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                       گزیده اطالعات

     
 

         8931  8931  8931 

      الف( اطالعات عملکرد مالی طی سال )مبالغ به میلیون ریال (:

 ,56,753  6,,177,17  17,1,76,3 درآمد خالص 

 6,7316  7,66,,  7556,,1 سود عملیاتی 

 ,,,137  375,7  17,17 درآمدهای غیر عملیاتی 

 617,31  6773,6  75,7,, پس از کسر مالیات  –سود خالص 

(,,,7,,)  17577,1 وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی    757713 

      دوره )مبالغ به میلیون ریال  (:ب( اطالعات وضعیت مالی در پایان 

 ,,,31,7  ,,,17,,  7371,,, جمع داراییها 

 ,,77777  1,77,1,  ,35755, جمع بدهیها 

 ,,,77,  ,,,17,7  ,,,7,,7 سرمایه ثبت شده 

 ,,,6,7  ,,,7,,  - افزایش سرمایه در جریان

 ,15,7,7  7,17355  73,1,,, جمع حقوق صاحبان سهام 

      بازده )درصد (: ج( نرخ

 ,1  11  ,1 نرخ بازده داراییها 

 7,  ,7  76 نرخ بازده حقوق صاحبان سهام )ارزش ویژه (

      د( اطالعات مربوط به هر سهم:

 7,  ,17  ,,7 )میلیون سهم( تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع

 1,57  35,  ,7, ریال –بینی سود هر سهم پیش

 171,3  71,  ,,, ریال –هم سود واقعی هر س

 ,,,1  ,,,  - ریال –سود نقدی هر سهم 

 -  -  ,1,7,3 ریال –آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش 

 7,17,  77767  17,76 ریال –ارزش دفتری هر سهم 

      ه( سایر اطالعات :

 7,5  7,7  ,71 نفر )پایان سال ( –تعداد کارکنان 
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 دیرهپیام هیئت م

با  حمد و سپاس  به درگاه پرودگار متعال و دورد بر پیامبر اعظم )ص( و ائمه اطهار )ع( و شکرگزاری بر درگاه احدیت که 

را به استحضار سهامدارن  92/29/2921منتهی به مالی توفیق خدمت اعطاء نمود . گزارشی از عملکرد این شرکت طی سال 

 ارجمند می رساند.

عنوان یک صنعت نوپا و از صنایع تکمیلی بخش کشاورزی نقش بسیار مهمی در توسعه پایدار هصنعت لبنیات کشور ب

اندازی واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ در کشور نیاز کشور به واردات با راه ۰۷نماید. از ابتدای دهه کشور ایفا می

یر های وقت در زمینه افزایش حجم شری دولتگذاازآن، افزایش سرمایهکاالهایی نظیر پنیر سفید و... برطرف گردید. پس

هایی نظیر توزیع شیر در مدارس موجب رشد فرهنگ مصرف دار خانوار، توزیع پنیر در شبکه کاالبرگی و اجرای طرحیارانه

توجه کمی و کیفی در احداث واحدهای بزرگ تولیدی و تاکنون رشد قابل 2919های های لبنی گردید. از سالفراورده

 طورکلی فرهنگ مصرف لبنیات در کشور افزایش یافت.ش تنوع تولید واحدها صورت گرفت و بهافزای

های وابسته به صنایع شیر ایران گستره پوشش بازار محصوالت با توجه به تنوع جغرافیایی محل استقرار شرکت

زرگترین عام( به عنوان ب باشد و در این میان شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن )سهامیپگاه در تمامی کشور می

شرکت لبنیاتی استان گیالن و با دارا بودن کلیه خطوط تولید انواع محصوالت لبنی پاستوریزه و استریلیزه7 

 درصد شیرخام تولیدی این استان رو جذب و دریافت می نماید. ,,بیش از 

ی ایرانی در زمینه هایی که در تولید سعی بر آن شد تا با مصرف کاالهانام داشت رونق تولید که سال  2921در سال 

در این راستا این شرکت نیز علیرغم وجود داخلی قابل دسترس بود بتوان از صنعت گران این کشور حمایت نمود و 

مجدانه کارکنان  با پیگیری برنامه ها و اهداف استراتژیک خود که بر مبنای نوآوری ، توسعه  مشکالت ، با همت و تالش

زینه ، کاهش هخلیابا مصرف کاالهای د ش سهم بازار، کاهش قیمت تمام شدهء کیفیت محصوالت ، افزایمحصول ، ارتقا

، استفاده  استقرار کامل سیستم کنترل داخلی های اقالم اولیه و بسته بندی با تکیه بر اولویت در استفاده از کاالی ایرانی،

 این مسیر حرکت نمود. در ،می باشدو کاهش هزینه ها  سود آوری بهینه از ظرفیت های موجود، افزایش بهره وری و

ولید تتولید ماست شاین، پنیر رسیده در آب نمک ،  تولیدبه می توان   2921از جمله اقدامات مهم صورت گرفته در سال 

 ، ESL  سی سی 2۷۷ بطری پاستوریزه شیر و تولید کره سنتیتولید  ، ESLگرمی  1۷۷ی شیر فراپاستوریزه نایلون

ه اشاره داشت ککنترل و کاهش بهای تمام شده محصوالت و اصالح سبد محصوالت  فزایش قیمت سبد محصوالت و ا

با توجه به تهدیدی که برای فعالیت و سود آوری این شرکت بوده ، توانست راهگشای حل برخی از مشکالت درجهت 

 کمک به افزایش نقدینگی و  حرکت در مسیر سود آوری باشد. 

نیز همچون سالهای قبل ، با اتکال به خداوند متعال و با تداوم  حمایت ها و رهنمودهای  2921ره در سال هیئت مدی

سهامداران معزز خود  با پشتوانه قابلیت ها و توانمندی های سرمایه های انسانی و منابع در اختیار سعی در استفاده بهینه 

م با کیفیت ، تاکید  بر صادرات ، افزایش فروش ، بهبود مستمر از ظرفیت ها  از طریق تالش در جذب حداکثری شیر خا
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فرآیندها در راستای ارتقاء بهره وری و کسب سود نموده تا با عنایات خاصه حضرتش  شاهد حصول توفیقات  روز افزون 

 در این عرصه باشد. 

ی مردم می باشد. به گونه ای که ، متاثر از وضعیت معیشت292۷صنعت لبنیات بدلیل حذف یارانه تخصیصی دولت از سال 
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 ریسک های با اهمیتی همراه بوده که مهمترین آن عبارت اند از:

 ریسک نقدینگی -

 بهره و ریسک نوسانات قیمت ارزریسک نرخ  -

 ریسک افزایش قیمت شیرخام -
 ریسک افزایش قیمت نهاده های دامی و کمبود شیرخام -

 ریسک عدم افزایش قیمت محصوالت -

 ریسک کاهش مصرف عمومی جامعه -

 ریسک تغییر قوانین و مقررات دولتی -
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 کلیاتی درباره شرکت

 تاریخچه

سال تجربه در تولید و فرآوری محصوالت لبنی ، یکی  9۷با بیش از  ( اصخ)سهامی  گیالنشرکت شیر پاستوریزه پگاه 

  مورخ 776۰2/97 شماره برداری بهره پروانهآخرین به موجب  که باشد از بزرگترین واحدهای لبنی در کشور می

لم طی ق 2۰ساالنه جهت تولید محصوالت اصلی )شیری( به تعداد  ظرفیتوزارت صنعت، معدن و تجارت،  ۷2/۷2/2921

 .باشد می سال در تن 262،1۷۷ مقدار هسه شیفت کاری ب

 

 (خاص سهامی) ایران شیر توزیع و تهیه شرکت واحدهای از یکی بعنوان 2917 سال در گیالن پگاه پاستوریزه شیر شرکت

 یکی انبعنو آن، الحاقی های تبصره و اسالمی انقالب شورای 92/22/2911 مصوب قانونی الیحه استناد به. شد تاسیس

 ثبت اداره در 1/1/2912 مورخ 91۷۰7 شماره تحت و محسوب ایران شیر صنایع سهامی شرکت تابعه های کارخانه از

مورخ  در ایران شیر صنایع شرکت سهام صاحبان عادی عمومی مجمع تصویب اساس بر. رسید ثبت به تهران شرکتهای

 مورخ در یالنگ پگاه پاستوریزه شیر شرکت آن متعاقب و تبدیل دیگر های شرکت به تابعه شرکتهای کلیه 91/۷7/2919

 شماره هب شرکت ملی شناسه و رسید ثبت به رشت شهرستان شرکتهای ثبت اداره نزد 117۷ شماره تحت 97/29/2919

 یئته تصویب اساس بر. است واقع رشت صنعتی شهر در آن کارخانه و شرکت اصلی مرکز. باشد می 2۷۰9۷92279۷

 اسفند 92 ختاری در گیالن پگاه پاستوریزه شیر کارخانه ترازنامه ،(شرکت مجمع) ایران شیر صنایع هامیس شرکت مدیره

 گیالن اهپگ پاستوریزه شیر شرکت حسابهای در عیناَ( انتظامی حسابهای و دفتری ارزش به بدهیها و دارائیها) 2919 ماه

 العاده فوق عمومی مجمع صورتجلسه موجب به 27/2۷/2921 تاریخ در شرکت. است گردیده منعکس( خاص سهامی)

 شده پذیرفته ایران فرابورس در ۷6/29/2921 تاریخ در نهایتاً در و تبدیل عام سهامی شرکت به ۷9/۷۰/2921 مورخ

