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                       گزیده اطالعات

     
 

         9911  9911  9911 

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

 875,8260,  80,1,,82,  780,58622 درآمد خالص 

 68,00,  658000,  ,5,8,2, سود عملیاتی 

 180,7  7,,8,  ,871, درآمدهای غیر عملیاتی 

 078120  2580,7  ,7,801, پس از کسر مالیات  –سود خالص 

 6     تعدیالت سنواتی  

 ,8,2,,-   ,70875,  0,,8,,, وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی 

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

 8256,,5  ,55817,  ,56801, جمع داراییها 

 ,6875,,  5108006  1,08220 جمع بدهیها 

 768666,  7668666  7668666 سرمایه ثبت شده 

 68666,  -   افزایش سرمایه در جریان

 72,8100  ,,6581,  018,27, جمع حقوق صاحبان سهام 

      ج( نرخ بازده )درصد (:

 ,,  0  5, نرخ بازده داراییها 

 ,7  75  1, نرخ بازده حقوق صاحبان سهام )ارزش ویژه (

      ه( سایر اطالعات :

 767  7,5  7,0 نفر )پایان سال ( –تعداد کارکنان 
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 پیام هیئت مدیره

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  33/72/7311منتهی به مالی توفیق خدمت اعطاء نمود . گزارشی از عملکرد این شرکت طی سال 

 ارجمند می رساند.

سعی بر آن شد تا با مصرف کاالهای ایرانی در زمینه هایی که در تولید نام داشت تولید  جهشکه سال  7311در سال 

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

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

زینه ، کاهش هخلیابا مصرف کاالهای د ش سهم بازار، کاهش قیمت تمام شدهمحصول ، ارتقاء کیفیت محصوالت ، افزای

، 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   7311از جمله اقدامات مهم صورت گرفته در سال 

 ، ESL  سی سی 133 بطری پاستوریزه شیر و تولید کره سنتیتولید  ، ESLگرمی  033ی فراپاستوریزه نایلونشیر 

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

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. 

ها و رهنمودهای نیز همچون سالهای قبل ، با اتکال به خداوند متعال و با تداوم  حمایت  7311هیئت مدیره در سال 

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

از ظرفیت ها  از طریق تالش در جذب حداکثری شیر خام با کیفیت ، تاکید  بر صادرات ، افزایش فروش ، بهبود مستمر 

اء بهره وری و کسب سود نموده تا با عنایات خاصه حضرتش  شاهد حصول توفیقات  روز افزون فرآیندها در راستای ارتق

 در این عرصه باشد. 
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 کلیاتی درباره شرکت

 تاریخچه

سال تجربه در تولید و فرآوری محصوالت لبنی ، یکی  33با بیش از  ( خاص)سهامی  گیالنشرکت شیر پاستوریزه پگاه 

که  71/4/7313مورخ  2143/22به موجب پروانه بهره برداری شماره  که باشد از بزرگترین واحدهای لبنی در کشور می

 تن در روز 13به ظرفیت  7313تن در روز در سال  13توسط وزارت صنایع صادر شده، بهره برداری از کارخانه با ظرفیت 

رسیده که نهایتاَ ظرفیت تولید شیر پاستوریزه و استریلیزه در بسته بندیهای پری پک و تتراپک و سایر  7311در سال 

تن در روز برای   713تا مقدار   31/31/7311مورخ    24/44217برداری شماره محصوالت شیری بر مبنای پروانه بهره 

 شیفت کاری افزایش یافته است. یک

)سهامی خاص(  بعنوان یکی از واحدهای شرکت تهیه و توزیع شیر ایران 7314پاستوریزه پگاه گیالن در سال شرکت شیر 

عنوان ه شورای انقالب اسالمی و تبصره های الحاقی آن، ب 21/77/7310 تاسیس شد. به استناد الیحه قانونی مصوب

در اداره  0/0/7311مورخ  30314تحت شماره یکی از کارخانه های تابعه شرکت سهامی صنایع شیر ایران محسوب و 

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

کلیه کارخانه های تابعه به شرکت تبدیل و متعاقب آن شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن در مورخ  20/4/7302مورخ 

 نزد اداره ثبت شرکتهای شهرستان رشت به ثبت رسید. 0043ره تحت شما 24/72/7302

 

 سرمایه و ترکیب سهامداران 

 7،333سهم ، به ارزش اسمی هر سهم  733،333میلیون ریال )شامل تعداد  733سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 

سهم ، به ارزش اسمی هر  233،333 میلیون ریال )تعداد 233،333ریال( بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ 

 افزایش یافته است. 21/72/7311ریال( در پایان سال مالی منتهی به  7،333سهم 

تاریخ ثبت افزایش 

 سرمایه

 سرمایه قبلی

 )میلیون ریال(

 سرمایه جدید

 )میلیون ریال(

درصد 

افزایش 

 سرمایه

 محل افزایش سرمایه

 مطالبات سهامداران 2 11,111 91,111 9911

 ادغام شرکت شیر پاستوریزه پگاه قزوین  92 14,111 11,111 9911

 ادغام شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه گیالن  91 420111 14,111 9911

