستقیم مصرفی



 62از  66صفحه                 شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن )سهامی خاص(

 گزارش تفسیری مدیریت

 11/02/1131برای دوره مالی منتهی به 

 

 

 هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت:-3

 شرح

 اداری1 عمومیهزینه  هزینه سربار

سال 

3131 

ماهه  6دوره 

 منتهی به 

 6برآورد دوره 

 ماهه منتهی به 
 3131سال 

ماهه  6دوره 

 منتهی به 

 6برآورد دوره 

 ماهه منتهی به 

13/66/3131 83/38/3131 13/66/3131 83/38/3131 

 64،963 66،633  63،347 06،683 97،141 08،660 حقوق و دستمزد و مزایا

 016 079  8،744 8،789 6،746 4،798 استهالكهزینه 

هزینه آب ، برق و گاز 

 مصرفی
89،664 0،878 7 6 6 4،198 

 9،106 6  6 6،887 9،438 6،774 هزینه مواد مصرفی

 6 4،361  86،414 6 6 6 هزینه تبلیغات

حق العمل و کمسیون 

 فروش
6  6  6  8،764  408 6 

هزینه خدمات پس از 

 فروش
6 6 6 6 6 6 

هزینه مطالبات مشکوك 

 الوصول
6  6  6  6  6 6 

 6 6،476  4،891  6  6  6 هزینه حمل و نقل و انتقال

 86،471 80،691 66،336 86،784 64،817 94،747 سایر هزینه ها

 ,47،77 47،129  17,،24 27،229 41،،24  992،711 جمع

 

 

 



 62از  61صفحه                 شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن )سهامی خاص(

 گزارش تفسیری مدیریت

 11/02/1131برای دوره مالی منتهی به 

خرید مواد اولیه و تغییرات عوامل بهای  برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصوالت و نرخ-1

 تمام شده:

با توجه به کنترل قیمت گذاری عمده محصوالت این شرکت از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان  3131سال  نرخ فروش محصوالت

و اعطای مجوز افزایش قیمت توسط ارگانهای دولتی قیمت محصوالت )اطالعیه های شماره های 

درج شده در سامانه کدال( افزایش یافته و در بقیه گروه های محصول از جمله  433869و  406084

 محصوالت پودری نرخ فروش بر اساس قیمت بازارو عرضه و تقاضا افزایش یافته است.

نرخ خرید مواد اولیه و 

 عوامل بهای تمام شده

عدم ثبات قیمت ارز با افزایش مواجه شده قیمت نهاده های دامی متاثر از نوسانات نرخ ارز بوده و بدلیل  3131سال 

درصد از قیمت تمام شده را تشکیل می دهد با  74است که این امر قیمت شیر خام مصرفی که حدود 

افزایش بی سابقه ای مواجه کرده است.همچنین قیمت مواد بسته بندی و سایر مواد مصرفی نیز متاثر از 

 نوسان نرخ ارز با افزایش روبرو شده است.

 

 سایردرآمد)هزینه(های عملیاتی و غیر عملیاتی:-63

 شرح

 ماهه منتهی به6دوره

13/66/3131 

 )میلیون ریال(

 3131سال 

 )میلیون ریال(

 ,98 9,1 سایر درآمدهای عملیاتی

 6  6 سایر هزینه های عملیاتی

 ,98  9,1 سایر درامدهای عملیاتی و غیرعملیاتی
 

 وضعیت نیروی انسانی:-66

 3131سال  شرح

 اهه منتهی بهم6دوره 

 13/66/3131 3131برآورد 

 )میلیون ریال(

  33  363  31 نفر-تعداد پرسنل تولیدی

  336  336  369 فرن-تعداد پرسنل غیرتولیدی

 ,83  833  868 جمع 



 62از  64صفحه                 شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن )سهامی خاص(

 گزارش تفسیری مدیریت

 11/02/1131برای دوره مالی منتهی به 

 

 

 وضعیت ارزی:-67

افت ایران انجام می شود دری با توجه به اینکه کلیه صادرات این شرکت از طریق شرکت بازرگانی صنایع شیر

 های این شرکت بصورت ریالی بوده و فاقد منابع و مصارف ارزی می باشد.

