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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  677/71031)ابالغیه شماره مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 

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

ت أماهه و ساالنه است. گزارش حاضربه عنوان یکی از گزارش های هی 1، 1، 0در مقاطع میان دوره ای 

مدیره، مبتنی بر اطالعات ارائه شده در صورتهای مالی بوده و اطالعاتی را در خصوص تفسیر وضعیت مالی، 

عملکرد مالی و جریان های نقدی شرکت برای تشریح اهداف و راهبردهای خود جهت دستیابی به آن 

ت شرکت شیر اهداف به عنوان مکمل و متمم صورتهای مالی ارائه می نماید. گزارش تفسیری مدیری

 ( طبق ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه شده است.عامپاستوریزه پگاه گیالن )سهامی 

 

 

 مدیرهاعضای حقوقی هیأت 

 

 نام نماینده اشخاص حقوقی

 

 سمت

 

 امضا

شرکت شیر پاستوریزه پگاه 

 تهران)سهامی خاص(

  رئیس هیأت مدیره رضا کریم نژاد

شیر پاستوریزه پگاه شرکت 

 (خراسان)سهامی عام

عضو هیأت مدیره و نائب  موسی اسماعیل زاده

 رئیس هیأت مدیره

 

شرکت شیر پاستوریزه پگاه 

 (گلستان)سهامی عام

  عضو هیأت مدیره علی ثباتی

شرکت شیر پاستوریزه پگاه 

 )سهامی خاص(زنجان

سعید حسن زاده 

 ویشکی

  عضو هیأت مدیره

شرکت شیر پاستوریزه پگاه 

 )سهامی خاص(همدان

  عضو هیأت مدیره حسن بیتا
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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

 ماهیت کسب و کار-1

 : صنعت و شرکت ماهیت-8-8

 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 ردیف

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

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

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

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

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

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

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

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

 شرکت هاي طرف قرارداد و اشخاص حقيقی سایر محصوالت غير لبنی 9
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 :شرکت جایگاه و رقابتی وضعیت اصلی بازارهای-2-8

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

صورت عمده و در سطح کشور بهپخش سراسری بازار گستر پگاه  خاص( تولید و توسط شرکت

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

وشش های وابسته به صنایع شیر ایران گستره پمیگردد. با توجه به تنوع جغرافیایی محل استقرار شرکت

 باشد.بازار محصوالت پگاه در تمامی کشور می

 اولیه و بسته بندی مواد-1-8

به ارزش حدود  تن 76.730 شرکت شیرخام دریافتی تناژ کل 6033 سال اول ماهه شش در

 و استان قزوین دریافت می شود.  استان داخل عمدتا از که میلیون ریال می باشد. 6،311،117

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

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

 .گردند می کشورتأمین خارج یا داخل

 قوانین، مقررات و سایر عوامل برون سازمانی:-0-8

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

 :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

 :طبق آخرین روزنامه رسمی اطالعات مدیران شرکت-5-8

 شخصیت حقوقی

 عضو هییت مدیره
 زمینه های سوابق کاری تحصیالت سمت نماینده

 

 

شرکت شير پاستوریزه پگاه 

 )سهامی خاص( تهران

 

 

 رضا کریم نژاد

 

 

 

رئيس 

هيئت 

 مدیره

 

کارشناسی 

مهندسی 

کشاورزي و 

طبيعیمنابع   

د کارشناسی ارش

 فلسفه

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت پگاه گلستان، 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 

دبیر هیئت مدیره شرکت صنایع شیر  شرکت صنایع شیر ایران،

ایران، مدیر حراست شرکت بازارگسترپگاه منطقه پنج، مشاور 

مدیرعامل هلدینگ صنایع غذایی، کشاورزی و دارویی صندوق 

 بازنشستگی کشوری

شرکت شير پاستوریزه پگاه 

 )سهامی عام( خراسان

موسی 

 اسماعيل زاده

مدیرعامل 

و نائب 

رئيس 

هيئت 

 مدیره

د ارش کارشناسی

عمهندسی صنای  

 گیالن، پگاه شرکت برنامه ریزی معاون

 منطقه یک، پگاه گستر بازار برنامه ریزی مدیر

 گیالن پگاه هیئت مدیره عضو

 

شرکت شير پاستوریزه پگاه 

 )سهامی خاص( زنجان

 

سعيد حسن 

 زاده

 