 مطالبات و آورده نقدی سهامداران 999 9210111 420111 9911

 مطالبات حال شده0 آورده نقدی و سود انباشته 11 2110111 9210111 9911
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 زیر است : گزارش به شرح جدولتایید و تاریخ  33/72/7311همچنین سهامداران شرکت در پایان سال منتهی به 

 

 و تاریخ تایید گزارش 3199لیست سهامداران شرکت در پایان سال 

 نام سهامدار ردیف
 تاریخ تایید گزارش 03/91/9011

 درصد تعداد سهام درصد تعداد سهام

 14.10 741،121،232 14.10 741،121،232 ایران )سهامی خاص(شرکت صنایع شیر  7

 %3.7کمتر از  72.222 %3.7کمتر از  72.222 شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان 2

 %3.7کمتر از  72.222 %3.7کمتر از  72.222 شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران 3

 %3.7 از کمتر 72.222 %3.7 از کمتر 72.222 شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان 4

 %3.7 از کمتر 72.222 %3.7 از کمتر 72.222 شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان 1

 %3.7 از کمتر 72.222 %3.7 از کمتر 72.222 شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان 2

 21.71 13،341،420 21.71 13،341،420 سهامداران ریسا 1

 %933 133,333,333 %933 133,333,333 جمع

 

 

 محیط حقوقی شرکت

 مهمترین قوانین و مقررات بر فعالیت شرکت عبارتند از :

 قانون کار جمهوری اسالمی ایران  -7

 قانون تجارت  -2

 قانون مالیاتهای مستقیم  -3

 قانون تامین اجتماعی  -4

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

 وجود نداشته است. یا انتظار می رود تاثیر قابل مالحظه ای بر فعالیت شرکت داشته باشند،

 



 (عامشرکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن )سهامی 

 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

 9011 ماه اسفند 03 برای سال مالی منتهی به 
 

6 
 

 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 : 7311صورت سود و زیان شرکت در سال 

 00,,سال     
 

 ,0,,سال  
      

 میلیون ریال   میلیون ریال    

 80,1,,82,   780,58622    درآمدهای عملیاتی

 (85,68651,)   (78,0,8000)    بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

 76,85,6   ,7,08,6    سود ناخالص

 (668105,)   (,,781,,)    هزینه های فروش8 اداری و عمومی

 8501,   (78,61)    اقالم عملیاتیسایر 

 608020,   ,5,8,2,    سود عملیاتی

 (,2810)   (186,1)    هزینه های مالی

 8,70,   ,871,    سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

 668,15,   5685,5,    سود قبل از مالیات

        هزینه مالیات بر درآمد:

 (,,7181)   (708501)    جاری

 2580,7   ,7,801,    سود خالص

        سود پایه هر سهم:

 167   077    ریال -عملیاتی 

 (77)   (7)    ریال -غیرعملیاتی 

 6,,   076    ریال -سود پایه هر سهم 
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 فروشالف( 

 فروش محصوالت بر حسب انواع محصوالت بشرح زیر می باشد :
 

 گروه محصوالت ردیف
 3191سال  3199سال 

 میلیون ریال -مبلغ تن-مقدار میلیون ریال -مبلغ تن-مقدار

  558,02,  08,65  8700,,0  5,,68, انواع شیر ,

  ,6860,,  2,0  7,18076  8,21, انواع خامه ,

  ,801,  1  7680,0  75 انواع کره 1

  10,8060  08,77  ,877,,0  82,5, انواع ماست 5

  ,0668,0  ,8,6,  0582,1,  ,812, انواع پنیر 0

  7078,11  78607,  28170,,  78777, انواع دوغ 2

, 
سایر محصوالت و سایر 

 اقالم
2,,  208,,7  ,,,  ,,8,00  

  311191215  121717  111151313  161373 فروش ناخالص

 (9240112) (214) (2110111) (244) برگشت از فروش و تخفیفات

  316311711  121213  117151366  171935 فروش خالص

 

 خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی ب( 

 شرح
 3191سال  3199سال 

 درصد تغییرات نسبت به سال قبل

 )میلیون ریال( )میلیون ریال(

-21 2،041 131 یمواد بسته بند عاتیخالص فروش ضا  

-213 203 (4،313) یتایعمل یارز یها یبده ریاز تسع ی( ناشانیسود )ز  

 2437 32 073 ریسا

-375 11572 (11132) جمع  
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 هزینه های مالی ج( 

 و مقایسه آن با سال قبل به شرح زیر می باشد : 7311ارقام تشکیل دهنده هزینه های مالی شرکت در سال 

 شرح
 3191سال  3199سال 

 درصد تغییرات نسبت به سال قبل
 میلیون ریال میلیون ریال

 -41 1،423 4،304 سود تضمین شده و کارمزد تسهیالت 

 -25 61271 21312 جمع

 

 خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی د( 

 و مقایسه آن با سال قبل به شرح زیر می باشد : 7311ترکیب سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی شرکت در سال 

 درآمدهای غیر عملیاتی (  9-د

 شرح
درصد تغییرات نسبت  3191سال  3199سال 

 میلیون ریال میلیون ریال به سال قبل

 73 9991 9,109 سود سپرده بانکی

 733 - 9,533 گروه یاز شرکت ها یافتیپاداش در

 1 95 91 سود سهام

 733 - 539 سایر

 311 31319 11121 جمع

 

 غیر عملیاتی  (  هزینه های1-د

 مورد ندارد.