 صندوق گروه، نهایی شرکت و ایران شیر صنایع شرکت فرعی تجاری واحدهای جزو شرکت حاضر، درحال. است

 صندوق ،(اصلی شرکت) ایران شیر صنایع شرکت عمده سهامدار اینکه به توجه با. باشد می کشوری بازنشستگی

 دولت االنهس بودجه پیوست فهرست در آن نام همچنین و نبوده دولتی مقررات مشمول شرکت است، کشوری بازنشستگی

 .است نشده ذکر

 

 سرمایه و ترکیب سهامداران 

 2،۷۷۷سهم ، به ارزش اسمی هر سهم  2۷۷،۷۷۷ال )شامل تعداد میلیون ری 2۷۷سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 

سهم ، به ارزش اسمی هر  9۷۷،۷۷۷ میلیون ریال )تعداد 9۷۷،۷۷۷ریال( بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ 

 افزایش یافته است. 92/29/2921ریال( در پایان سال مالی منتهی به  2،۷۷۷سهم 
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تاریخ ثبت افزایش 

 سرمایه

 مایه قبلیسر

 )میلیون ریال(

 سرمایه جدید

 )میلیون ریال(

درصد 

افزایش 

 سرمایه

 محل افزایش سرمایه

 مطالبات سهامداران 2 11,111 81,111 8911

 ادغام شرکت شیر پاستوریزه پگاه قزوین  82 14,111 11,111 8911

 ادغام شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه گیالن  81 420111 14,111 8911

 مطالبات و آورده نقدی سهامداران 898 8210111 420111 8931

 مطالبات حال شده0 آورده نقدی و سود انباشته 11 2110111 8210111 8931

 

 

 زیر است : گزارش به شرح جدولتایید و تاریخ  92/29/1229همچنین سهامداران شرکت در پایان سال منتهی به 

 

 و تاریخ تایید گزارش 9318لیست سهامداران شرکت در پایان سال 

 نام سهامدار ردیف
 تاریخ تایید گزارش 92/99/9328

 درصد تعداد سهام درصد تعداد سهام

 22,2 222،21۷،۷۷۷ 22,2 222.226.6۰۷ شرکت صنایع شیر ایران )سهامی خاص( 2

 %۷.2کمتر از  2۷،۷۷۷ %۷.2کمتر از  26.666 شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان 9

 %۷.2کمتر از  2۷،۷۷۷ %۷.2کمتر از  26.666 کت شیر پاستوریزه پگاه تهرانشر 9

 %۷.2 از کمتر 2۷،۷۷۷ %۷.2 از کمتر 26.666 شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان 7

 %۷.2 از کمتر 2۷،۷۷۷ %۷.2 از کمتر 26.666 شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان 1

 %۷.2 از کمتر 2۷،۷۷۷ %۷.2 از مترک 26.666 شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان 6

 %922 92202220222 %922 92202220222 جمع

 

 شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

 محصوالت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکردر گروه  شرکت فرابورس ایراندر  ۷7/29/2921شرکت در تاریخ 

 مورد معامله قرار گرفته است. 2۷/۷9/2922درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ  غگیالبا نماد 
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 جایگاه شرکت در صنعت

درصد می 9۰کند. رشد فروش صنعت مذکور در سال جاری نسبت به سال قبلفعالیت می مواد غذاییدر صنعت شرکت 

پگاه  رسهم بازاتغییر سهم بازار برخی از محصوالت با ارزش سبد باال می باشد. باشد که اهم دالئل آن عبارت است از 

های تولیدکننده در استان گیالن )بازار گستر پگاه منطقه یک( در سطح کلی و گروه محصوالت و گیالن و سایر شرکت

 باشد.به شرح زیر می 292۰همچنین حضور ویترینی در سال 

 292۰سهم بازار محصوالت شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن در سال  -2نمودار 

 

 292۰سهم بازار برندهای لبنی در سال  -9نمودار 

 

 81  درصد سهم بازار را در اختیار دارند. 99برند فوق مجموعاً حدود 
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 محیط حقوقی شرکت

 رات بر فعالیت شرکت عبارتند از :رمهمترین قوانین و مق

 تجارت قانون .2

 فرابورس سازمان و تهران بهادار اوراق بورس سازمان سوی از ابالغی و اعالمی مقررات و قوانین .9

 کنندگان مصرف و تولیدکنندگان از حمایت سازمان قوانین .9

 مستقیم مالیاتهای قانون .7

 اجتماعی تامین و کار قانون .1

 ودهافز ارزش بر مالیات قانون .6

 حسابداری استانداردهای .۰

 پولشویی با مبازره قانون .1

 موضوعه قوانین ایرس .2

ضمنا اهم ضوابط و مقررات وضع شده طی سال مالی مورد گزارش که تاثیر قابل مالحظه ای بر فعالیت شرکت داشته و 

 وجود نداشته است. یا انتظار می رود تاثیر قابل مالحظه ای بر فعالیت شرکت داشته باشند،
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 مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

 اقالم صورت سود و زیان  (9

 و مقایسه آن با سال قبل به شرح زیر می باشد : 2921صورت سود و زیان شرکت در سال 

 8931سال   8931سال  

 میلیون ریال  میلیون ریال 

  6,,177,17   17,1,76,3 درآمدهای عملیاتی

 (,17,5,777)  (3,,17,1,7) ام شده درآمدهای عملیاتیبهای تم

  8410113   2190411 سود)زیان( ناخالص 

 (,,,37,)  (,736,,1) هزینه های عمومی 7اداری و فروش 

  ,37   1,,77 خالص اقالم عملیاتی 

  7,66,,   7556,,1 سود )زیان (عملیاتی 

 (73,3,)  (,736,) هزینه های مالی 

  17,17 درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی  خالص سایر
 

375,7  

  77,53,   ,7,3,,1 سود)زیان ( قبل از مالیات 

 (,15751)  (,73731) مالیات 

  120111   140392 سود )زیان (خالص 

  ,6,7,7   ,,6,71 سود)زیان( انباشته در ابتدای سال

 (7173,)  (,7,5,) اندوخته قانونی

 (7,,37,)  (,,,377) سود سهام مصوب

 (,,,1,7)  - انتقال به سرمایه

  190814   390981 سود انباشته پایان سال
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 درآمدهای عملیاتیالف( 

 فروش محصوالت بر حسب انواع محصوالت بشرح زیر می باشد :
 

 گروه محصوالت ردیف
 9311سال  9318سال 

 لیون ریالمی -مبلغ تن-مقدار میلیون ریال -مبلغ تن-مقدار

  99۷،197  1.919  ,7,5,,,  ,,571 انواع شیر 1

  21۷،1۰1  2،۷76  2۷9,۰۷2  15, انواع خامه ,

  7،119  21  2،67۰  3 انواع کره 3

  96۰،۷12  2،616  36176,5  57177 انواع ماست ,

  976،971  9،672  ,7,5,,6  ,,,7, انواع پنیر 6

  997،929  29،66۰  7577133  177,67 انواع دوغ ,

  22،۰19  729  21.261  11, سایر محصوالت ,

 -    6912   سایر اقالم 5

  933013891  313391  9383130,1  303341 فروش ناخالص

 (210992) (181) (8240132) (211) برگشت از فروش و تخفیفات

  93,193141  313811  931933133  3030,9 فروش خالص

 

 فروش :نقاط ضعف حوزه  -

و کاهش تولید بدلیل اشباع  7۷۷ورود محصوالت مشابه از شرکت های گروه به استان گیالن )از جمله پنیر یواف ( .2
بازار از سوی شرکت بازارگستر پگاه و در نتیجه تحمیل هزینه سربار به قیمت تمام شده واحد و عدم استفاده از 

 نوات اخیر که زنگ خطر بزرگی برای شرکت است.ظرفیت تولید و کاهشی بودن میزان تولید و فروش در س

 ،از این شرکت دریافت نمی گردددر داخل استان یا استانهای همجوار  مورد نیازبا توجه به اینکه تمامی محصول  .9

 لذا کرایه حمل بیشتری به منظور فروش محصوالت جهت ارسال به مناطق دیگر هزینه می شود.

ت به برخی از شرکتهای محلی. )این موضوع اغلب در محصوالت پاستوریزه پایین بودن حاشیه سود محصوالت نسب .9

 اتفاق می افتد. (

 ا رقبایی همچون کاله، پاژن، دامداران و میهن.طراحی ضعیف بسته بندی ها در مقایسه ب .7
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 نقاط قوت و اقدامات صورت گرفته حوزه فروش : -

وغ دیدنی های موهیتو ،ماست خامه ای خانگی ،پنیر سنتی،  نوشرصد نمودن فروش محصوالت جدید ) از قبیل   .2

 .شرکت پخش سراسریو ... ( و پیگیری فروش آنها از مناطق پنجگانه لیتری  9

پیگیری و هماهنگی با دیگر کارخانجات و شرکت های متبوع ، و اعالم آمادگی به آنها جهت تولیدات کارمزدی  .9

 تریل در راستای کاهش هزینه های سر بار .محصوالت استریل برای استفاده از ظرفیت خالی سالن اس

ها در خصوص مسائل توزیعی و  کیفی و افزایش حضور میدانی و ارتباط مستمر با مشتریان و نظرسنجی از آن .9

 آسیب شناسی بازار استان.

 توجه ویژه به بازار و رصد نمودن رقبا در بازار استان بصورت مستمر. .7

جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت، انجمن صنایع فرآورده  گانهای مختلف ازده با ادارات و اربرقراری تعامل سازن .1

 های لبنی ایران و ادارات آموزش و پرورش استان.