 هيئت عضو

 مدیره
د کارشناسی ارش

مدیریت 

 بازرگانی

شهاب، سرپرست چاچخانه سرپرست خط تولید موتور سیکلت 

شرکت تولی پرس، رئیس انبارهای شرکت البرز دارو، مسئول 

حراست و مدیر 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 رودسربازارگستر پگاه شعبه رشت، مدیر 

 

شرکت شير پاستوریزه پگاه 

 )سهامی عام( گلستان

 

 علی ثباتی

 

 

 هيئت عضو

 مدیره

د ارش یکارشناس

علوم  یمهندس

یع غذاییصنا  

پگاه شرکت   یخشک و محصوالت پودر یرکارخانه ش یرمد

 یرمد ، پگاه تهرانی شرکت صائم یدکارخانه شه یرمد،  تهران

کارشناس یمه، پرستو  م یاتکارخانه لبنیفی وکنترل ک یدتول

 یفیکارشناس کنترل ک، کاشان یزهپاستور یرشیفیت و ک یدتول

 اسانس و گلکاران کاشان یجشرکت بار

 

شرکت شير پاستوریزه پگاه 

 )سهامی خاص( همدان

 

 حسن بيتا

 

 

هيئت عضو 

 مدیره

کارشناسی 

یمدیریت صنعت  

بازرگانی، معاونت مالی و ریزی، مدیر مدیر مالی، مدیر برنامه

 اقتصادی شیر پاستوریزه پگاه گیالن
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 سهامداران شرکت:سرمایه و اطالعات -6-8

 76.71در 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 10/77 700،731،000 شرکت صنایع شیر ایران )سهامی خاص(

 درصد 36/3کمتر از  77،113 شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان )سهامی عام(

 درصد 36/3کمتر از  77،113 شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران )سهامی خاص(

 درصد 36/3کمتر از  77،113 شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان )سهامی خاص(

 درصد 36/3کمتر از  77،113 شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان )سهامی خاص(

 درصد 36/3کمتر از  77،113 شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان )سهامی عام(

 درصد 37/77 13،333،300 سایر سهامداران

 %633 001،031،033 جمع

 

 به بانام ریالی هزار یک سهم 001،031،033 به منقسم ریال میلیون 001،031 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

سرمایه شرکت از مبلغ  63/37/6033همچنین طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  .است

حل مازاد تجدید ارزیابی داراییهای درصد( از م13میلیون ریال ) 001،031میلیون ریال به  733،333

در اداره ثبت شرکتهای  36/37/6033تاریخ )صرفا طبقه زمین( افزایش یافت که در استهالک ناپذیر

 به ثبت رسید.رشت 
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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

 پاستوریزه پگاه قزوینادغام شرکت شیر  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

 به ثبت رسید 11/11/1411در -ارزیابی داراییها ) طبقه زمین ( مازاد تجدید 336،313 63% 211،111 1411 6
 

 مهمترین منابع، ریسک و روابط -2

 شرکت: اختیار در مالی منابع-8-2

 ریال، میلیون  00.701 معادل نقدی وجوه شرکت 06/31/6033ماهه منتهی به  1دوره مالی  در پایان

معادل  کاال و مواد موجودی ریال، میلیون 000.007 معادل ها دریافتنی سایر و دریافتنیهای تجاری

دارایی  مجموع در می باشد. ریال میلیون 76،777 معادل پرداختها ریال و پیش میلیون 013.306

  .است ریال میلیون  317.601 معادل جاری بدهی مجموع و ریال میلیون  6،303.001  معادل جاری
 

 ریسک شرکت:تجزیه و تحلیل -2-2

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

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

جربه ت ،عنایت به سابقه طوالنی شرکت باکاهش قدرت خرید مردم با کاهش مواجه شده است. 

مدیران  وضعیت بازار ، بررسی فرآیند ها و استفاده از تکنولوژی های روز فعالیت های شرکت 

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 



 81از  86صفحه                 (عامشرکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن )سهامی 

 گزارش تفسیری مدیریت

 18/66/8066منتهی به ماهه  6دوره مالی 

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن با . اعالم خواهد شد ت صنایع شیر ایران )سهامدار عمده( شرک

 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  قدینگیکاهش ن

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

 ریسک نوسانات نرخ ارز :  -7

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

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

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

 .سود خالص شرکت شود

 ریسک تجاری  :  -0

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

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 .  و شرکتو فروش محصوالت گردیده  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 

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

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

 



 81از  88صفحه                 (عامشرکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن )سهامی 