 سود قبل از کسر مالیات و سود خالص ه(  

 شرح
درصد تغییرات  3191سال  3199سال 

 میلیون ریال میلیون ریال نسبت به سال قبل

 13 733،341 713،131 سود  )زیان (  قبل از کسر مالیات 

 1 (24،473) (22،114) مالیات 

 71 651911 3111923 سود خالص 

 



 (عامشرکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن )سهامی 

 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

 9011 ماه اسفند 03 برای سال مالی منتهی به 
 

9 
 

 محصوالت عمدهآمار تولید شرکت به تفکیک  -1

 :و مقایسه آن با سال قبل به شرح زیر می باشد 7311آمار تولیدات شرکت در سال 

 3191 3199 واحد نام محصول ردیف
درصد تغییرات 

 نسبت به سال قبل

  0, 08775 ,6826, تن انواع شیر ,

  20 005 8776, تن انواع خامه  7

  8,25, 1 50, تن انواع کره  ,

 (1) 086,0 8001, تن انواع ماست  1

  1 0,,8, 8126, تن انواع پنیر 5

  7 ,7866, 78777, تن انواع دوغ 0

  27, ,,, 01472, تن سایر 2

  1 121771 161113 جمع کل تولیدات 

 

 3199 سال طی در شده انجام اقدامات اهم

 خامحوزه بهبود شیر

 میزان شیر خام دریافتی از دامداران و خامه خریداری شده -

 :باشد می زیر شرح به 7310 و 7311 سالهای در شده خریداری خامه و دامداران از دریافتی خام شیر میزان   

 3191عملکرد  3199عملکرد  شرح
درصد تغییرات 

 نسبت به سال قبل

 (,74) 1,850180,0 781,0,,178 کل شیرخام دریافتی )کیلوگرم(

 (,74) 08,50,, 58020,, میانگین دریافت روزانه)کیلوگرم(

 (6646,) 082,6,, 6 خامه)کیلوگرم(

 (6646,) 76, 6 میانگین روزانه دریافت خامه)کیلوگرم(
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 الیر 13،114،722 به مبلغ هایو دامدار یبه مراکزجمع آور  یشگاهیآزما لینهادن وسا اریدر اخت -

 الیر 3،341،112،133به مبلغ  رخامیحمل ش یبرا یلیتر غهیت کدستگاهی دیخر -

 الیر 1،133،333،333علوفه به مراکز طرف قرارداد به مبلغ  دیخر نهیپرداخت کمک هز -

 ریال 2،333،333،333به دامداران به مبلغ اعطای تسهیالت از طریق بانک تجارت  -

 

 حوزه تولید

 .  تیفیتمام شده محصول با حفظ ک متیپروژه استارتر بالک با هدف کاهش ق اندازی راه – 1

شده در  انجام شاتیو آزما هایست با توجه به بررس یدر ماستها کیوتیپروب استارترهای مصرف کاهش – 2

 تمام شده .  متیدر جهت کاهش ق کیوتیمعتبر به لحاظ کانت پروب یها شگاهیآزما

است بافت محصول م تیفیحفظ ک یبرا وپیهموژن و استفاده از شل ت ریکولر در مس تیپل رتغیی – 3

 .   یهش مصرف انرژهمزده و کا

 تمیتمام شده با توجه به ق متیپروسس آنالوگ در دو مرحله جهت کاهش ق ریفرمول در پن رتغیی – 4

 .  تیفیسود با حفظ ک هیحاش جادیآن و ا نیسنگ انیو حذف ز یصادرات

مام ت متیو با هدف کاهش ق تیفیست و همزده با حفظ ک یماستها  استارترهای مصرف مقدار کاهش – 5

 شده محصول . 

 در روز .   لوگرمیک 3111در روز به مقدار   لوگرمیک 1011از  یسنت ریمحصول پن دیتولظرفیت  شافزای – 6

  ییلویک 4 یموجود با بسته بند زاتیبا توجه به تجه یاهمزگیس ریپن دتولی استارت – 7

 متیبا هدف کاهش ق تیفیبا حفظ ک دیدر روش تول یراتییبا تغ یمتر 4عرض  لوننای مصرف حذف – 0

 تمام شده محصول . 

