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 مقدمه

 این .شود مطالعه آن همراه یادداشتهای و مالی صورتهای با همراه باید مدیریت تفسیری گزارش

 در شرکت آتی مالی عملکرد یا آتی رویدادهای با که است آینده نگری جمالت شامل گزارش

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

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

 مالی عملکرد و رویدادها از جاری های بینی پیش یا باورها انتظارات، دهنده نشان آینده نگر جمالت

 .است آتی

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

 .باشند انتظار مورد نتایج از متفاوت است ممکن

 ماهيت کسب و کار-1

 : صنعت و شرکت ماهیت-3-3

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

 :باشد می ذیل شرح به گروه 1 درقالب محصول نوع  13 از بیش با

 مصارف انواع محصوالت رديف

 ها مارکت سوپر و اي زنجیره فروشگاههاي بین توزیع پاستوریزهانواع شیر  1

 ها مارکت سوپر و اي زنجیره فروشگاههاي بین توزیع استریلیزهانواع شیر  2

 ها مارکت سوپر و اي زنجیره فروشگاههاي بین توزیع انواع خامه 3

 ها مارکت سوپر و اي زنجیره فروشگاههاي بین توزیع انواع کره 4

 ها مارکت سوپر و اي زنجیره فروشگاههاي بین توزیع انواع ماست 5

 ها مارکت سوپر و اي زنجیره فروشگاههاي بین توزیع انواع پنیر 6

 ها مارکت سوپر و اي زنجیره فروشگاههاي بین توزیع انواع دوغ 7

 ها مارکت سوپر و اي زنجیره فروشگاههاي بین توزیع نوشیدني هاي گیاهيانواع  8

 شرکت هاي طرف قرارداد و اشخاص حقیقي سایر محصوالت غیر لبني 9
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 :شرکت جایگاه و رقابتی وضعیت اصلی بازارهای-2-3

)سهامی های وابسته به صنایع شیر ایران ای از محصوالت لبنی در ایران توسط شرکتدرصد عمده

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

-کننده لبنیات تولید و عرضه میهای تولیدگردد و باقیمانده توسط سایر شرکتمویرگی توزیع می

ستره پوشش های وابسته به صنایع شیر ایران گگردد. با توجه به تنوع جغرافیایی محل استقرار شرکت

 باشد.بازار محصوالت پگاه در تمامی کشور می

 اولیه و بسته بندی مواد-1-3

 167،017به ارزش حدود  تن 76،301 شرکت شیر خام دریافتی تناژ کل 6011 سالماهه  شش در

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

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

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

 .گردند می کشورتأمین خارج

 قوانین، مقررات و سایر عوامل برون سازمانی:-2-3

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

 :تجارت و معدن صنعت سازمان

 از فروش های نرخ بر نظارت همچنین و آن تغییرات و برداری بهره پروانه ، تاسیس پروانه صدور

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

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

 :دارو و غذا سازمان شرکت

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

 سازمان آن غذایی مواد بر نظارت اداره ،توسط ادواری
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 :استاندارد سازمان

 شرکت این باشد می اجباری استاندارد مشمول ایران در شیری های فرآورده و محصوالت تولید

  .است سازمان آن سوی از شده تعیین های 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

 از ناشی پساب کنترل همچنین و شرکت های کارخانه دودکش از خروجی گازهای ای دوره کنترل

 جرائم آالیندگی، صورت در که باشد می آن آالیندگی عدم نظر از شرکت فاضالب خانه تصفیه

 مورد سبز صنعت لوح ارایه با آالیندگی، عدم استانداردهای رعایت درصورت و اعمال سنگین

 .دهد می قرار تشویقی نظارت

 :دامپزشکی سازمان

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

 .دارد

 :کشاورزی جهاد سازمان

 صورت در ای یارانه های سیاست اعمال به نسبت دامی محصوالت بر نظارت معاونت طریق از

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

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

 اداری امور کلیه ،بر پگاه گروه های شرکت هلدینگ و اصلی سهامدار عنوان به مذکور شرکتهای