 

 :06/31/6013جزئیات تامین منابع مالی شرکت در پایان دوره مالی -60

 محل تامین
نرخ 

 سود

مانده اول 

دوره 

تسهیالت 

ارزی و 

ریالی 

)میلیون 

 ریال(

مانده پایان 

دوره)اصل 

-و فرع(

 یریال

اصل 

تسهیالت 

)میلیون 

 ریال(

نوع 

 تسهیالت

تارخ 

 دریافت

تعداد 

 اقساط

تاریخ 

سررسید 

آخرین 

 قسط

مبلغ 

هزینه 

مالی 

طی 

 دوره

)میلیون 

 ریال(

بانک توسعه 

 صادرات
 9،361 67/86/8931  86 67/86/8937 ریالی  96،666 44،671 44،671  81

بانک 

 کشاورزی
  740 87/63/8931  8 87/68/8931 ریالی  46،666 66،136  6  81

تسهیالت 

تسویه شده از 

ابتدای سال 

مالی تا پایان 

 دوره 

  6  6  6  6 ریالی  6  6  6  6

           04،876  44،671    جمع
4،014 

 



 62از  65صفحه                 شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن )سهامی خاص(

 گزارش تفسیری مدیریت

 11/02/1131برای دوره مالی منتهی به 

 

 

 

 وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر:-60

 نام شرکت

اهه منتهی به م 6دوره مالی 

13/66/3131 
 3131سال 

 مالکیتدرصد 

درآمد سرمایه 

گذاری )میلیون 

 ریال(

 درصد مالکیت

سال مالی 

شرکت سرمایه 

 پذیر

درآمد سرمایه 

گذاری )میلیون 

 ریال(

شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجان 

 شرقی
  0 اسفند 63 %8کمتر از   0 %8کمتر از 

شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجان 

 غربی
  8 اسفند 63 %8کمتر از   8 %8کمتر از 

  6 اسفند 63 %8کمتر از   6 %8کمتر از  شرکت شیرپاستوریزه پگاه گلپایگان

  8 اسفند 63 %8کمتر از   8 %8کمتر از  شرکت شیرپاستوریزه پگاه گلستان

شرکت کشت وصنعت ودامپروری 

 صنایع شیر ایران
  0 اسفند 63 %8کمتر از   0 %8کمتر از 

شرکت کشت وصنعت و دامپروری 

 پگاه همدان
  8 اسفند 63 %8کمتر از   8 %8کمتر از 

شرکت کشت وصنعت و دامپروری 

 پگاه فارس
  86 اسفند 63 %8کمتر از   86 %8کمتر از 

  6 اسفند 63  6  6  6 شرکت بازارگستر پگاه منطقه یک

  7 اسفند 63 %8کمتر از   7 %8کمتر از  شرکت بازارگستر پگاه منطقه دو

 

 

 

 



 62از  62صفحه                 شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن )سهامی خاص(

 گزارش تفسیری مدیریت

 11/02/1131برای دوره مالی منتهی به 

 

 برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود:-61

مبلغ سود انباشته پایان 

 3131سال مالی 

سود سهام پیشنهادی 

هیئت مدیره در سال 

 3131مالی 

مبلغ سود خالص 

 3131سال مالی 

سود سهام مصوب 

مجمع سال مالی 

3131 

 )میلیون ریال( )میلیون ریال( )میلیون ریال( )میلیون ریال(

09،874  44،666  06،470  44،666  

 

 برگزار شرکت محل در  60/37/6013 تاریخ در شرکت این سهام صاحبان سالیانه عادی عمومی مجمع

 .دگرد می پرداخت ذیل جدول بشرح که گردید مصوب نقدی سود ریال 003 سهم هر ازای به و گردید

 زمان پرداخت تعداد سهام سهامداران ردیف

 98/64/31تا  98/69/31 سهم  960666سهامداران از یک سهم تا   8

 98/64/31تا   68/64/31از  سهم  8660666سهم تا  960668سهامداران از   6

 96/67/31تا   68/60/31از  سهم  4660666سهم تا  8660668سهامداران از   9

 96/63/31تا  68/61/31از  سهم  806660666سهم تا  4660668سهامداران از   4

 84/86/31تا   68/86/31از  سهم  806660666سهامداران بیش از   4

 