متر مکعب با هدف  2ها و کاهش مصرف آب روزانه به مقدار  ضدعفونی جهت بخار مصرف کاهش – 9

 .  یکاهش مصرف انرژ

شدن  یتناژ جهت مل شیبا هدف افزا یسنت ریپن یو بسته بند دیتول کیساخت خط اتومات طراحی – 11

 . یمجدد بعد از بررس شیافزا ازین در روز در فاز اول و در صورت نت 5تا  دیتول محصول

مطمئن  و تیفیبا ک دیدر جهت تول یاهمزگیس ریکامل با خط پن ییفن ورز جه آشنا یرونی 4 آموزش – 11

 محصول . 
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و   UV یبه کمک تکنولوژ زهیفرا پاستور یبه دستگاه ها زهیپک پاستور یپر یدستگاه ها  لتبدی – 12

و  یمحصوالت صادرات دیتول یبرا لیخط استر یخط با هدف آزاد ساز نیبا ا زهیمحصول فراپاستور دیتول

 واحد .  نیسود ا شیجهت افزا یبرون سپار ای

 .  یو بطر یلونینا یتمام شده در دوغها متقی کاهش – 12

 .  النیپگاه گ دیالنچ به عنوان محصول جد تهیکم هیاول هیدییکره مربا و اخذ تا یشیآزما دتولی – 13

 به درخواست واحد بازارگستر .  یلیفو یریمخکره ت دتولی – 14

رو در  شیبا توجه به استفاده از آن در فصول پ یچرب رهیتن با هدف ذخ 135کره فله با تناژ  دتولی – 15

 محصوالت مختلف .  یسود برا هیحاش جادیو ا 1411سال 

 تایجهت کنترل مصرف و نها قیوزن دق میبا هدف تنظ یگرم 111دستگاه  نگیلیف ضیو تعو یریگپی – 16

 تمام شده محصول .  متیو ق عاتیضا

 عیصنا یتر از شاخص ها نیبا توجه به اهداف مشخص شده و پائ یمواد بسته بند عاتضای کاهش – 17

 .  ریش

 .  UF ریشده در پن جادیخورده ا ریبا هدف کاهش پن یو آماده ساز دیدر روش تول رتغیی – 10

با هدف کاهش  زاتیجهت کنترل مناسب تر دستگاه ها و تجه قیدق یشیپا یها ستیچک ل جادای – 19

 .  ییمختلف در محصول نها یهایاز آلودگ یریو جلوگ عاتیضا

محصول  عاتیاز ضا یریو جلوگ UHTاول خط در دستگاه  ریش یجمع آور ریو ساخت مس طراحی – 21

 تن در سال .  14حدود 

و  یاز اشتباهات اپراتور یریبا هدف جلوگ UHTدر  15سنسور هشدار دهنده والو  طراحی و نصب – 21

 محصول .  عاتیاز ضا یریجلوگ

 .  لیپراکنده در سالن استر یهایو پروسس با هدف کاهش آلودگ یبسته بند یدستگاه ها سسروی – 22

 یو کاهش دما یپالتها با هدف کاهش زمان سردخانه گذار یخامه بر رو دیجد دمانیچ جادای – 23

 انبارش . یاز فضا نهیمناسب و استفاده به تیفیک جادیمحصول و ا
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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

سیاهمزگی اعم از انجام تولیدات آزمایشی و پایلوتی مختلف در این حوزه  فعالیت گسترده در حوزه پروژه پنیر .7

جهت پیدا کردن مواد اولیه )استارتر و ...( و تولید محصولی با مشخصات تعریف شده، برگزاری جلسات متعدد 

ذ تاییدیه خجهت بررسی و پیگیری تجهیزات، دستگاهها، ابنیه مورد نیاز و بسته بندی مناسب و مورد قبول بازار، ا

 کمیته النچ و ....

 کیلویی 4تولید پنیر سیاهمزگی فله  .2

 سی سی 7333تولید نوشیدنی گازدار موهیتو  .3

 تولید کره الکتیکی بدون نمک با بسته بندی فویل آلومینیومی .4

 سی سی  7133تولید دوغ گلپر بطری  .1

 کاهش بهای تمام شده دوغ نعناع پری پک .2

 تیک ماستکاهش میزان مصرف استارتر پروبیو  .1

 با هماهنگی شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران کاهش درصد چربی شیرهای طعم دار جهت صادرات .0

 پیدا کردن جایگزین مواد اولیه شامل رنگ کلروفیل و طعم دهنده در موهیتو .1

 تست استارترهای بالک ماست و مشخص نمودن استارتر با قیمت و کیفیت مناسب .73

 مینارینطراحی فرموالسیون خامه قنادی  .77

 طراحی فرموالسیون و ارسال نمونه کره مربا برای کمیته النچ  .72

 پیگیری و انجام مصوبات کارگروههای کره، ماست رویه دار و دوغ صنایع شیر ایران. .73
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 حوزه فنی

 زهیپک پاستور یبا دستگاه پر ESL ریش یفاز اول بسته بند یاجرا .7
 Roممبران  لتریو نصب  ف دیخر .2

   kw 2333کندانسور  یونصب و راه انداز دیخر .3

 G23خط دستگاه پرکن پودر  یو نصب و راه انداز دیخر .4
 وافی ریپن یتن2تیپل یو نصب و راه انداز دیخر .1
 زهیسه جداره سالن پاستور یتن 1و نصب  و راه انداز تانک  دیخر .2
 کندانس)کنسانتره( ریساخت دستگاه پرکن ش .1
 لیپک استر یساخت باالنس پر .0