 گزارش تفسیری مدیریت

 18/66/8066منتهی 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 

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

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 

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

 .خواهد شد

 عملیات و چشم اندازهانتایج -3

 خالصه ترازنامه-8-1

 مطالبات

  یافته است. افزایش میلیون ریال 001،076سال مالی قبل مطالبات شرکت نسبت به  

 موجودی مواد و کاال 

 1،033به مبلغ  قبل مالی سالنسبت به  6033سال اول ماهه شش در  موجودی مواد و کاالی شرکت

 یافته است.  کاهشمیلیون ریال 

 تسهیالت مالی 

و مانده فوق مربوط به اخذ  بودهمیلیون ریال  13،003ماهه  ششمانده تسهیالت پرداختنی در پایان 

 می باشد. از بانک کشاورزی طی شهریورماه تسهیالت 

 

 

 



 81از  82صفحه                 (عامشرکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن )سهامی 

 گزارش تفسیری مدیریت

 18/66/8066منتهی به ماهه  6دوره مالی 

 نتایج عملکرد شرکت-2-1

 ) ارقام به میلیون ریال می باشد.( بشرح ذیل می باشد. 06/31/6033ر تاریخ عملکرد شرکت د

   
    

 شرح

1411/16/31 1399916931 
برآورد دوره شش ماهه  

2991291411منتهی به   

 ميليون ریال ميليون ریال ميليون ریال

 282958913 182458411 189858951 درآمدهاي عملياتی

2) (181988981) (187798186) شده درآمدهاي عملياتیبهاي تمام  17188898 ) 

 1468431 2168864 سود ناخالص
2248114 

 (628121) (1128864) هزینه هاي فروش8 اداري و عمومی
(81 7738 ) 

 (28942) 413 سایر اقالم عملياتی
196 

 818368 948413 سود عملياتی
1438437 

 (48184) (451) هزینه هاي مالی
(138151) 

 816 748 سایر درآمدها و هزینه هاي غيرعملياتی
18141 

 788111 948711 سود قبل از ماليات
1318427 

 هزینه ماليات بر درآمد:

 (178435) (218186) سال9 دوره جاري
(298571) 

 618665 738525 سود خالص
1118856 

 

 

 



 81از  81صفحه                 (عامشرکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن )سهامی 

 گزارش تفسیری مدیریت

 18/66/8066منتهی به ماهه  6دوره مالی 

 درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده:-8

 06/31/6033منتهی به دوره مالی شش ماهه 

 شرح محصول

 سود ناخالص بهای تمام شده درآمد عملیاتی
درصد سود 

ناخالص به 

درآمد 

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال عملیاتی

  1  06،606 (060،711)  000،317 انواع شیر

  63  70،711 (763،017)  707،103 انواع خامه

  1  03،077 (033،010)  071،167 انواع ماست

  67  31 (100)  700 انواع کره

  67  73،010 (010،337)  107،007 انواع پنیر

  63  73،377 (707،101)  733،763 انواع دوغ

  60  1،061 (03،300)  01،010 سایر محصوالت

  86  266،160 (8،779،616)  8،915،956 جمع کل

 

 سال اخیر: 5روند فروش و بهای تمام شده در -2

 ارقام به میلیون ریال  

 

 شرح

 

 8195سال 

 

 8196سال 

 

 8197سال 

 

 8191سال 

 

 8199سال 

 

18/66/8066 

 

برآورد دوره 

شش ماهه  

به  یمنته

29/82/8066 

 2،295،961 8،915،956 2،615،677 8،781،610 8،258،766 965،905 991،018 فروش

 (2،191،969) (8،586،650) (8،697،227) (108،062) (161،171) بهای تمام شده
(8،779،616) (2 678،119، ) 

 220،680  266،160 216،861 261،516 850،079 820،011 829،661 سود ناخالص

 

 

 



 81از  80صفحه                 (عامشرکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن )سهامی 

 گزارش تفسیری مدیریت

 18/66/8066منتهی به ماهه  6دوره مالی 

 ز تغییرات نرخ فروش محصوالت و نرخ خرید مواد اولیه و تغییرات عوامل بهای تمام شده:ابرآورد شرکت -3

 

 