 تولید به موقع محصوالت برابر برنامه ارائه شده از طرف بازارگستر. .6

 دقت ویژه در کیفیت محصوالت تولیدی اصلی از قبیل پنیر، خامه و شیر های استریل. .۰

 

 هادات و اهداف درخصوص توسعه ی بازاریابی و فروش شرکت:پیشن -

 اختصاص فروش استان به کارخانه محلی توسط بازارگستر. .2

و پنیر(  لاستریبه ویژه محصوالت استان و توسعه فروش محصوالت ) تأکید بر تقویت توزیع مویرگی در داخل .9

 جهت ارتقاء ارزش سبد محصول.

 جلوگیری از ایجاد نوسان در این خصوص.سعی در حفظ ثبات کیفیت محصوالت و  .9

 افزایش تنوع محصوالت در گروه پنیر با معرفی محصوالت جدید.  .7

ات و برگزاری جلستالش در جهت بهبود کیفیت محصوالت و یا پائین آوردن قیمت تمام شده ی محصوالت  .1

 به کمک واحد تحقیق و توسعه.مستمر در این راستا 

 ریق برگزاری جلسات و بازارگردی.ایجاد ارتباط با مشتریان از ط .6

 های فروش با توجه به شرایط بازار.تصمیم گیری سریع و به موقع در خصوص سیاست .۰
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 ( فروش به بازارگستر:9

 نام گروه

 9311سال  9318سال 
درصد تغییرات نسبت به سال 

 قبل

 یالیر مقداری  میلیون ریال –مبلغ  تن -مقدار  میلیون ریال –مبلغ  تن -مقدار 

  36  , ,,1,,13 67665 7,67,57 ,715, انواع شیر پاستوریزه 

  ,,  5 7666,, 17,33 7,63,, 17363 انواع شیر استریل 

 (,1) (5,) ,,,,,, ,,6 6,,37, ,,3 انواع خامه

  ,1 (6) ,,6,75, 576,1 73,6,,3 ,,,57 انواع ماست 

  ,6  ,7 7,,17,, 77611 67,57,, ,,77, انواع پنیر 

 (,,) (5,) ,376 13 ,,5 , انواع کره

  ,1 (11) ,15,7,5 3,,1,7 ,,76,,7 ,,,177 انواع دوغ

 (,,) (37) 5,,137 ,35 57111 ,,7 انواع محصوالت غیرلبنی

  ,3 (0) 939103011 303119 931193119 333111 جمع 

 ( فروش صادراتی:  9

 نام گروه

 9311سال  9318سال 
درصد تغییرات نسبت به 

 ال قبلس

 -مقدار 

 تن
 میلیون ریال –مبلغ 

 -مقدار 

 تن
 ریالی مقداری میلیون ریال  –مبلغ 

 (,,1) (,,1) ,,1 ,     انواع شیر پاستوریزه 

  ,7775  ,17,6 ,76 , ,6771 ,5 انواع شیر استریل 

  ,, (,3) 7,56, ,3 573,3 ,7 انواع خامه

 (,,1) (,,1) ,55 1     انواع ماست 

 (,,1) (,,1) 1,5 1,     پنیر انواع 

 (,,1) (,,1) ,,, ,     انواع کره

 (,,1) (,,1) ,,,77 ,,1     انواع دوغ

 - -         انواع محصوالت غیرلبنی

  10 (01) 943930 01, 913101 9,1 جمع 
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 ب( بهای تمام شده کاالی فروش رفته

  9318 9311 

 میلیون ریال میلیون ریال  

 ,,57771 ,17,33733  تقیممواد مس

 ,3,7,3 ,1751,  دستمزد مستقیم

 ,11,775 7,,16,7  سربار ساخت

 37,71,,17 17666,,17 جمع هزینه های ساخت

 1171,5 (,,,637) )افزایش(کاهش موجودی های در جریان ساخت

 ,17,567,1 ,,,17,1,7 بهای تمام شده کاالی تولید شده

 7,37, 57,51 فته طی سالکاالی خریداری شده و فروش ر

 7,,171,17 17,7,7,55 بهای تمام شده کاالی آماده برای فروش

 (,3717) (,1,7,3) )افزایش( موجودی کاالی ساخته شده

 1,,934113 931943410  رفته فروش کاالی شده تمام بهای
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 ج( هزینه های عملیاتی

 هزینه های فروش و توزیع:
1,5, 1,5, 

 میلیون ریال ریالمیلیون 

  ,766,  ,7,3, حقوق و دستمزد و مزایا

  ,,71,  ,,76, هزینه حمل

  ,36  536 حق العمل کاری و کمیسیون فروش

  ,,1773  ,1,7,7 آگهی و تبلیغات و بازاریابی

  ,55  ,1, استهالک

  67167  ,7,1, سایر

 767,5,  7,751,  

  ,1775  ,,,17 سهم واحد های اداری و عمومی از سربار

  910211  210811 جمع هزینه های فروش و توزیع

 هزینه های اداری و عمومی:
  

  

  7677,3  3,7,35 حقوق و دستمزد و مزایا

  5,,  ,6, استهالک

  ,17,1  175,6 هزینه تعمیرو نگهداری

  ,,,37  ,,,7, هزینه پذیرایی مراسم و جشنها

  7,635  77,36 هزینه حقوقی و ثبتی

  ,,177  ,,176 هزینه حق الزحمه و حق حضور درجلسات

  171,3  7,,7, سایر

 667,,1  ,,7,7,  

  ,,,7,  6,,7, سهم واحد های اداری و عمومی از سربار

  190198  120211 جمع هزینه های اداری و عمومی

  110191  8110114 جمع هزینه های فروش0 اداری و عمومی
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 فزایشا که مربوط به گذشته سال به نسبت دستمزد و حقوق هزینه های عملیاتی عمدتا بابت افزایشافزایش هزینه 

 شرکت قراردادی به پیمانکاری پرسنل از نفر 22 وضعیت تبدیل و پرسنل از تعدادی استخدام دولت، مصوبه طبق حقوق

 .باشد می سالجاری اوایل و قبل سال بهمن اواخر در

 

 هزینه های مالی ( د

 و مقایسه آن با سال قبل به شرح زیر می باشد : 2921ارقام تشکیل دهنده هزینه های مالی شرکت در سال 

 شرح
 9311سال  9318سال 

 درصد تغییرات نسبت به سال قبل
 میلیون ریال میلیون ریال

 291 9،21۷ ۰279 سود تضمین شده و کارمزد تسهیالت 

 79 997 992 هزینه کارمزد بانکی

 991 33040 1013 جمع

 .باشد می کشاورزی بانک از دریافتی تسهیالت افزایش از ناشی قبل سال به نسبت مالی های هزینه افزایش علت

 خالص سایر درآمدها و هزینه ها ( ه

 و مقایسه آن با سال قبل به شرح زیر می باشد : 2921ترکیب سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی شرکت در سال 

 لص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی خا( 9

 شرح
درصد تغییرات نسبت به  9311سال  9318سال 

 )میلیون ریال( )میلیون ریال( سال قبل

 162 791 9122 هزینه های عملیاتیدرآمدها و 

 افزایش درآمد های عملیاتی از بابت سود حاصل از فروش مواد اولیه و بسته بندی ضایعاتی می باشد.

 غیر عملیاتی  و هزینه های رآمدهاد( 9

 شرح
درصد تغییرات نسبت  9311سال  9318سال 

 میلیون ریال میلیون ریال به سال قبل

 (2۷۷)  90712 - ثابت دارایی فروش از حاصل سود

 (91)  90721 9991 بلندمدت و کوتاه مدت بانکی  سود حاصل از سپرده سرمایه گذاری های

 (19)  90188 828 سایر 

 (13)  ,0313 ,989 جمع

 کاهش درآمد های غیر عملیاتی از بابت عدم فروش دارایی ثابت نسبت به سالقبل و در نتیجه سود و زیان حاصله می باشد.
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 سود قبل از کسر مالیات و سود خالص (  و

 شرح
درصد تغییرات  9311سال  9318سال 

 میلیون ریال میلیون ریال نسبت به سال قبل

 92 19،927 2۷۷971 زیان (  قبل از کسر مالیات سود  )

 99 (22،221) (97729) مالیات 

 9, 1,3011 ,1113 سود خالص 

 

 

 آمار تولید شرکت به تفکیک محصوالت عمده -,

 :و مقایسه آن با سال قبل به شرح زیر می باشد 2921آمار تولیدات شرکت در سال 

 9311 9318 واحد نام محصول ردیف
رات درصد تغیی

 نسبت به سال قبل

  ,1 1،919 ,5777 تن انواع شیر 1

 (,,) 2،۷66 ,65 تن انواع خامه  7

 (,,) 26 3 تن انواع کره  ,

 (6) 2،696 5,,57 تن انواع ماست  3

  ,7 9،692 6,,7, تن انواع پنیر ,

 (11) 29،771 1,,177 تن انواع دوغ 6

 (,,) 729 ,1, تن انواع نوشیدنی ,

 (3) 3131,8 303118 ولیدات جمع کل ت
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 9318 سال طیحوزه های مرتبط خرید و مصرف مواد اولیه  در شده انجام اقدامات اهم

 خامحوزه بهبود شیر

 میزان شیر خام دریافتی از دامداران و خامه خریداری شده -

 :باشد می زیر شرح هب 292۰ و 2921 سالهای در شده خریداری خامه و دامداران از دریافتی خام شیر میزان   