 UHTفلو   ریمخصوص اسپا وپالریدستگاه ت2ساخت  .1
 سرد حیماست به روش بالک و تلق دیتول یفراور ستمیس یو  راه انداز ریمس جادیو ا ونیاتوماس .73
 یکامل در پانل مرکز  cipخط  2 یو راه انداز ونیبرق و اتوماس یساخت تابلو .77
 یاهمزگیس ریپن یساخت سالن بسته بند .72
 محصوالت در سالن گازدار یریبارگ یساخت سکو .73
 یلیکره فو یدستگاه بسته بند یو راه انداز ریتعم .74
 ایکامل سپراتور وست فال سیسرو .71
 لیخط استر یساعت دستگاهها24333 سیسرو .72
  ساتینوسط واحد تاس نچیا 4و  نچیا 1 زیبا لوله سا اکیآمون ریمس یلوله کش .71
 لنیات یاز چدن به پل نیرزمیفاضالب ز یلوله کش ضیتعو .70
 لیفو ومیجهت وک یوالدنر و استفاده از ونتور ومیحذف پمپ وک .71

  TBA3نوارکش دستگاه  زمیمکان رییتغ .23
 (نگیلی)فیگرم733دستگاه پرکن یکل ضیتعو .27
 ترانهیمد ریپن یتانک ها یو لوله کش ییجابجا .22
 بدون درز یو نصب لوله ها لیمحصول سالن استر ریدرزدار مس یحذف لوله ها .23
 یسنت ریپن یبخار وت ها ریمس  جادیا .24
 دوغ ریسالن گازدار جهت مس یبرا دیجد یلوله کش .21
 همزده به سالن ماست یماست از سالت تانکها یگرم733دستگاه  ییجابجا .22
 وژیفیدوباره باکتر یو راه انداز ریتعم .21
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 خرید
 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:در 

 9911  9911  نوع مواد اولیه  تامین کننده

      
  یون ریالمیل

درصد نسبت به 

 کل خرید
 میلیون ریال 

 

درصد نسبت 

 به کل خرید

  41   1110219   11   1190119  شیر خام    دامداران و تامین کنندگان خارج از گروه

  91   2110111   29  4910411  شیرخام و مواد اولیه    شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی

  1   9290114   1  9110111  مواد اولیه جانبی و بسته بندی     شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران

  4   110291   1  140129  مواد بسته بندی    شرکت فرآورده های شیری پگاه

  2   210111   2  910112  مواد بسته بندی    شرکت مهدیس پالست پایا

  9   290411   2  410141  مواد بسته بندی    شرکت کشت افزا

  9   290919   2  910111  مواد بسته بندی    شرکت توسن آروین خزر

  9   210411   9  240111  مواد اولیه جانبی    شرکت کشت وصنعت زرند

  9   940191   1  20191  مواد بسته بندی    شرکت کارتن تمدن کرج

  1   10291   9  990121  مواد اولیه جانبی    شرکت بهین طعم آریا

  1   10991   1  10121  مواد اولیه جانبی    شرکت الکتوپرات پیشگامان

  1   40119   1  10111  مواد بسته بندی    شرکت پارس پالستیک خوزستان

  1   1   1  10114  اولیه جانبیمواد     شرکت بهین آزما شیراز

  1   1   1  40141  مواد اولیه جانبی    شرکت روبرته سیرجان

  1   1   1  10911  مواد اولیه جانبی    صنایع پاستوریزه مهرداد شیر

  1   1   1  90941  مواد اولیه جانبی    شرکت بهشیر نجم

  1   90119   9  210911  مواد بسته بندی    شرکت پاک آوند لیا

  1   1   1  10211  مواد اولیه جانبی    شرکت بهینه وزین

  1   1   1  10211  مواد بسته بندی    شرکت توسعه درب ایده

  1   1   9  990141  مواد بسته بندی    صنایع بسته بندی فجر گلستان

  1   90192   1  20119  مواد بسته بندی    شرکت ایمن ظرف قزوین

  1   90191   1  90924  مواد بسته بندی    شرکت صنایع پالستیک تک ظرف

  1   90491   1  40129  مواد بسته بندی    شرکت توژ آوای شرق

  1   90941   1  10111  مواد اولیه جانبی    شرکت پیشگامان پخش صدیق

  1   291   1  90991  مواد اولیه جانبی    شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران

  1   11   1  90112  مواد اولیه جانبی    شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان

  1   1   1  10121  مواد اولیه جانبی    شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس

  1   140411   1  9410194  مواد اولیه جانبی و بسته بندی     سایر تامین کنندگان
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 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 افزایش 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 ازارب 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 واسطه 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 مشتریان 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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 حوزه فروش

 