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

 .دارد

 اطالعات مدیران شرکت:-5-3

 شخصیت حقوقی

 عضو هییت مدیره
 زمینه های سوابق کاری تحصیالت سمت نماینده

 

 

شرکت شیر پاستوریزه 

 پگاه تهران

 

 

 رضا کریم نژاد

 

 

 

رئیس هیئت 

 مدیره

 

کارشناسي 

مهندسي 

کشاورزي و 

 منابع طبیعي

د کارشناسي ارش

 فلسفه

هیئت مدیره شرکت پگاه گلستان، مدیرعامل و عضو مدیرعامل و عضو 

هیئت مدیره شرکت پگاه زنجان ، رئیس هیئت مدیره شرکت پگاه 

گیالن، معاون مالی و پشتیبانی و عضو هیئت مدیره شرکت بازارگستر 

پگاه منطقه یک، مدیر حوزه مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران، دبیر 

یر حراست شرکت هیئت مدیره شرکت صنایع شیر ایران، مد

بازارگسترپگاه منطقه پنج، مشاور مدیرعامل هلدینگ صنایع غذایی، 

 کشاورزی و دارویی صندوق بازنشستگی کشوری

شرکت شیر پاستوریزه 

 پگاه خراسان

موسي اسماعیل 

 زاده

مدیرعامل و 

رئیس نائب 

 هیئت مدیره

د کارشناسي ارش

عمهندسي صنای  

 گیالن، پگاه شرکت برنامه ریزی معاون

 منطقه یک، پگاه گستر بازار برنامه ریزی مدیر

 گیالن پگاه هیئت مدیره عضو

 

شرکت شیر پاستوریزه 

 پگاه زنجان

 

سعید حسن 

 زاده

 

 هیئت عضو

 مدیره

د کارشناسي ارش

مدیریت 

 بازرگاني

سرپرست خط تولید موتور سیکلت شهاب، سرپرست چاچخانه شرکت 

دارو، مسئول حراست و مدیر تولی پرس، رئیس انبارهای شرکت البرز 

آموزش دانشگاه علمی و کاربردی کاسپین قزوین، مدیر کارخانه 

شرکت صدف نارون تهران، مدیر فروش و مسئول هماهنگی رصدخانه 

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

 بازارگستر پگاه شعبه رودسر

 

شرکت شیر پاستوریزه 

 پگاه گلستان

 

 علي ثباتي

 

 

 هیئت عضو

 مدیره

د ارش يکارشناس

علوم  يمهندس

یع غذایيصنا  

،  پگاه تهرانشرکت   یخشک و محصوالت پودر یرکارخانه ش یرمد

وکنترل  یدتول یرمد ، پگاه تهرانی شرکت صائم یدکارخانه شه یرمد

 یرشیفیت و ک یدکارشناس تولیمه، پرستو  م یاتکارخانه لبنیفی ک

اسانس و  یجشرکت بار یفیکارشناس کنترل ک، کاشان یزهپاستور

 گلکاران کاشان

 

شرکت شیر پاستوریزه 

 پگاه همدان

 

 حسن بیتا

 

 

هیئت عضو 

 مدیره

کارشناسي 

يمدیریت صنعت  
ریزی، مدیر بازرگانی، معاونت مالی و اقتصادی مدیر مالی، مدیر برنامه

 شیر پاستوریزه پگاه گیالن
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 سهامداران شرکت:و اطالعات سرمایه -6-3

 71.00در تاریخ ترازنامه طبق جدول زیر بوده و سهامدار عمده شرکت در مجموع سهامداران شرکت 

 درصد سهام شرکت را در اختیار دارد.