نرخ فروش محصوالت برای دوره آتی 

 ماهه منتهی به شش

 22/12/1011 

 تیسازمان حما قیشرکت از طر نیمحصوالت ا یبرخ یگذار متیبا توجه به کنترل ق

 متیق رخام،یش متیق شیبه واسطه افزا6033 وریدرشهر و همچنین از مصرف کنندگان

 10،333 رخامیش لویهرک متیاساس ق نیاست و بر ا شتهدا رییتغ یمحصوالت لبنبرخی 

مبنی بر  یدستور ره صالحیذ یاگر توسط سازمانها نحالی، با ااست شده نییتع الیر

که به اطالع  دیباشد دستورات را اجرا نما یصادر گردد شرکت موظف م تغییر قیمت

 .دیعموم خواهد رس

نرخ خرید مواد اولیه و عوامل بهای تمام 

ماهه منتهی به  شش شده برای دوره آتی

22/12/1011 

 ینهاده ها متیق شیحاکم بر بازار و احتمال افزا طیاطالعات حاصله و شرابا توجه به 

 یعوامل موثر بر بها ریو سا هیمواد اول ریسا یدرصد 73حداقل  شیافزا  نیهمچن ،یدام

 شیافزا بهای شیردرصد  63تا  0گردد که  یم ینیب شیپ یماهه آت 1 یتمام شده برا

 .ابدی

 

 وضعیت ارزی:

صادرات این شرکت از طریق شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران انجام میی گیردد، دریافتهیای ایین با توجه به اینکه 

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

 ی:اتیعمل یها( نهیدرآمدها )هز ریو خالص سا یالتی، تشک ی، ادار یعموم یها نهیهز راتییبرآورد شرکت از تغ

میلیون  33،770معادل  71/67/6033ماهه آتی منتهی به  1،اداری و فروش در یعموم یها نهیهزبرای  برآورد شرکت

 .ریال می باشد

 

 

 

 

 

 



 81از  85صفحه                 (عامشرکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن )سهامی 

 گزارش تفسیری مدیریت

 18/66/8066منتهی به ماهه  6دوره مالی 

 : 18/66/8066دوره مالی شش ماهه منتهی به شرکت در  یمنابع مال نیتام اتیجزئ-0

 

 

محل 

 تامین

 

 

نرخ 

 سود

 

مانده 

اول 

دوره 

)میلیون 

 ریال(

 

مانده پایان 

دوره اصل 

 و فرع

)میلیون 

 ریال(

 

اصل 

 تسهیالت

 ونیلی)م

 (الیر

 

 

نوع 

 تسهیالت

 

 

 تاریخ

 دریافت

 

 

تعداد 

 اقساط

 

 

تاریخ 

 سرررسید

 آخرین قسط

 

 

مبلغ هزینه 

 مالی

 طی دوره

 

هزینه برآورد 

دوره مالی 

شش ماهه  

به  یمنته

71/67/6033 

بانک 

 کشاورزی

81 

 

 

6 96،056 

 

مشارکت  96،666

 مدنی

تسویه  28/66/8066

 یکجا

28/66/8068 056 81،656 

 

سیطح  نیشیرکت درهمی التیتسیه احتماال مانده ،و فروش محصوالت دیانجام شده برای تول زییبا توجه به برنامه ر

 التیدر نرخ سیود تسیه رییاست تغ یهی. بدباشدی نم تیریمد نیا اریدر اخت التیسودتسه رنرخییبماند. لکن تغ یباق

 .شرکت خواهد شد یهای مال نهیدر هز رییموجب تغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 81از  86صفحه                 (عامشرکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن )سهامی 

 گزارش تفسیری مدیریت

 18/66/8066منتهی به ماهه  6دوره مالی 

 اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصوالت:-1

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

صنایع شیر ایران انجام می از طریق شرکت بازرگانی عمدتا توزیع می گردد و صادرات نیز سراسری بازارگستر پگاه 

 پذیرد.

 بهای تمام شده:-0

 شرح

مالی منتهی به دوره 

13/60/3066 

مالی منتهی به دوره 

13/60/3111 

برآورد دوره شش 

به  یماهه  منته

91/39/3066 

 (الیر ونیلی)م )میلیون ریال( )میلیون ریال(

 6،310،077 313،177  6،006،000 مواد مستقیم مصرفی

 603،600 07،637  30،360 مستقیمدستمزد 

 17،603 667،730  676،670 سربار تولید

 7،376،331 6،303،061  6،333،076 جمع هزینه های تولید

 61،710 11،701 3،001 موجودی کاالی در جریان ساخت ابتدای دوره

 (61،710) (63،317) (60،003) موجودی کاالی در جریان ساخت پایان دوره

 7،376،331 6،331،016 6،330،071 شده کاالی تولید شدهبهای تمام 

 - 0،300 7،066 دوره کاالی خریداری شده طی

 01،363 01،367 07،107 موجودی کاالی ساخته شده ابتدای دوره

 (01،363) (07،311) (30،716) موجودی کاالی ساخته شده پایان دوره

 7،376،331 6،313،133 6،771،331 بهای تمام شده کاالی فروش رفته

 - - - بهای تمام شده خدمات ارایه شده

 7،376،331 6،313،133 6،771،331 جمع بهای تمام شده

 