 نقاط ضعف حوزه فروش :  -

و کاهش تولید بدلیل اشباع  433جمله پنیر یواف ( ورود محصوالت مشابه از شرکت های گروه به استان گیالن )از .7
بازار از سوی شرکت پخش سراسری پگاه و در نتیجه تحمیل هزینه سربار به قیمت تمام شده واحد و عدم استفاده 
از ظرفیت تولید و کاهشی بودن میزان فروش در برخی از محصوالت استراتژیک  در سنوات اخیر که زنگ خطر 

 ست.بزرگی برای شرکت ا

عملکرد ضعیف سیستم توزیع شرکت پخش سراسری در استان گیالن و اظهار نارضایتی تعداد قابل توجهی از مغازه   .2
داران در خصوص سرویس دهی نا منظم محصوالت و خدمات مرتبط با آن ،که معضل اصلی کمبود ناوگان توزیع 

خواهد  ی و جبران ناپذیری به برند واردشناسائی گردید. و در صورتی که این مسئله به سرعت رفع نگردد آسیب جد
 شد.

با توجه به اینکه تمامی محصول مورد نیاز در داخل استان یا استانهای همجوار از این شرکت دریافت نمی گردد،  -3

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

به برخی از شرکتهای محلی. )این موضوع اغلب در محصوالت پاستوریزه  پایین بودن حاشیه سود محصوالت نسبت -4

 اتفاق می افتد. (

 طراحی ضعیف بسته بندی ها در مقایسه با رقبایی همچون کاله، پاژن، دامداران و میهن. -1

 

 نقاط قوت و اقدامات صورت گرفته حوزه فروش : -

...  زگی، پنیر آی نمکی وکره سنتی الکتیکی ورصد نمودن فروش محصوالت جدید ) از قبیل  پنیر سنتی سیاهم .7

هماهنگی و بکارگیری تدابیر الزم جهت معرفی و توسعه بازار و همچنین  تالش و پیگیری برای ملی شدن 

 محصول جدید پنیر سیاهمزگی .

ایجاد تیم بازارگردی مجرب و متخصص جهت آسیب شناسی بازار و پیگیری رفع موارد با همکاری و هماهنگی  .2

 کت پخش سراسری که به صورت منسجم و هفتگی برگزار میگردد.شر

 افزایش حضور میدانی و ارتباط مستمر با مشتریان و نظرسنجی از آنها در خصوص مسائل توزیعی و  کیفی. .3

رقبا در بازار استان بصورت مستمر ،و همچنین تنظیم گزارشات ارزیابی قیمت توجه ویژه به بازار و رصد نمودن  .4

 تحرکات بازار و طرح موارد در جلسات هفتگی مشترک با همکاران شرکت پخش سراسری منطقه یک.رقبا و 

جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت، انجمن صنایع فرآورده  ده با ادارات و ارگانهای مختلف ازبرقراری تعامل سازن .1

 های لبنی ایران و ادارات آموزش و پرورش استان.

 بر برنامه ارائه شده از طرف بازارگستر.تولید به موقع محصوالت برا .2

 دقت ویژه در کیفیت محصوالت تولیدی اصلی از قبیل پنیر، خامه و شیر های استریل. .1
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 پیشنهادات و اهداف درخصوص توسعه ی بازاریابی و فروش شرکت: -

 اختصاص فروش استان به کارخانه محلی توسط بازارگستر. .7

 (. لاستریبه ویژه محصوالت استان و توسعه فروش محصوالت ) تأکید بر تقویت توزیع مویرگی در داخل .2

 سعی در حفظ ثبات کیفیت محصوالت و جلوگیری از ایجاد نوسان در این خصوص. .3

 افزایش تنوع محصوالت در گروه پنیر با معرفی محصوالت جدید.  .4

کمک واحد تالش در جهت بهبود کیفیت محصوالت و یا پائین آوردن قیمت تمام شده ی محصوالت به  .1

 تحقیق و توسعه.

 ایجاد ارتباط با مشتریان از طریق برگزاری جلسات و بازارگردی. .2

 های فروش با توجه به شرایط بازار.تصمیم گیری سریع و به موقع در خصوص سیاست .1

ایجاد فروشگاه های سالمت در سطح استان جهت معرفی و توسعه بازار محصوالت پگاه علی الخصوص در  .0

 پذیر و توریستی مانند انزلی و الهیجان و... شهر های مسافر

 :پگاه بازارگستر پخش سراسری الف( فروش به

 نام گروه
 درصد تغییرات نسبت به سال قبل 3191سال  3199سال 

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

  21  76 7,08607 28,06 1,687,6 ,850, انواع شیر پاستوریزه 

  56 (6) 8,01,, 8101, 758600, 8107, انواع شیر استریل 

  ,7 (,7) 2185,0 166 078670 60, انواع خامه

  ,,80,  266 055 , 08102, 71 انواع کره

  0, (5) 1,68150 ,,086 ,,5,082 8000, انواع ماست 

  0,  , 5508507 8755, 2278016 87,2, انواع پنیر 

  7,  , 7268065 ,7866, 528677, ,78,0, دوغانواع 

  760  0,, 7,,08 ,,7 728072 077 انواع محصوالت غیرلبنی

  22  2 317731671 111797 111931311 151319 جمع 
 

 ب ( فروش صادراتی: 