 درصد مالکیت تعداد سهام نام سهامدار

 درصد 00/71 603.167.737 شرکت صنایع شیر ایران )سهامی خاص(

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

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

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

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

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

 درصد 0/73 03،111،013 سایر سهامداران

 %633 733.333.333 جمع

 

 به بانام ریالی هزار یک سهم 733.333.333 به منقسم ریال میلیون 733.333 بر بالغ شرکت سرمایه

 .است گردیده پرداخت کامل طور

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

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

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

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

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

 .است
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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

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

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

 سهامی) 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

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

 شماره 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

 

 

 

 



 22از  33صفحه                 (عامشرکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن )سهامی 

 گزارش تفسیری مدیریت

 13/66/3111منتهی به ماهه  6دوره مالی   

 مديريت و راهبردهاي مديريت براي دستيابي به آن اهداف اهداف -2

 توسعه  های برنامه و طرحها پروژهها،-3-2

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

 های کارگروه فعالیت عمده که صادراتی محصوالت و مستمر بهبود محصوالت، های کارگروه

 تمام قیمت کاهش تولید، خط از ویزیت سایت تولید، فرآیند بهبود با مرتبط های فعالیت شامل مذبور

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

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

 خانگی ای خامه ماست تولید .6

 صادراتی آنالوگ پروسس پنیر تولید .7

 سیاهمزگی پنیر تولید پروژه .0

 . تولید کره الکتیکی 0

 :توزیع جدید بازارهای به ورود برنامه-2-2

 که قیمتهای فروش روی بر شدید رقابت نیز و داخلی بازارهای در رقبا تحرکات افزایش به توجه با

 قرار تاثیر تحت را محصوالت سود حاشیه شدیداا و میباشد گذار تاثیر محصول فروش روی بر عمدتاا 

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

 نظر مد محصول فروش خصوص در جدید های برنامه از بنکداران و فروشیها عمده به توجه کنار در

 توزیع برنامه همجوار استانهای سطح در ای زنجیره فروشگاههای توسعه به توجه با طرفی از باشد می

 .نماید ایجاد مطمئن و جدید بازارهای خصوص در جدیدی دریچه تواند می آنها محصول تأمین و

 نیز خصوص این در که باشد می مراکز به توجه ، فعلی وضعیت از رفت برون راههای از یکی ضمناا

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

 .شود می پیگیری و انجام جدیت



 22از  32صفحه                 (عامشرکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن )سهامی 

 گزارش تفسیری مدیریت

 13/66/3111منتهی به ماهه  6دوره مالی   

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

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

 . دهد اختصاص خود به را موثری

 

 مهمترین منابع، ریسک و روابط -1

 :شرکت اختیار در مالی منابع-3-1

 ریال، میلیون 17.037 معادل نقدی وجوه شرکت 06/31/6011ماهه منتهی به  1دوره مالی  در پایان

معادل  کاال و مواد موجودی ریال، میلیون 730.376 معادل ها دریافتنی سایر و دریافتنیهای تجاری

  معادل دارایی جاری مجموع در ریال میلیون 7،613 معادل پرداختها ریال و پیش میلیون 030.770

  .است هداشت ریال میلیون 017،307 معادل جاری بدهی مجموع و ریال میلیون 103،016
 

 تجزیه و تحلیل ریسک شرکت:-2-1

، متاثر از وضعیت معیشتی مردم می 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 

 ،عنایت به سابقه طوالنی شرکت باهمچنین کاهش قدرت خرید مردم با کاهش مواجه شده است. 