 81از  87صفحه                 (عامشرکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن )سهامی 

 گزارش تفسیری مدیریت

 18/66/8066منتهی به ماهه  6دوره مالی 

 اطالعات:سایر خالصه ای از -0

 وضعیت نیروی انسانی:-8

 

 شرکت گردش در سرمایه وضعیت-2

منتهی به مالی دوره  شرح

18/66/8066 

 )میلیون ریال(

به  یمنته یدوره مال

18/66/8199 

 (الیر ونیلی)م

 8199سال

 )میلیون ریال(

 سرمایه در گردش
898،216 296،680 271،751 

 

 و ریال میلیون 6،303،001 شرکت جاری دارایی مجموع 06/31/6033 به منتهی مالی دوره پایان در

 است. بوده ریال میلیون  317،601 معادل جاری بدهی مجموع

 

 

 

 

 

 

 شرح

 یدوره مال

 به یمنته

13/60/3066 

 یدوره مال

 به یمنته

13/60/3111 
 3111سال 

برآورد دوره 

شش ماهه  

به  یمنته

91/39/3066 

 360 369 369  369 نفر-تعداد پرسنل تولیدی

 330 330 331  330 نفر-تعداد پرسنل غیرتولیدی

 996 930 932  930 جمع 



 81از  81صفحه                 (عامشرکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن )سهامی 

 گزارش تفسیری مدیریت

 18/66/8066منتهی به ماهه  6دوره مالی 

 مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد-5

 :8066ماهه  ششدوره عام( درپایان  گیالن)سهامی پگاه پاستوریزه شیر شرکت وضعیت

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

 تمامی راستا منافع و دراین دهد می ادامه سهامداران و کنندگان مصرف منافع حفظ با خود محصوالت فروش و

 باشد. می این شرکت جایگاه ارتقای و شرکت سود نمودن حداکثر دنبال به و نموده رعایت احسن نحو به را آحاد

که دلیل آن عمدتا در رابطه با کاهش درخواست  ها آن گیری اندازه شاخص همراه به اهمیت با های مؤلفه سایر

 تولید بوده است بشرح ذیل ارایه می گردد.

 

 

 شرح
 

برآورد دوره 

شش ماهه  

به  یمنته

22/12/1411 

بودجه  دوره 

مالی شش ماهه 

منتهی به 

31/16/1411 

 

عملكرد دوره 

مالی شش ماهه 

منتهی به 

31/16/1411 

 

مبلغ 

افزایش)كاهش( 

عملكرد نسبت به 

 بودجه

 

درصد 

افزایش)كاهش( 

عملكرد نسبت به 

 بودجه

  
 میلیون ریال میلیون ریال

 
 میلیون ریال

 
 میلیون ریال

 
 درصد

 فروش خالص

 

9992592،2 999,492,2  

 

092,5925،  
 

(9229،92) 

 

(02)  

بهاي تمام شده 

 کاالي فروش رفته

 

(99،,09,,2) (9900492,4) 

 

(09,,29،,1) 

 

2259,2,          

 

(01)  

 سود ناخالص

 

9949،04 01292,2  

 

9،19,14  

 

219,,5  

 

99 

هزینه هاي 

 فروش9اداري و عمومی 

 

(,،9,,2) (,،9255) 

 

(0099,14) 

 

(2092،2) 

 

22 

 سایر اقالم عملیاتی

 

021  021  

 

402  

 

90, 

 

000 

 سود عملیاتی

 

042942,  ,2992،  
 

24,402  

 

590,2  

 

1 

 هزینه هاي مالی

 

(02 ،5،9 ) (095،،) 
 

(45،) 
 

09،5،  
 

(,،)  

سایر درآمدها و هزینه 

 هاي غیرعملیاتی

 

09،4،  09،4،  
 

,4,  

 

(929) 

 

(9,)  

سود قبل از کسر 

 مالیات

 

020949, ,,9,,،  
 

249,00  
 

59240  
 

, 

 مالیات

 

(9295,0) (0292,2) 

 

(9090,1) 

 

(09902) 

 

1 

 سود خالص

 

0،0 ,519  1,9,2,  

 

,29595  

 

49,9,  

 

, 