 نام گروه
 درصد تغییرات نسبت به سال قبل 3191سال  3199سال 

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

 (66,) (66,) 087,5 ,0     انواع شیر استریل 

  50  761 081,1 72 58667, 7, انواع خامه

 (2) (12) 351729 315 351331 11 جمع 

 



 (عامشرکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن )سهامی 

 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

 9011 ماه اسفند 03 برای سال مالی منتهی به 
 

18 
 

 یتحوزه کیف

د پگاه ( برن ی)استاندارد داخل یدفتر مرکز یزیمم یجلسات مستمر جهت رفع عدم انطباق ها یبرگزار -1

 یمختلف سازمان یمناسب توسط واحد ها یو ثبت و ارائه اقدامات اصالح

 یدیمختلف تول یجلسات کارگروه حل مساله سالن ها یبرگزار -2

خطوط  تیفی)شامل ارائه گزارش کنترل ک یدیمختلف تول یجلسات بهبود مستمر سالن ها یبرگزار -3

  ی، گزارش مصارف انرژ شگاهی، گزارشات عدم انطباق ها ، گزارشات آزما یحس یابی،گزارشات ارز

 ی، گزارش فن GMP، گزارش  کیهر سالن به تفک عاتیهر سالن ، گزارش ضا یو نگهدار ریو تعم

 بهبود در مورد موارد فوق( یو.... و ارائه راهکار ها نهرسال

 1311سال  یشده در ابتدا نییبه اهداف تع یابیجهت دست تیفیدر حوزه ک یجلسات تخصص یبرگزار -4

  1311سال  انیشده در پا نییاهداف تع هیبه کل دنیدر رس تیو موفق

 شرکت یدیمحصوالت تول تیفیک یطرح ها یجلسات بازنگر یبرگزار -5

) تعداد  النیاستان گ یساخت از معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشک یپروانه بهداشت دیو تمد اخذ -6

 پروانه (  24

نوآورانه سازمان غذا و دارو  تهیاز کم یاهمزگیس ریپن دیساخت محصول جد ی*اخذ پروانه بهداشت

 کشور یدانشگاه علوم پزشک

  یمحصول ماست خامه ا ی*اخذ پروانه بهداشت

 G22 زریالیمحصول استاب ی*اخذ پروانه بهداشت

 یشده کامل و بدون چرب ریتبخ ریمحصول ش ی*اخذ پروانه بهداشت

 با برند رادلر تویمحصول نوشابه گازدار موه ی*اخذ پروانه بهداشت

 کم چرب وافیتازه  ریساخت محصول پن ی*اخذ پروانه بهداشت

 پروانه( 7استاندارد ) تعداد  یپروانه استاندارد از سازمان مل دیاخذ و تمد  -7

  ی*اخذ پروانه استاندارد محصول ماست خامه ا

 یشده کامل و بدون چرب ریتبخ ریذ پروانه استاندارد  محصول ش*اخ

 با برند رادلر توی*اخذ پروانه استاندارد محصول نوشابه گازدار موه
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 کم چرب وافیتازه  ری*اخذ پروانه استاندارد محصول پن

 * اخذ پروانه استاندارد محصول ماست طعمدار کم چرب 

با  بیبه ترت رانیاز سازمان استاندارد ا 1311و  1317سال در یمصرف انرژ اریانطباق مع ی*اخذ گواه

 % 13315و  % 123327 یانرژ ندکسیشاخص ا

 یاز طرف اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماع ینمونه استان یکسب عنوان کارشناس بهداشت حرفه ا -1

 النیاستان گ

ستان ا یاز طرف اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماع ینمونه استان یکسب عنوان خانه بهداشت کارگر -1

 النیگ

دفتر  یبا هماهنگ انهیخاورم یشگاهیبرگزار شده از  طرف  مرکز فنون آزما  PTشرکت در آزمون  -12

 یکل ای، توتال کانت ، اشرش فرمیشامل کل یکروبیم یدر خصوص آزمون ها     رانیا ریش عیصنا یمرکز

 در هر چهار آزمون از طرف مرکز برگزار کننده آزمون  ی، استاف اورئوس و اخذ قبول

سازمان  محصوالت از یبرخ دیشرکت با توجه به اضافه   نمودن تول یو اصالح پروانه بهره بردار دیتمد -11

 صمت

 ایحوزه اوراس یکشور جهت صادرات به کشورها یازطرف سازمان دامپزشک IRکد  نامهیگواه دیتمد -12

در  %17 زانیبه م النیاستان گ یاز طرف معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشک PRPs ازیامت  شیافزا -13

 بوده است ( %16برابر  با  1311در مدت مشابه سال  ازی)امت 1311سال 

 یاز طرف معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشک شگاهیساالنه آزما یزی+ در ممAو رتبه  ازامتی اخذ – 14