یران  وضعیت بازار ، بررسی فرآیند ها و استفاده از تکنولوژی های روز فعالیت های شرکت تجربه مد

باریسک قابل توجهی مواجه نبوده است.  ولی در حوزه های عمومی مختلف ، ریسک ها و 

به مخاطراتی به شرح زیر برای شرکت وجود دارد که در صورت احراز ، سریعاا تأثیرات ناشی از آن 

 . اعالم خواهد شد شیر ایران )سهامدار عمده(  شرکت صنایع

 

 

 



 22از  31صفحه                 (عامشرکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن )سهامی 

 گزارش تفسیری مدیریت

 13/66/3111منتهی به ماهه  6دوره مالی   

 شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن با ریسک های با اهمیتی همراه بوده که مهمترین آن عبارت اند از:

 ریسک نوسانات نرخ بهره :  -6

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

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

 .شرکت ، از محل تسهیالت بانکی تأمین شود این ریسک بیشتر خواهدشد

 ریسک نوسانات نرخ ارز :  -7

. می باشدارز  به متکیماشین آالت تامین مواد اولیه ، بسته بندی وقطعات  باتوجه به اینکه شرکت در 

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

قیمت برابری ارز مقابل ریال ، می تواند باعث  کاهش  درافزایش قابل توجه  وبوجود آمده در بازار 

 .سود خالص شرکت شود

 ریسک تجاری  :  -0

لبنی مشابه جدید ، اعطای تخفیفات خارج از عرف تجاری توسط عواملی از قبیل عرضه محصوالت 

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

کارخانه های جدید لبنی و اشباع بازار و نهایتاا رقابت ناسالم توسط رقبا و کمبود شیر خام می تواند 

 را با ریسک تجاری مواجه سازد .  وش محصوالت گردیده و شرکتو فر باعث کاهش تولید

 ریسک عوامل بین المللی و یا تغییر قوانین و مقررات دولتی :  -0

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

بندی و قطعات و لوازم یدکی ماشین آالت بسته اولیه و ، با توجه به وارداتی بودن بخشی از مواد 

  .می تواند باعث کاهش فعالیت های شرکت و نهایتاا کاهش سود شرکت شود

 

 



 22از  32صفحه                 (عامشرکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن )سهامی 

 گزارش تفسیری مدیریت

 13/66/3111منتهی به ماهه  6دوره مالی   

 ریسک افزایش قیمت نهاده های دامی و یا کمبود شیر خام :  -0

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

دارد ، لذا وجود هرگونه محدودیت در تولید و عرضه شیر خام و یا محدودیت در واردات موثری 

نهاده های دامی و یا افزایش قیمت آنها به طور مستقیم ، در افزایش قیمت شیر خام موثر بوده و می 

تواند تأثیر قابل مالحظه ای در افزایش قیمت تمام شده محصوالت این شرکت داشته و نهایتاا در 

صورت عدم امکان افزایش قیمت فروش محصوالت بدلیل شرایط بازار ، سبب کاهش سود شرکت 

 .خواهد شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22از  35صفحه                 (عامشرکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن )سهامی 

 گزارش تفسیری مدیریت

 13/66/3111منتهی به ماهه  6دوره مالی   

 عملیات و چشم اندازهانتایج -2

 خالصه ترازنامه-3-2

 مطالبات

بدلیل  یافته است. این موضوع کاهشدرصد  63نسبت به سال مالی قبل حدود شرکت مطالبات  

دوره  13بوده، و نسبت به پایان سال   پیگیری وصول مطالبات از مشتریان کمیته به منظور تشکیل

  وصول مطالبات کاهش یافته است.

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  70.116به مبلغ  سال قبل  نسبت به 11ماهه اول سال  ششدر  مواد و کاالی شرکتموجودی 

 یافته است.  کاهشریال 

 

 

 

 سیاست پرداخت سود 

در ارتباط با سیاست توزیع سود سهام ذکر این نکته ضروری است که سود نقدی تقسیمی در سال 

حاضر میلیون ریال رسید. در حال  10.733درصدی نسبت به سال قبل به مبلغ  73 افزایشبا  6013

 درصد سود خالص پیش 00را معادل  6011سال  ماهه اول شش شرکت پرداخت سود نقدی برای

 بینی میکند. 