 9311عملکرد  9318عملکرد  شرح
درصد تغییرات 

 نسبت به سال قبل

  373 ,,3175,575 3,76,17,66 کل شیرخام دریافتی )کیلوگرم(

  373 ,1137,1 6,,1157 میانگین دریافت روزانه)کیلوگرم(

  ,7, ,,3,,1 ,,,116 خامه)کیلوگرم(

  ,7, 13,,75675,6 ,,,15753,7, میانگین روزانه دریافت خامه)کیلوگرم(

 7/7 از( تن72/797 میزان به) 292۰ سال به نسبت که بوده تن  79/167 میزان به 2921سال در دریافتی شیرخام -
 .است برخوردار افزایش درصد

 یالر 2۰،912   مبلغ به292۰ سال به نسبت که است بوده ریال  91،27۰ مبلغ به 2921سال در شیرخام خرید میانگین -
 .است برخوردار افزایش درصد 77/1 از

 بوده ریال    6،219،999      مبلغ به دامداران و  شیرخام آوری جمع مراکز به آزمایشگاهی وسایل نهادن اختیار در  -

 .است

    معادل کیلوگرم 2،921،617 وزن به دامداران و  شیرخام آوری جمع مراکز به دامی های نهاده نهادن اختیار در -

 . ریال     91،619،12۷،۷۷۷
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 حوزه تولید

  بطری شیر و دوغ خطوط cip زمان کاهشو ضروری  غیر cip کاهش - 1

 بطری شیر و دوغ خطوط در -9

  تولید هردوخط در روزانه بطور شور بطری آب مترمکعب 2۷ آوری جمع پروژه اجرای -9

  مکعب رمت 9 حدود روزانه بطور بطری شستشوی دوش آب آوری جمع -7

 فرموالسیون تغییر با کفیر دوغ شده تمام قیمت کاهش -1

 خارجی جای به داخلی اولیه مواد جایگزینی و فرموالسیون تغییر با ویژه دوغ شده تمام قیمت کاهش -6

 نعنا و بهارنارنج های نوشیدنی شده تمام قیمت کاهش -۰

 سالن پرسنل تالش با جدید قطعات خرید بدون بازار به ارسال و سال اواخر در لیتری 9 جدید دوغ موفق تولید -1

 ارومیه طریب شیر بجای محصول این جایگزینی و  کیفیت مطلوب حفظ با چرب کم و پرچرب بطری شیر روزانه تولید -2

 اخیر دوسال با مقایسه در برگشتی میزان کمترین با سی سی 91۷ و لیتری 2.1 بطری دوغهای تولید -2۷

 لیبل و چسب ضایعات کاهش و بطری شیر خط opp اساسی رتعمی پیگیری  -22

 جهت راکد انبار از رول این کردن خارج و شیرینگ پالستیک جای به شده منسوخ پونه پک پری رول از استفاده -29
 سرمایه. برگشت

 تولید چربی مازاد در شرایط کامال پاستوریزه و بسته بندی در کارتن-29

 کره سنتی و ارسال جهت فروش تولید انبوه محصول جدید -27

جهت تولید چربی مازاد با سرعت و صرف انرژی کمتر تانک سه جداره استیل از شربتگیری به کره زنی انتقال و  -21
جایگزین آن در شربتگیری جهت استفاده در آب پاستوریزه بطری شور تانک پلی اتیلن خریداری شد که صرف جویی 

 این بخش انجام شدقابل توجه ای در خرید تانک در 

 فرموالسیون در تغییر با ویتامینه نایلون شیر در شده تمام قیمت کاهش -26

 دوغ و شیر محصوالت بعد و قبل cip زمان کاهش -2۰

 انرژی در جویی صرفهجهت  گیالن پگاه در بار اولین برای دوغ و شیرتولید  بین cip موفق حذف -21

 قموف اولیه های تست و تجهیزات سازی آماده و پاستوریزه دستگاه با ایلونن ESL شیر تولید جهت پروژه تعریف -22
 روزه 2۷ ماندگاری با شیر تولید جهت
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 حوزه تحقیق و توسعه

 فعالیت شامل مذبور های کارگروه فعالیت عمده که صادراتی محصوالت و مستمر بهبود محصوالت، های کارگروه تشکیل

 مشکالت و مساله حل ، محصوالت شده تمام قیمت کاهش تولید، خط از ویزیت سایت تولید، فرآیند بهبود با مرتبط های

 صورت اقدامات خالصه از صورتی. گردد می جدید محصوالت تولید و طراحی نهایت در و تولید خط در آمده بوجود

 :باشد می ذیل بشرح پذیرفته

 خانگی ای خامه ماست تولید .2

 صادراتی گیاهی خامه تولید .9

 موهیتو گازدار نوشابه لیدتو .9

 صادراتی آنالوگ پروسس پنیر تولید .7

 سیاهمزگی پنیر تولید پروژه .1

 ساالد ماست تولید پروژه .6

 ماست تولید خط در بالک استارتر کاربرد .۰

 دار طعم شیرهای شده تمام بهای کاهش .1

 پک پری گرمی 2۷۷ گلپر و نعناع دوغ شده تمام بهای کاهش .2

 چرب کم ماست  شده تمام بهای کاهش .2۷

 پرچرب ماست شده تمام بهای کاهش .22

 خزر ویژه دوغ شده تمام بهای کاهش .29
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 حوزه فنی

 قدیم بندی بسته دستکاه با آن کردن جایگزین و جدید صنعت شرق گرمی 7۷۷ پنیر اندازی راه و نصب .2

 استریل سالن کشی لوله اصالح و تعویض .9

 شیرینگ و زن کارتن و چسبان نی ،.TBA22  استریل خط دستگاههای ساعت 97۷۷۷ سرویس انجام .9

 قدیم بندی تهبس دستکاه با آن کردن جایگزین و کاسپین سنتی پنیر بندی بسته دستگاه اندازی راه و  نصب .7

 بالک پروژه جهت استیل کشی لوله انجام و اندازی راه و نصب طراحی .1

 9 و 2 گراسو کمپرسور تعمیر و سرویس .6

 کاهش و مسیر در روغن و آب ذرات از جلوگیری بمنظور  فشرده هوای مسیر در  مکعبی متر 71 درایر نصب .۰

 کشی لوله سایز تغییر با انرژی مصرف

  فاضالب خانه تصفیه جهت مترمکعبی 21 فشرده هوای بلوور اندازی راه و نصب .1

 یوارد ، سقف ، کف شامل سنتی پنیر سالن نوسازی .2

 حرارتی بار کردن وکم انرژی مصرف کاهش منظور به هواسازها استفاده جهت یخ آب کولر پلیت نصب .2۷

 گالوانیزه هب یورتان پلی از کانال تعویض و تمیز اتاق طراحی  هایژنیک هواساز به سنتی پنیر هواساز تعویض .22

 یهثان بر لیتر 9.1 میزان به آن وآبدهی  Ro جنب چاه الیروبی .29

 اربخ دیگ در انرژی مصرف کاهش بمنظور اصلی خط شکن فشار و بلودان پنوماتیکی شیرآالت نصب .29

 استارتر سردخانه کندانسور همراه به صفر زیر کمپرسور تعویض .27

 هب بخشیدن سرعت منظور به شعبه محوطه سمت به استریل انبار از ای کرکره درب نصب و دریچه ایجاد .21

 لیفتراک تردد کاهش و بازارگستر هب محصول تحویل
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 خرید

در سال مورد گزارش و سال قبل مواد اولیه خریداری شده به تفکیک تامین کنندگان عمده و مبلغ خرید از هر یک به 
 شرح زیر می باشد:

 تامین کننده

 

 نوع مواد اولیه

 8931  8931 

  میلیون ریال  
درصد نسبت 

  میلیون ریال  به کل خرید
د نسبت درص

 به کل خرید

  42   4140293   41   1310219  شیر خام دامداران و تامین کنندگان خارج از گروه

  84   8120892   83  2130111  شیرخام و مواد اولیه شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی

  1   190992   1  8280314  مواد اولیه جانبی و بسته بندی  شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران

  1   110114   4  110291  مواد بسته بندی شرکت فرآورده های شیری پگاه

  2   810123   2  210113  مواد بسته بندی  شرکت مهدیس پالست پایا

  9   910831   8  280431  مواد بسته بندی  شرکت کشت افزا

  8   10491   8  280919  مواد بسته بندی  شرکت توسن آروین خزر

  8   10121   8  210413  مواد اولیه جانبی و بسته بندی   شرکت کشت وصنعت زرند

  8   10118   8  840191  مواد بسته بندی  شرکت کارتن تمدن کرج

  8   40911   8  880141  مواد بسته بندی  شرکت تتراپک

  8   40331   1  10291  مواد اولیه جانبی  شرکت بهین طعم آریا

  1   141   1  10981  مواد اولیه جانبی  شرکت الکتوپرات پیشگامان

  1   1   1  40118  مواد بسته بندی شرکت پارس پالستیک خوزستان

  1   80392   1  10114  مواد اولیه جانبی  شرکت ویژن پیک

  1   10299   1  90119  مواد بسته بندی  شرکت پاک آوند لیا

  1   1   1  20141  مواد اولیه جانبی  سهفرانmaneشرکت 

  1   1   1  80111  مواد بسته بندی  شرکت آناپک

  1   20118   1  80182  مواد بسته بندی  شرکت ایمن ظرف قزوین

  1   20111   1  80181  مواد بسته بندی شرکت صنایع پالستیک تک ظرف

  1   111   1  80491  مواد بسته بندی  شرکت توژ آوای شرق

  8   40441   1  80941  مواد اولیه جانبی شرکت پیشگامان پخش صدیق

  8   810112   1  281  مواد اولیه جانبی شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران

  1   20182   1  31  مواد اولیه و بسته بندی شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان

  1   90118   1  1  د اولیه جانبیموا شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان

  8   10194   1  1  مواد اولیه جانبی  شرکت بازرگانی دادگر

  1   20112   1  1  مواد بسته بندی  شرکت نصرگستر اراک

  1   20931   1  1  مواد بسته بندی  شرکت ویستا پالست

  82   8210111   9  110111  مواد اولیه جانبی و بسته بندی   سایر تامین کنندگان
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    801110122  811  801480121  811 

 

 حوزه صادرات

 :صادرات امر در تهدیدها و ضعف نقاط

 رد مویرگی فروش نبودن و عراق و افغانستان کشورهای در رقیب های شرکت مشارکت و عراق بازار رکود به توجه با

 رقیبان با رقابت و بندی بسته و اولیه مواد قیمت رویه بی یشافزا به توجه با مناسب گذاری قیمت عدم و هدف های کشور

 گرفته خود هب نزولی سیر ، مرکزی بانک ارزی تعهدات مشکالت همچنین شیر،و صنایع صادرات دیگر شرکتهای صادراتی

 جدیدی ارازب اینکه ضمن. افتد می مخاطره به صادرات آینده سال چند در برنیاید نقایص این ترمیم بر که صورتی در و

 .است نگردیده اضافه صادراتی بازارهای تقاضای مورد محصوالت ارائه عدم دلیل به کنونی بازارهای به نیز

 :صادرات امر در گرفته صورت اقدامات و قوت نقاط

 کوتاه و صادراتی محصوالت شده تمام قیمت کاهش باعث تواند می هدف کشورهای در مرکزی های سردخانه ایجاد

 بشدت حمل های هزینه و انجام صنایع داخل در گیری تصمیم و شده هدف کشورهای بازرگان های اسطهو دست کردن

 خاطر  اطمینان با و بزرگتری محدوده در جدید محصوالت شناساندن و بازاریابی امر در همچنین و یابد می کاهش

 .نمایند می خروج بودن همبار مشکل بدون مرز در کامیونها و پذیرد می انجام بیشتری

 :صادرات توسعه خصوص در اهداف و پیشنهادات

 به ادراتص زمینه در رود می امید بازرگانی شرکت به آنها معرفی و آذربایجان کشور خوب مشتریان شناسایی به باتوجه

 جهت رکتهاش به بیشتری باز فضای و  باشیم داشته ای مالحظه قابل رشد آنها مرز به نزدیکی بجهت آذربایجان کشور

 نمشتریا و بازاریابی و صادرات جهت جدید کشورهای به سفر امکانات آوردن فراهم و شود داده بیشتر بازارهای ایجاد

 ضایعات کاهش و صادرات جهت گروه های شرکت بیشتر همکاری برای راهکارهایی ایجاد همچنین و گردد ایجاد جدید

 رقیب ایه شرکت به شیر صنایع محصوالت به نسبت نمشتریا ترقیب جهت الزم های اشانتیون و تخفیفات دادن و

 .شود انجام هزینه کاهش جهت حمل های کامیون تامین در تجمیع  و پذیرد صورت
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 یتحوزه کیف

  ISO/IEC 82071 آزمایشگاه مدیریت سیستم صالحیت تایید گواهینامه صدور اعتبار تمدید  ممیزی .8

                         انطباق عدم هیچگونه صدور بدون و انتهر استاندارد سازمان محترم ارزیابان توسط

 در)  91 و 92 سال در پگاه برند داخلی استاندارد ممیزی ای مقایسه گزارش ارائه و داخلی ممیزی انجام .7

 ( کیفیت کنترل حوزه

 : شامل(  91 ماه اسفند الی فروردین از)  محصوالت بهداشتی ساخت پروانه اخذ و تمدید .3

 ( بهداشتی ساخت پروانه عدد 73 بتعداد)  تولیدی محصوالت بهداشتی ساخت پروانه تمدید .4

 عالمت)  ایران استاندارد ملی سازمان جدید دستورالعمل طبق صادراتی خامه استاندارد پروانه اخذ .1

COC ) 

 شماره به صادرات جهت(  شیرکامل از شده تهیه)  شده تبخیر شیر بهداشتی ساخت پروانه اخذ .6

84772/42 

 84771/42 شماره به صادرات جهت چربی بدون شده تبخیر شیر بهداشتی ساخت پروانه اخذ .2

 84882/42 شماره به(  موهیتو)  لیمو و نعناع طعم با گازدار نوشابه بهداشتی ساخت پروانه اخذ .1

 :فارس پگاه شیرپاستوریزه شرکت برای(  قراردادی تولید)  بهداشتی ساخت های پروانه اخذ .9

 8411/ظ/42 شماره به  چرب کم یلیزهاستر شیر .80

 8419/ظ/42 شماره به  چرب نیم استریلیزه شیر .88

 8490/ظ/42 شماره به  چرب نیم استریلیزه خامه .87

 8498/ظ/42 شماره به استریلیزه کاکائو شیر .83

 8497/ظ/42 شماره به استریلیزه موز شیر .84

  انایر استاندارد ملی سازمان از اهتمام سطح در کیفیت ملی جایزه اخذ .81

:  شامل ) شیرایران صنایع مرکزی دفتر ابالغی گانه ده منشور با مطابق کیفیت واحد گزارش ارائه .86

 ارزیابی ماهیانه گزارش – 91 سال در رقبا با آن مقایسه و محصوالت گروه حسی ارزیابی  گزارش

 ( 92 سال با آن مقایسه و 91 سال در محصوالت حسی

 10008زو پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی ای .82



 (عاماستوریزه پگاه گیالن )سهامی شرکت شیر پ

 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

 8932 ماه اسفند 92برای سال مالی منتهی به 
 

24 
 

 30400پیاده سازی سیستم مدیریت منابع انسانی ایزو  .81

 ( برای محصوالت استریل و پنیر IRاخذ مجوز صادرات به اتحادیه اوراسیا )کد  .89

 تمدید گواهی نامه حالل محصوالت .70

 کسب جایزه ملی کیفیت ایران در سطح اهتمام .78

 .دیدنگر ثبت انطباقی عدم که ماه مرداد در 80081 ایزو خارجی ممیزی .77

 توسط سازمان غذا و دارو 77000ممیزی خارجی جهت تائیدیه گواهینامه ایزو  .73

ممیزی داخلی مطابق چک لیست های خودارزیابی سازمان غذا و دارو و ارسال گزارش ممیزی به دفتر  .74

چک لیست ارزیابی سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی -8مرکزی صنایع شیر )

(HACCP ,)7- چک  -3, 77000ست ممیزی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی مبتنی بر ایزو چک لی

 -4(, PRPلیست ارزیابی برنامه های پیش نیازی واحدهای تولیدی غذایی و آشامیدنی داخل کشور )

 چک لیست ارزیابی زنجیره تامین و توزیع مواد غذایی(

 یفیت واحدهای تولیدی مواد غذاییممیزی داخلی مطابق چک لیست ارزیابی آزمایشگاه های کنترل ک .71

(LRPسازمان غذا و دارو و ارسال گزارش ممیزی به دفتر مرکزی صنایع شیر ) 

ممیزی داخلی )خود ارزیابی( از واحدها مطابق چک لیست های استاندارد داخلی و ضایعات دفتر  .76

یست ارزیابی چک ل -8مرکزی صنایع شیر و ارسال گزارش خودارزیابی به دفتر مرکزی صنایع شیر) 

چک لیست ارزیابی  -4چک لیست ارزیابی شیر خام, -GMP ,3چک لیست ممیزی  -7کیفیت, 

 سیستم مدیریت ضایعات( 

 ارزیابی و بروزرسانی ریسک های ایمنی و بهداشتی واحدها  .72

 ارزیابی و بروزرسانی ریسک های فرآیندی واحدها .71

 ارزیابی و بروزرسانی جنبه های زیست محیطی واحدها .79

, 41008, ایزو 84008, ایزو 9008زاری ممیزی داخلی سیستم های مدیریتی جاری در شرکت )ایزو برگ .30

ارائه گزارش ممیزی و  برگزاری جلسات ( و 80081و ایزو  80004, ایزو 80007, ایزو 77000ایزو 

 پیگیری های مربوطه

 لبرگزاری آزمون خط مشی برای کارکنان کلیه سطوح در جهت افزایش آگاهی پرسن .38
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پایش ماهیانه اهداف تعریف شده در کلیه واحدها و برگزاری جلسات بازنگری مدیریت و گزارش  .37

 پایش اهداف 

 مطابق چک لیست های سازمان دامپزشکی IRبرگزاری ممیزی های داخلی کد  .33

ارزیابی و مدیریت ریسک های زیست محیطی واحدهای فنی و مهندسی  "  عنوان با ای مقاله ارائه .34

چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی, منابع طبیعی, محیط  در "گیالناستوریزه پگاه شرکت شیر پ

 زیست و گردشگری ایران.