 

 



 22از  36صفحه                 (عامشرکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن )سهامی 

 گزارش تفسیری مدیریت

 13/66/3111منتهی به ماهه  6دوره مالی   

 تسهیالت مالی 

صفر می باشد و تمامی تسهیالت دوره  6011سال ماهه اول  ششمانده تسهیالت پرداختنی در پایان 

همچنین شرکت در نظر دارد جهت تولید خط  ریال تسویه شده است.میلیون  03،073مالی قبل بمبلغ 

 دریافت نماید. میلیون ریالی 03،333تسهیالت  ،پنیر سیاهمزگی

 نتایج عملکرد شرکت-2-2

 ) ارقام به میلیون ریال می باشد.( بشرح ذیل می باشد. 06/31/6011ر تاریخ عملکرد شرکت د

 

 شرح

  دوره مالی شش ماهه منتهی به

 6013/31/06 6011/31/06 6013سال 

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال

 6،760،100 307،730 6،700،063 درآمدهای عملیاتی

 (6،063،300) (701،101) (6،313،133) بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

 730،033 637،700 601،003 سود ناخالص

 (633،010) (01،176) (17،673) هزینه های فروش، اداری و عمومی

 7،336 000 (7،107) سایر اقالم عملیاتی

 630،111 16،701 36،013 سود عملیاتی

 (7،010) (0،130) (0،330) هزینه های مالی

 6،367 6،710 361 سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

 633،000 07،360 73،633 سود قبل از مالیات

    هزینه مالیات بر درآمد:

 (61،163) (60،700) (67،000) سال/ دوره جاری

 33،077 00،016 13،110 سود خالص



 22از  37صفحه                 (عامشرکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن )سهامی 

 گزارش تفسیری مدیریت

 13/66/3111منتهی به ماهه  6دوره مالی   

 درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده:-6

 شرح

 13/06/3111دوره مالی منتهی به 

 تن-وزن
بهای تمام شده  فروش

 )میلیون ریال(
 سود ناخالص )میلیون ریال(

 )میلیون ریال(

 229253 (2059585) 2139332 89215 انواع شیر

 369611 (333،661) 3259162 555 انوع خامه

281) 2189516 520،5 انواع ماست 1319 ) 169353 

 35 (228) 231 3 انواع كره

 389382 (1369835) 1139310 62551 انواع پنیر

 229516 (3889333) 3359280 12501 انواع دوغ

 29160 (369553) 319533 743 انواع  سایر محصوالت 

 3369310 (390159150) 392389330 209328 جمع

 سال اخیر: 0روند فروش و بهای تمام شده در -7

  ارقام به میلیون ریال                                                                   

 13/66/3111 3118سال  3117سال  3116سال  3115سال  3112سال   شرح

 3،225،236 3،731،612 3،253،766 165،125 118،283  3،672،217 فروش

 (3،618،186) (3،536،652) (3،617،227) (823،262) (868،871) (137،558) بهای تمام شده

 326،216 261،586 352،271 322،281 321،668 352،711 سود ناخالص

 

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

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

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

 شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران انجام می پذیرد.

 

 



 22از  38صفحه                 (عامشرکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن )سهامی 

 گزارش تفسیری مدیریت

 13/66/3111منتهی به ماهه  6دوره مالی   

 بهای تمام شده:-4

 شرح

مالی منتهی به دوره 

76/01/6755 

مالی منتهی به دوره 

76/01/6755 

مالی منتهی به  سال 

،5/6،/6755 

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

 391339333 6339133 5609623 مواد مستقیم مصرفی

 339133 119811 829353 دستمزد مستقیم

 3689102 339831 3339308 سربار تولید

 398539666 3869062 390109831 ساختجمع هزینه های 

 (639185) (309326) 859532 در جریان ساخت)افزایش(كاهش موجودیهای 

 398339105 3389116 390519113 بهای تمام شده كاالی تولید شده

 1313 39110 39531 خریداری شده طی سالكاالی 

 398239011 3809266 390139213 كاالی آماده برای فروشبهای تمام شده 

 (339038) (133) 39336 )افزایش(كاهش موجودی كاالی ساخته شده

 398309083 3319131 390159150 جمع بهای تمام شده

 

 

 

 

 

 

 

 



 22از  31صفحه                 (عامشرکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن )سهامی 

 گزارش تفسیری مدیریت

 13/66/3111منتهی به ماهه  6دوره مالی   

 خرید و مصرف مواد اولیه:-0

 شرح

 منتهی به  مالی دوره

76/01/6755 

 منتهی به  مالی دوره

76/01/6755 

 میلیون ریال

 6755سال 

 میلیون ریال
 میلیون ریال

  موجودي مواد در ابتداي سال/دوره :

  869065 869065 3059302 موجودي مواد اولیه

 859232  659683 موجودي مواد بسته بندي
  

859232  

  3369381 3339250 3339250  

      اضافه مي شود:خرید مواد طي سال/دوره  

 390359320 3539823 6329312 شیر خام

 3839353 69232 359236 مواد اولیه

 2359338  3319116 3639051 مواد بسته بندي

  5839313 6669332 393359022 

 398129102  3539082 390139880 موجودي مواد مستقیم آماده مصرف

     موجودي مواد در انتهاي سال/دوره  :
 (3059302) (839335) (3039338) موجودي مواد اولیه

 (659683) (839231) (689180) موجودي مواد بسته بندي

  (3639328) (3029113) (3369381) 

مصرف محصول در تولید و ارسالي به سایر 

 واحدها
(69315) (109333) (339016) 

 391339333 6339133 5609623 مواد مستقیم مصرفي

 

 

 

 



 22از  26صفحه                 (عامشرکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن )سهامی 

 گزارش تفسیری مدیریت

 13/66/3111منتهی به ماهه  6دوره مالی   

 اداری شرکت:هزینه های سربار و هزینه های عمومی و -1

 شرح

 عمومی و اداریفروش2 هزینه  هزینه سربار

 یدوره مال

 به  یمنته

76/01/6755 

 یدوره مال

 به یمنته

76/01/6755 
 6755سال 

 مالی دوره

 منتهی به 

76/01/6755 

 یدوره مال

 به یمنته

76/01/6755 
 6755سال 

 829513 229211 259618 339338 139535 689332 حقوق و دستمزد و مزایا

 39130 631 328 89212 29382 29336 هزینه استهالك

هزینه آب ، برق و گاز 

 مصرفي
329610 69333 339133 0 0 0 

 0 0 0 6136 1813 1231 هزینه مواد مصرفي

 309821 39125 69301 0 0 0 هزینه تبلیغات

حق العمل و کمسیون 

 فروش
0 0 0 512 0 136 

هزینه خدمات پس از 

 فروش
0 0 0 0 0 0 

هزینه مطالبات مشکوك 

 الوصول
0 0 0 0 0 0 

هزینه حمل و نقل و 

 انتقال
0 0 0 19613 29832 89683 

 219038 369311 389333 629338 239353 119133 سایر هزینه ها

 011،4۰1 4۰،770 ۰۱،0۱1 0۰1،۵1۱ 74،147 007،711 جمع

 

 

 

 

 



 22از  23صفحه                 (عامشرکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن )سهامی 

 گزارش تفسیری مدیریت

 13/66/3111منتهی به ماهه  6دوره مالی   

 خرید مواد اولیه و تغییرات عوامل بهای تمام شده:برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصوالت و نرخ -7

 

 نرخ فروش محصوالت

 

 6755سال 

با توجه به كنترل قیمت گذاری عمده محصوالت این شركت از طریق سازمان حمایت از 

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

درج شده در سامانه كدال( افزایش یافته و  633632و  635352)اطالعیه های شماره های 

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

 افزایش یافته است. و با هماهنگی سازمان صنعت9 معدن و تجارت عرضه و تقاضا

نرخ خرید مواد اولیه و 

 عوامل بهای تمام شده

 