 پنیر تولید( HACCP) بحرانی کنترل نقاط و خطر تحلیل و تجزیه سیستم سازی پیاده مراحل " عنوان  با ای مقاله ارائه .31

و ششمین  و بیست کنگره بین المللی  سومین در " النگی پگاه پاستوریزه شیر شرکت در نمک آب در رسیده

 ایران.کنگره ملی علوم و صنایع غذایی 

 Hazard identification and Risk assessment using the " عنوان  با ای مقاله .63

William Fine method: A case study of Pasteurization Unit of Guilan Pegah 

Pasteurized Dairy Co. , Iran  " مهندسی شیمی به صورت ارائه کنگره بین المللی   یازدهمین در

 شفاهی پذیرفته شده است .
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 اداری و منابع انسانی:حوزه 

 جدول نیروی انسانی شرکت به تفکیک واحد سازمانی

             

 تولید شــــــــرح

کیفیت و 

تحقیق و 

 توسعه

 آزمایشگاه
فنی 

 مهندسی
 حراست

الی و م

روابط 

عمومی 

 itو

بازرگانی 

و صادرات 

 و انبار

اداری و 

منابع 

انسانی و 

 بهداشت

بهبود 

 شیر

حوزه 

مدیر 

 عامل

 جمع

 رسمی

 1 3 9 4 4 4 9 9 4 9 4 تعداد

 944343 313,, 0313 0313 0313 4343 1393 93313 4343 0313 31303 درصد

 قراردادی

 919 1 9 90 1 8 1 1, 8 1 14 تعداد

 944343 3,3, 4313 1313 0303 1313 3313 91313 1313 0303 01313 صددر

 خدماتی

 11 9 4 3 1 1 9 1 , , 1, تعداد

 944343 9383 4343 1333 9,333 8383 9383 9,333 3313 3313 14313 درصد

 جمع

 91, 1 , 91 90 93 8 30 94 1 11 تعداد

 944343 03,3 4313 1313 1313 1343 3313 91383 0313 03,3 01343 درصد

 

 )رسمی و قراردادی(جدول نیروی انسانی شرکت به تفکیک مقطع تحصیلی

        

 جمع دکترا فوق لیسانس لیسانس فوق دیپلم دیپلم زیر دیپلم شــــرح

 918 4 90 03 9, 14 4, تعداد

 944343 4343 8313 13,3, 93333 38343 9,313 درصد
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 )رسمی و قراردادی(به تفکیک سابقه کارجدول نیروی انسانی شرکت 

        

 جمع سال05بیش از  05-01 01-05 05-01 01-5 سال 5کمتر از  شــــرح

 918 , , 38 19 ,1 93 تعداد

 944343 9333 9333 0393, 3,333 3,313 83,3 درصد

 

 )رسمی و قراردادی(جدول نیروی انسانی شرکت به تفکیک سن

        

 جمع سال01بیش از  01-51 51-01 01-01 01-05 سال05ر از کمت شــــرح

 918 4 94 19 81 94 4 تعداد

 944343 4343 1333 3,333 11393 1333 4343 درصد

 

 9318مروری بر بودجه شرکت در سال 

 صورت سود و زیان بر اساس بودجه مصوب

  
 8931سال 

 میلیون ریال  

  7761,,771  فروش و درآمد

 (,,,1753,7)  شده محصول تولیدی فروخته شدهقیمت تمام 

  ,,77,73  سود ) زیان ( ناویژه

 (57,75,)  کسر می شود : هزینه های اداری 7 توزیع و فروش

  177,7 های(عملیاتیاضافه )کسر( می شود: خالص سایر درآمدها )هزینه

  6,,1,57  سود ) زیان ( عملیاتی

 (,761,)  هزینه های مالی

  7,56,  ایر درآمدها ) هزینه های ( غیر عملیاتیخالص س

  1,671,3  سود ) زیان ( ویژه

 (,,76,,)  کسر می شود : مالیات

  814.411  سود خالص پس از کسر مالیات
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 میزان تولید بر اساس بودجه مصوب

 روز ,39میانگین  روز 311میانگین  تن -جمع کل سال  انواع محصوالت

 ,, 76 7,,57 انواع شیر 

 , , ,,,77 انواع خامه

 , , 73 انواع کره

 ,3 3, ,,1773 انواع ماست

 16 13 5,,7, انواع پنیر

 1, 33 ,,1,75 انواع دوغ

 3 , 171,5 سایر محصوالت غیر لبنی

 908 9,1 013,10 جمع

 

 تغییر در سرمایه گذاری ها( 0

 الف(تغییرات در دارایی ثابت

 و مقایسه آن با سال قبل به شرح زیر می باشد : 2921ثابت در سال  دارائیهای ارزش دفتریتغییرات 

 نام دارایی

 درصد تغییرات 931199,9,1 931899,9,1

 میلیون ریال میلیون ریال نسبت به سال قبل

  , 376,1 376,1 زمین

 (,) 1,,1,7 1,76,6 ساختمان

  ,, ,3736 1,,67 تاسیسات

  71 ,,,,,1 ,16717 ماشین آالت و تجهیزات

 (,6) ,,6 ,,7 وسایل نقلیه

  , ,,,7, ,,,7, اثاثه و منصوبات

  1 033103 0131,0 جمع کل
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 تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست های تامین مالی ( 1

 تغییرات در حقوق صاحبان سهامالف( 

 :ی باشد و مقایسه آن با سال قبل به شرح زیر م 2921تغییرات در حقوق صاحبان سهام در سال  

 نام دارایی
9318/9,9,1 9311/9,9,1 

 درصد تغییرات نسبت به سال قبل
 میلیون ریال میلیون ریال

 - 9۷۷،۷۷۷ 9۷۷۷۷۷ سرمایه 

 71 1،997 29292 اندوخته قانونی 

 7۰ 69،2۰1 2992۷ سود)زیان(انباشته

 99 9790122 324139 جمع

 

 تغییرات در بدهیهای بلند مدت  ب(

 و مقایسه آن با سال قبل به شرح جدول زیر است : 2921ر بدهیهای بلند مدت در سال تغییرات د

 نام دارایی
9318/9,/,1 9311/9,/,1 

 درصد تغییرات نسبت به سال قبل
 میلیون ریال میلیون ریال

 91 97،971 79۰27 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 

 98 310918 13791 جمع

 

  سود تقسیمزمان بندی ( ج

 زمان پرداخت تعداد سهام سهامداران ردیف

 01/30/99تا  31/30/99 سهم  030333سهامداران از یک سهم تا   1

 01/30/99تا  31/30/99از  سهم  1330333سهم تا  030331سهامداران از   2

 03/30/99تا  31/30/99از  سهم  0330333سهم تا  1330331سهامداران از   0

 03/39/99تا  31/30/99از  سهم  103330333سهم تا  0330331ز سهامداران ا  0

 10/13/99تا  31/13/99از  سهم  103330333سهامداران بیش از   0
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  تغییرات در وضعیت نقدینگی (1

 منابع اصلی نقدینگی و مصارف نقدی عمده ( الف

 :قبل به شرح زیر استه آن با سال و مقایس 2921منابع اصلی نقدینگی و مصارف نقدی عمده در سال 

  8931  8931 

  
 میلیون ریال  میلیون ریال

  6773,6     75,7,,    سود خالص

      تعدیالت: 

  ,15751     ,73731    هزینه مالیات بر درآمد

  73,3,     ,736,    هزینه های مالی

 (,,,77)    -   سود ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود

 (175,1)    -    ز فروش مواد اولیهسود ناشی ا

 (3,,17)  (17113)   سود سپرده بانکی

  57175     57366    خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمات کارکنان

  ,,71,     67667    استهالک دارایی های غیر جاری

  940111     10131    جمع تعدیالت 

     ر سرمایه در گردش :تغییرات د

 (1,37733)   (,,7,76)   )افزایش( دریافتنی های عملیاتی

 (1,,7,,)   (7113,,1)   )افزایش( موجودی مواد و کاال

  7676,5     17653    کاهش پیش پرداخت های عملیاتی 

  ,3,7,1     71,73,6  افزایش پرداختنی های عملیاتی

 (,1,37,7)    67375    رگردشجمع تغییرات در سرمایه د

 (,,,,,,)    17577,1    نقد حاصل از عملیات
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 وضعیت جریانهای نقدی عملیاتی ب( 

  9327سال   9328سال   شرح

درصد تغییرات 

 نسبت به سال قبل

 (976)  (11،9۰9)   292،912  جریان خالص وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی 

 -  -  -  اشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی     جریان خالص وجه نقد ن

  9۷  (29،292)  (21،۰62)  مالیات بر درآمد پرداختی 

 (222)   12،16۰  (22،671)  جریان خالص وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری 

 (921)   96،199  (79،929)  جریان خالص وجه نقد ناشی از فعالیتهای تامین مالی 

 

 

 سیاست های تامین مالی و اعتباری  -1

تسهیالت کوتاه مدت بانکی ، در حد ضرورت و نیاز  طی سال مالی مورد گزارش سرمایه در گردش شرکت متکی بر اخذ

 .بوده است

 سیاست های تامین مالی مشابه ادامه خواهد یافت .2921طی سال 

 

 تغییرات در سرمایه در گردش -8

 و مقایسه آن با سال قبل به شرح جدول زیر است : 292۰در سال  ه در گردشسرمایتغییرات در 

 شرح
9318/9,9,1 9311/9,9,1 

 درصد تغییرات نسبت به سال قبل
 میلیون ریال میلیون ریال

 27 962،9۷1 921792 سرمایه در گردش 

 91 9890928 928199 جمع
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 نسبت های مالی  -1