 6755سال 

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

بهای درصد از  85افزایش مواجه شده است كه این امر قیمت شیر خام مصرفی كه حدود 

است.همچنین قیمت مواد بسته  شدهرا تشکیل می دهد با افزایش بی سابقه ای مواجه  تولید

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

 سایردرآمد)هزینه(های عملیاتی و غیر عملیاتی:-3

 شرح

 منتهی به دوره مالی

76/01/6755 

 )میلیون ریال(

 منتهی به دوره مالی

76/01/6755 

 )میلیون ریال(

 6755سال 

 )میلیون ریال(

 2556، 457 6605 سایر درآمدهای عملیاتی

  0 0 (4043) سایر هزینه های عملیاتی

 ،6256 3261 536 غیرعملیاتیمدها و هزینه های سایر درآ

 

 

 

 

 

 

 



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

 گزارش تفسیری مدیریت

 13/66/3111منتهی به ماهه  6دوره مالی   

 خالصه ای از اطالعات مالی:-1-2

 وضعیت نیروی انسانی:-6

 

 شرکت گردش در سرمایه وضعیت-7

 

 شرح

منتهی به مالی دوره 

13/66/3111 

 )میلیون ریال(

منتهی به مالی دوره 

13/66/3118 

 )میلیون ریال(

 3118سال

 )میلیون ریال(

 263،268 267،135 216،632 سرمایه در گردش

 

. باشد می نقد وجوه ریال میلیون 17،037مبلغ دارای شرکت 06/31/6011 به منتهی مالی دوره پایان در

 بوده ریال میلیون 017،307 معادل جاری بدهی مجموع و ریال میلیون 103،016 جاری دارایی مجموع

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

 

 

 

 

 

 

 

 شرح
 منتهی به دوره مالی

76/01/6755 

 به یمنته یدوره مال

76/01/6755 
 6755سال 

  55 606 ،60 نفر-تعداد پرسنل تولیدی

  661 660 667 نفر-تعداد پرسنل غیرتولیدی

  65، 66،   65، جمع 



 22از  21صفحه                 (عامشرکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن )سهامی 

 گزارش تفسیری مدیریت

 13/66/3111منتهی به ماهه  6دوره مالی   

 شاخص هاي عملکردمهمترين معيارها و -5

 3111 ماهه اول ششدوره عام( درپایان  گیالن)سهامی پگاه پاستوریزه شیر شرکت وضعیت

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

راستا  و دراین دهد می ادامه سهامداران و کنندگان مصرف منافع حفظ با خود محصوالت فروش و به تولید توان

این  جایگاه ارتقای و شرکت سود نمودن حداکثر دنبال به و نموده رعایت احسن نحو به را آحاد تمامی منافع

که دلیل آن عمدتا در رابطه با  ها آن گیری اندازه شاخص همراه به اهمیت با های مؤلفه سایر باشد. می شرکت

 است بشرح ذیل ارایه می گردد. کاهش درخواست تولید بوده

   

 دوره مالي شش ماهه منتهي به

 
 1398سال 

   

1399//6/31 

 

1398//6/31 

 
   

 یالمیلیون ر

 

 میلیون ریال

 

 میلیون ریال

 درآمدهاي عملیاتي

  

1،245،41/ 

 

857،7/3 

 

1،713،634 

بهاي تمام شده درآمدهاي 

 عملیاتي

  

(1،/98،98/) 

 

(749،949) 

 

(1،51/،/54) 

 سود ناخالص

  

146،43/ 

 

1/7،754 

 

2/3،58/ 

هزینه هاي فروش، اداري و 

 عمومي

  

(62،12/) 

 

(46،971) 

 

(1//،465) 

 سایر اقالم عملیاتي

  

(2،942) 

 

453 

 

2،881 

 سود عملیاتي

  

81،368 

 

61،236 

 

1/5،996 

 هزینه هاي مالي

  

(4،/84) 

 

(4،684) 

 

(7،463) 

سایر درآمدها و هزینه هاي 

 غیرعملیاتي

  

816 

 

1،263 

 

1،812 

 سود قبل از مالیات

  

78،1// 

 

57،815 

 

1//،345 

 هزینه مالیات بر درآمد:

 سال/ دوره جاري       

  

(17،435) 

 

(14،254) 

 

(19،918) 

 سود خالص

  

6/،665 

 

43،561 

 

8/،427 

 سود پايه هر سهم:

 ریال -عملیاتي        

  

315 

 

229 

 

4// 

 ریال -غیرعملیاتي 

  

(12) 

 

(12) 

 

(2/) 

 ریال -سود پایه هر سهم 

  

3/3 

 

217 

 

38/ 



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

 گزارش تفسیری مدیریت

 13/66/3111منتهی به ماهه  6دوره مالی   

 کرونا روسيو وعياز ش يآثار ناش

با  کرونا روسیانتشار و يشرکت توانسته از ابتدا پزشک مستقر در کارخانه ،HSEبا وجود واحد  خوشبختانه

 يبهداشت موارد تی، و آموزش رعا يدیکل ریپرسنل غ ي، دور کار ي، فاصله گذار يبهداشت يپروتکل ها تیرعا

،  يفعل استیس ادامه است با دواریام تیری. لذا مد دینما يوقفه ط جادیخود را بدون ا ياتیبه کارکنان ، روند عمل

 يمربوط به آثار ناش عاتالاط مصون بماند. ياتیو عمل يکرونا ، از هر گونه تبعات مال يریهمه گ تیوضع انیتا پا

 گردد: يم هیارا ریگزارش به شرح جدول ز خیکرونا تا تار روسیو وعیاز ش
 

 ردیف

  

 پاسخ شرکت موضوع

 پاستوریزه پگاه گیالن شیر  نام شرکت

 غگیال  نماد معامالتی شرکت

 27/77/1311  تاریخ تکمیل گزارش

 7  تعداد پرسنل مبتال به بیماري کرونا به صورت تجمعی تا تاریخ گزارش )نفر( 1

 7  تعداد پرسنل مبتال به بیماري کرونا در تاریخ گزارش )نفر( 2

 7  ویروس کرونا تا تاریخ گزارش )نفر( تعداد پرسنل فوت شده در اثر ابتال به 3

 7  تعداد افزایش )کاهش( پرسنل ناشی از بیماري کرونا تا تاریخ گزارش )نفر( 4

 7  برآورد مبلغ خسارت مالی عملیاتی ناشی از ویروس کرونا تا تاریخ گزارش )میلیون ریال( 5

 7  بیماري کرونا )درصد(برآورد درصد افزایش )کاهش( فعالیتهاي عملیاتی شرکت به علت  6

 برآورد مبلغ خسارت مالی غیرعملیاتی ناشی از ویروس کرونا تا تاریخ گزارش )میلیون ریال( 7
خرید الکل و ماسک و لوازم بهداشتی به مبلغ  

 میلیون ریال 1،131

 توضیحات در خصوص برآورد شرکت از میزان خسارت آینده )میلیون ریال در یک سال آتی( 8

توجه به رعایت پروتکل هاي بهداشتی، با  
خسارتی از بابت توقف عملیات محتمل نبوده و 

تنها برآورد هزینه شرکت بابت خرید اقالم 
 میلیون ریال می باشد. 1،511بهداشتی بالغ بر 

 برنامه شرکت در خصوص مدیریت و کنترل خسارات آتی ناشی از شیوع ویروس کرونا 1

و  پزشک مستقر در کارخانه ،HSEبا وجود واحد  
 يپروتکل ها تیرعاتامین لوازم بهداشتی و 

بهداشتی شرکت در تالش است بدون وقفه به 
 فعالیت خود ادامه دهد. 

 