 با سال قبل به شرح زیر می باشد : نآ و مقایسه 2921سال  جدول نسبتهای مالی شرکت در

 درصد تغییرات نسبت سال قبل 9311سال  9318سال  عناوین نسبتهای مالی

 نسبتهای فعالیت )کارآیی(: –الف 

 (91) ۰.2 1.91 مرتبه –نسبت دوره گردش موجودی ها 

 (1) 1.7 1.2۷ مرتبه  -نسبت دوره گردش مطالبات تجاری

 تهای نقدینگی :نسب -ب

 (26) 2.2 2.12 مرتبه  –نسبت جاری 

 9۷ ۷.19 ۷.67 نسبت بدهی -ج

 نسبتهای سود آوری -د

 (1۰) 29.1 1.9 درصد  –نسبت بازده مجموع دارایی ها 

 (12) 9۰ 29.9 درصد  –نسبت بازده حقوق صاحبان سهام 

 299 (2۷2) 96 درصد  –نسبت نقدشوندگی سود 

 21۰ (999.69) 929 دی هر سهم نسبت جریان نق –ه 

 

 

 

  فعالیتهای مربوط به خدمات پس از فروش

 برای این شرکتبا توجه به نوع و ماهیت فعالیتهای تولیدی در شرکت اصوال خدمات پس از فروش به صورت عام ،
و  ام ورزیدهمصداق ندارد ، ضمن اینکه این شرکت همواره سعی نموده ، نسبت به تکریم و حفظ مشتریان خود اهتم

 کیفیت محصوالت تولیدی نیز در بازار ، از درجه اعتبار و جایگاه بسیار مناسبی برخوردار می باشد .

 

 اطالعات مربوط به معامالت با اشخاص وابسته 

اصالحیه  292محدود به معامالت موضوع ماده  292۰معامالت شرکت با اشخاص وابسته با تایید هیات مدیره در طی سال 
 پیوست صورتهای مالی می باشد . 9۰یادداشت توضیحی شماره تجارت بوده ، که وضعیت آن به شرح  قانون

 

 العات و تعهدات مالی آتی شرکت اط

صورتهای مالی ، تعهدات دیگری برای این شرکت  91مندرج در یادداشت شماره  افزون بر تعهدات و بدهیهای احتمالی ،
 وجود ندارد .
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 نظام راهبری شرکت 

  مدیره هیئت اعضاء ترکیب –9

 اطالعات مربوط به ساختار هیئت مدیره در طی سال مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

 تحصیالت 9 مدارک حرفه ای سمت نام و نام خانوادگی
زمینه های سوابق 

 کاری

تاریخ 

عضویت در 

 هیات مدیره

میزان مالکیت 

 در سهام شرکت

عضویت همزمان 

در هیئت  مدیره 

 ایر شرکت ها س

عضویت قبلی در 

هیئت مدیره سایر 

سال  1شرکت ها در 

 اخیر

 - - %۷.2کمتر از   21مرداد   صنایع لبنی تیصنع مدیریت کارشناسی رئیس هیئت مدیره حسن بیتا

 موسی اسماعیل زاده
مدیر عامل و نائب 
 رئیس  هیئت مدیره

 مهندسی ارشد کارشناسی
 صنایع

  - - %۷.2از  کمتر  2۰آذر  صنایع لبنی 

 - - %۷.2کمتر از   21 دی صنایع لبنی،  کارشناسی صنایع غذایی عضو هیئت مدیره مرجان مشفق

 - - %۷.2کمتر از   21مرداد  صنایع لبنی حسابداری کارشناسی عضو هیئت مدیره برات شعبانی

 عضو هیئت مدیره سعید حسن زاده
 مدیریت ارشد کارشناسی

 بازرگانی
 - - %۷.2کمتر از   21آذر  صنایع

 

 ئت مدیره و حضور اعضاء در جلسات تعداد جلسات هی -9

ها و  برنامه ها ، سیاستدر سال مالی مورد گزارش ماهیانه یک جلسه توسط هیئت مدیره تشکیل گردیده که شرح کار ،

تا   2۰9شماره  خط مشی های کلی شرکت مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفته و تصمیمات متخذه در صورت جلسات

هیئت مدیره منعکس شده است با توجه به اینکه جلسات هیئت مدیره با حضور اعضاء تشکیل شده بنابراین  217شماره 

 می باشد . 77 ،جلسات هیئت مدیره -تعداد نفر

 اعضای هیئت مدیره  وحقوق و مزایا و پاداش مدیر عامل  -3

ل و هیئت مدیره و حق حضور در جلسات برای اعضای غیر موظف شرکت در تعیین حقوق و مزایا و پاداش مدیر عام

هیئت مدیره نقشی ندارد و اینگونه موارد بر اساس تصمیم مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام و تفویض اختیار 

ی رضمناً به غیر از حق حضور در جلسات هیچگونه حقوق و مزایای دیگنایع شیر ایران تعیین می گردد . توسط شرکت ص

 به اعضای غیر موظف هیئت مدیره پرداخت نمی گردد .
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 مدیران اجرایی شرکت -1

 تحصیالت  سمت  نام و نام خانوادگی 

سابقه 

اجرایی در 

 شرکت 

 سوابق مهم اجرایی 
میزان مالکیت در سهام 

 شرکت 

 - کارشناسی معاونت برنامه ریزی محمود مهدوی پور

 عدنم و صنعت وزیر معاون اقتصادی مشاور
 پگاه مدیرعامل اجرایی مشاور-تجارت و

 بازرگانی شرکت تجاری مشاور -تهران
 کتشر) آپکو مدیرعامل مشاور -نیکان پدیده
 و کشت مدیرعامل-(خودرو ایران

 ارداق شهردار-دیلمان شهردار-صنعت بهمن

- 

 سال 91 کارشناسی و بهره برداری معاونت مالی و پشتیبانی حسن بیتا 
، معاونت مالی ،اقتصادیمدیریت مالی و 

 مدیر برنامه ریزی، مدیر بازرگانی
- 

 - مالی یت سرپرست حسابرسی و مدیر سال 7 ارشد کارشناسی مدیر مالی سید اصغر میرزاده

 - رئیس اداره خرید و امور قراردادها سال 2 کارشناسی مدیر بازرگانی مجتبی پوراخالقی

 -  سرپرست فنی لسا 92 کارشناسی مدیر فنی سبد محمد موسوی

 - سرپرست استریل سال 27 کاردانی مدیر تولید مهرداد بابافرجی

 - کارشناس اداری -کارشناس مالی سال 29  کارشناسی مدیر اداری و منابع انسانی محسن الریجانی

 - مدیر حراست سال 97 کارشناسی ارشد مدیر حراست کاظم پرشکوهی

 - - سال 7 ارشد ناسیکارش مدیر برنامه ریزی کوشا کیهانی

 

 حسابرس مستقل و بازرس قانونی  -9

الیحه اصالحی  27۰و در اجرای مفاد ماده  99/۷9/21 سالیانه شرکت مورخعادی مصوبه مجمع عمومی  9به استناد بند 

 عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت )حسابداران رسمی( بهاندیش آگاهآرمان قانون تجارت موسسه حسابرسی 

 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین گردیدند .  امین تدبیر بصیرنتخاب و همچنین موسسه ا

ه منعقده ب هایوابط شرکت صنایع شیر ایران )سهامدار عمده( بر مبنای قراردادضطبق  1292حق الزحمه حسابرسی سال 

مالی منتهی  سالبرای  791/21/9میلیون ریال و  991به مبلغ  92/۷6/2921 به برای دوره مالی منتهی 927/21/9 شماره

 تعیین گردیده است . میلیون ریال  ۰92و در مجموع   میلیون ریال 1۷6 مبلغ  به  92/29/2921به 
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 گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت 

ای روز ز تکنولوژی هتجربه مدیران ، وضعیت بازار ، بررسی فرآیند ها و استفاده ا ،عنایت به سابقه طوالنی شرکت با

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

ار به شرکت صنایع شیر ایران )سهامدبه شرح زیر برای شرکت وجود دارد که در صورت احراز ، سریعاً تأثیرات ناشی از آن 

 .اعالم خواهد شد عمده( 

 

  ک نوسانات نرخ بهره :ریس -9

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

شود . و در صورتی که قسمت قابل توجهی از سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت ، از محل تسهیالت بانکی تأمین شود 

 .این ریسک بیشتر خواهدشد

 

 نوسانات نرخ ارز : ریسک  -9

ر صورت . لذا دمی باشدارز  متکی بهماشین آالت تامین مواد اولیه ، بسته بندی وقطعات  باتوجه به اینکه شرکت در 

قابل  افزایش وبوجود آمده از قبیل  افزایش قیمت تمام شده وکاهش قدرت رقابت در بازار  ، مشکالتی  ارزافزایش نرخ 

 .قابل ریال ، می تواند باعث  کاهش سود خالص شرکت شودقیمت برابری ارز م درتوجه 

 

 ریسک تجاری  :  -3

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

و  نی و اشباع بازارفروش محصوالت لبنی مشابه ، اعتبار بیش از اندازه به خریداران ، راه اندازی کارخانه های جدید لب

را با  و فروش محصوالت گردیده و شرکت نهایتاً رقابت ناسالم توسط رقبا و کمبود شیر خام می تواند باعث کاهش تولید

  ریسک تجاری مواجه سازد .

 

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

المللی و یا تغییر در قوانین و مقررات دولتی ، با توجه به وارداتی  هرگونه شرایط محدود کننده از قبیل تحریم های بین

بسته بندی و قطعات و لوازم یدکی ماشین آالت می تواند باعث کاهش فعالیت های شرکت اولیه و بودن بخشی از مواد 

  .و نهایتاً کاهش سود شرکت شود

 

  ریسک افزایش قیمت نهاده های دامی و یا کمبود شیر خام : -4

وجه به اینکه شیر خام به عنوان اصلی ترین ماده اولیه در تهیه محصوالت این شرکت نقش بسیار موثری دارد ، لذا بات

وجود هرگونه محدودیت در تولید و عرضه شیر خام و یا محدودیت در واردات نهاده های دامی و یا افزایش قیمت آنها به 
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و می تواند تأثیر قابل مالحظه ای در افزایش قیمت تمام شده طور مستقیم ، در افزایش قیمت شیر خام موثر بوده 

محصوالت این شرکت داشته و نهایتاً در صورت عدم امکان افزایش قیمت فروش محصوالت بدلیل شرایط بازار ، سبب 

 .کاهش سود شرکت خواهد شد

 

 شرکتاجتماعی گزارش عملکرد 

 تصفیه سیستم دارای رشت صنعتی شهر در که است شرکتی چهار زا یکی گیالن پگاه پاستوریزه شیر اینکه به عنایت با 

 این رد لذا.  بود خواهد و است بوده پیشتاز گیالن استان شرکتهای بین در همواره راستا این در و باشد می فاضالب

 ایه سیستم کلیه راستا این در است بوده شرکت این سرلوحه هوا و خاک – آب آلودگی از جلوگیری همواره راستا

 .  است شده آمونیاک گاز به تبدیل فریون گاز به مربوط

 : دارد مزیت چندین کار این که

    آمونیاکی سیستم باال راندمان -2

  ازن الیه شدن سوراخ از جلوگیری -9

 . فاضالب تصفیه سیستم سازی بهینه -9

 و نموده آزمایش را فاضالب و آب به ربوطم پارامترهای کلیه روز هر فاضالب و آب ، آزمایشگاه ایجاد با مورد این در 

 سال چند طی در ضمناً.  دهد می انجام را اصالحی اقدامات و اقدام آن پیگیری به نسبت مشکل وجود صورت در

 از لیم کد اخذ با همچنین.  است گردیده زیست محیط حفاظت سازمان از سبز صنعت گواهینامه اخذ به موفق متوالی

 .  است داده انجام زمینه این در  مهم اقدامی ستزی محیط حفاظت سازمان

 ازهایگ کلیه و است نموده بخار دیگ خروجی گازهای پایش  به اقدام ساله هر هوا آلودگی از جلوگیری جهت شرکت این

 و گیریپی به نسبت تا نموده تعریف اصالحی اقدام خروجی استاندارد با مغایرت صورت در و.  نماید می آنالیز را خروجی

 پرسنل برای سالم و آرام محیطی آن نگهداری و سبز فضای هکتار 1/7 حدود ایجاد با همچنین.  نماید اقدام آن اصالح

 اصالح هب نسبت و گیری اندازه ژنراتور دیزل - ها لیفتراک خروجی گازهای آنالیز ساله هر ضمناً.  است نموده مهیا شرکت

 لیدتو کاهش در مدون برنامه یک طی در آب مصرف  کاهش با شرکت این ناًضم.  نماید می اقدام مغایرت صورت در آنها

  . نگردد محیط آلودگی موجب تا است نموده اقدام اضالبف
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 394,99318,اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

 اقدامات انجام شده تکلیف شرح

 سود سهام پرداختی
مجمع عمومی صاحبان سهام مقرر گردید  تکالیف 1طبق بند 
میلیون ریال سود سهام پرداختی بین    سهام   79،۷۷۷مبلغ کل 

 داران تقسیم گردد

 اقدامات الزم در این خصوص صورت پذیرفته است.

 پرداخت حق حضور

تکالیف مجمع عمومی صاحبان سهام مقرر گردید  6طبق بند 
یک جلسه در ماه حق حضور جهت اعضای هیات مدیره به ازای 

 9۷میلیون ریال ناخالص، اعضای کمیته حسابرسی  97مبلغ 
میلیون ریال ناخالص و عضو مشترک هیات مدیره و کمیته 

 میلیون ریال ناخالص پرداخت گردد. 9۷حسابرسی 

 .است پذیرفته صورت خصوص این در الزم اقدامات

گزارش حسابرس  4بند 

 و بازرس قانونی

 روندهپ پیگیریمع عمومی صاحبان سهام تکالیف مج ۰طبق بند 
 و شد فتکلی مدیره هیات به آنها تکلیف تعیین و مالیاتی های
 رکتش مالی مدیر به خصوص این در مستمر گزارش گردید مقرر

 .گردد ارائه ایران شیر صنایع

 بشماره 2926 سال عملکرد مالیات تشخیص برگ
 مبلغ به 99/۷۰/21 مورخ در 2۷۷۷۷۷۷7191976۰

گردید که در  ابالغ شرکت این به ریال 26،9۰2،697،۷۰2
 سال دفاتر همچنین و مرحله هیات حل اختالف می باشد و 

رسیدگی شده و هیچگونه برگ تشخیصی صادر  تاکنون 292۰
 نشده است

 حسابرس گزارش 8 بند

 قانونی بازرس و

 یگیریپ سهام صاحبان عمومی مجمع تکالیف 1 بند طبق
 اصالح و فرابورس به شرکت ورود جهت قانونی تشریفات
 مقرر و شد تکلیف مدیره هیات به سهام اولیه عرضه و اساسنامه

 سرمایه مدیریت به خصوص این در مستمر گزارشات گردید
 .گردد ارائه ایران شیر صنایع شرکت گذاری

کلیه اقدامات در خصوص مراحل ورود به بورس صورت 
 پذیرفته و عرضه اولیه انجام شده است.

پیگیری وصول مانده 

مطالبات و پیگیری 

 مطالبات معوق و سنواتی

 صولو یگیریپ سهام صاحبان عمومی مجمع تکالیف 2 بند طبق
ول تا حص سنواتی و معوق مطالبات پیگیری و مطالبات مانده

 نتیجه نهایی به هیات مدیره شرکت تکلیف شد

اقدامات الزم در این خصوص با پیگیری های مشاور حقوقی 
برگزاری جلسه مرتبط برگزار شد ولیکن متاسفانه اقدامات و 

 انجام شده منتهی به واریز وجه نقد ناشی از مطالبات نگردید.
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 یشنهادات هیئت مدیره

 ، علی الخصوص تامین کامل سهم بازار گیالنمنطقه یک متناسب از طریق  شرکت بازار گستراختصاص سهمیه    -

این شرکت و ظرفیت اسمی باالی آن و افزایش قیمت سبد اهها با توجه به توان جهت پوشش ظرفیت خالی دستگ

 محصوالت و عدم ورود محصوالت مشابه تولید این شرکت در حوزه فروش گیالن.

جهت پوشش ظرفیت تولیدی شرکت اختصاص بیشتر سهم بازار صادرات از طریق شرکت بازرگانی به این شرکت و  -

 صادراتیصوالت برای افزایش قیمت سبد ه محارسال سبد کامل و بهین

گرمی و  91۷و پنیر رسیده در آب نمک ویژه خزر گرمی  7۷۷استمرار و افزایش روند فروش پنیر حلبی و پنیر یواف  -

 به سایر مناطق و تولید محصوالت جدید.کره سنتی  

 ت.خرید سکوی شیرخام قزوین از شرکت بازارگستر با توجه به مطالبات زیاد از آن شرک -
 

 ادات هیئت مدیره برای تقسیم سود پیشنه

اختصاص سهم متناسب از سود شرکت جهت سرمایه در گردش، در جهت کاهش اخذ تسهیالت و تحمل هزینه مالی 

 کمتر.

 برنامه های آینده شرکت : 

 توجه به وضعیت موجود ، برنامه شرکت برای سالهای آتی به شرح ذیل می باشد . با 

جذب شیر خام با کیفیت و تولید  یموجود و حداکثر ی برای استفاده موثر از ظرفیتهایه ریزتالش در جهت برنام -

 بیشتر محصوالتی که سهم مناسبی از بازار را دارا باشد.

 و تولید محصوالت جدید . ارتقاء کیفیت محصوالت -

 .تقاء سطح تخصصی پرسنل رآموزش و ا -

 ر جهت اخذ گواهینامه های جدید مرتبط با فعالیت شرکت . بموقع گواهینامه های بین المللی و تالش دتمدید  -

 .افزایش فعالیتها درجهت فرهنگ سازی برای افزایش سرانه مصرف فرآورده های شیری -

 نرژی.مدیریت بر مصرف انرژی  و کاهش هزینه های ا -

  . بمنظور استفاده از تسهیالت مالی با نرخ ارزان تر تعامل با بانک ها  -

    .ای صادارتیهخشیدن به انواع تولیدات متناسب بازارصادارت محصول ازطریق ارتقاء کیفیت و تنوع بتاکید بر توسعه  -

  .نه از منابع  و تالش در جهت  حفظ و ارتقاء  عوامل زیست محیطیاستفاده بهی -

 .  طبق بودجهتدوین استراتژی و برنامه های عملیاتی جهت دستیابی به اهداف تعیین شده  -

 و تولید محصوالت جدید. ت تولیدسوددهی شرکت با افزایش تولید و پوشش ظرفیتالش در جهت  -

 استفاده از ظرفیت خالی شرکت جهت تولید کارمزدی برای شرکت های گروه. -
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 و لوح تقدیر کارفرمای نمونهکسب نشان  -
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 کیفیت به اهتمام جایزه تقدیر وحکسب ل -

 