  النیاستان گ

  

 یتکیفتضمین حوزه 

  ISO5222112211  سیستم مدیریت انرژیگواهینامه  اخذ .1

 ISO3242212216  سیستم مدیریت منابع انسانی اخذ گواهینامه .2

 نامه حالل محصوالتتمدید گواهی .3

 سه ستارهتعالی منابع انسانی در سطح تقدیرنامه کسب جایزه  .4
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 ماه که در شهریور ISO1221512211جهت تمدید گواهینامه سیستم مدیریت آموزش  خارجی ممیزی .5

 صورت پذیرفت. انطباقی عدم بدون ثبت هیچ گونه

بدون  ماه که در شهریور ISO5222112211  سیستم مدیریت انرژی جهت اخذ گواهینامه خارجی ممیزی .6

 .صورت پذیرفت انطباقی عدم ثبت هیچ گونه

 ماه که در شهریور ISO3242212216  سیستم مدیریت منابع انسانی جهت اخذ گواهینامه خارجی ممیزی .7

 صورت پذیرفت. انطباقی عدم بدون ثبت هیچ گونه

بدون  ماه که در مهر ISO17225 آزمایشگاه سیستم مدیریت  جهت تمدید گواهینامه خارجی ممیزی .1

 صورت پذیرفت. انطباقی عدم ثبت هیچ گونه

 و اخذ تائیدیه مذکور توسط سازمان غذا و دارو 22222ممیزی خارجی جهت تائیدیه گواهینامه ایزو  .1

ممیزی داخلی )خود ارزیابی( از واحدها مطابق چک لیست های استاندارد داخلی و دوره  2برگزاری  .12

چک  -1ضایعات دفتر مرکزی صنایع شیر و ارسال گزارش خودارزیابی به دفتر مرکزی صنایع شیر) 

چک لیست ارزیابی -GMP 33چک لیست ممیزی  -2کیفیت3  ممیزی کنترل -لیست ارزیابی

چک لیست ارزیابی الزامات  -5، چک لیست ارزیابی سیستم مدیریت ضایعات -4         3آزمایشگاه

  (PMSقانونی و طرح 

 ارزیابی و بروزرسانی ریسک های ایمنی و بهداشتی واحدها  .11

 سک های فرآیندی واحدهاارزیابی و بروزرسانی ری .12

 ارزیابی و بروزرسانی جنبه های زیست محیطی واحدها .13

( و ماتریس برنامه SWOTبا استفاده از رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک )تدوین استراتژی منابع انسانی  .14

 (QSPMریزی استراتژیک کمی )

( و ماتریس برنامه SWOTاستراتژیک )با استفاده از رویکرد تحلیل عوامل بروزرسانی استراتژی سازمان  .15

 (QSPMریزی استراتژیک کمی )

 تهیه و تدوین کتاب پنیر سیاهمزگی .16
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تدوین استراتژی منابع انسانی شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن با استفاده از " عنوان  با ای مقالهچاپ  .17

در  "(QSPMکمی )( و ماتریس برنامه ریزی استراتژیک SWOTرویکرد تحلیل عوامل استراتژیک )

 فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری.

 Hazard identification and Risk assessment using the William Fine " عنوان  با ای مقاله .11

method: A case study of Pasteurization Unit of Guilan Pegah Pasteurized Dairy 

Co. , Iran  " مهندسی شیمی به صورت سخنرانی ارائه شده است.کنگره بین المللی   یازدهمین در 

تدوین استراتژی منابع انسانی شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن با استفاده از رویکرد " عنوان  با ای مقاله .11

در  "(QSPM( و ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی )SWOTتحلیل عوامل استراتژیک )

دوازدهمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری به صورت ارائه شفاهی 

 پذیرفته شده است. 

ISO1221 3ISO14221 3ISO45221 3برگزاری ممیزی داخلی سیستم های مدیریتی جاری در شرکت ) .22

ISO22222 3ISO12222 3ISO12224  وISO12215 ش ممیزی و ارائه گزار برگزاری جلسات ( و

 پیگیری های مربوطه

 و پیگیری های مربوطه ISO17225برگزاری ممیزی داخلی سیستم مدیریت آزمایشگاه  .21

 و پیگیری های مربوطه ISO32422برگزاری ممیزی داخلی سیستم مدیریت منابع انسانی  .22

 و پیگیری های مربوطه IS252221برگزاری ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی  .23

 تعیین اهداف واحدها به ریاست مدیرعامل محترم شرکت برگزاری جلسات .24

به تفکیک واحدها به ریاست مدیرعامل اهداف تعریف شده در واحدها  ماهه 3پایش برگزاری جلسات  .25

 و برگزاری جلسات بازنگری مدیریت و گزارش پایش اهداف محترم شرکت 
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 اداری و منابع انسانی:حوزه 

 تفکیک واحد سازمانی جدول نیروی انسانی شرکت به

 تولید شــــــــرح

کیفیت و 

تحقیق و 

 توسعه

 آزمایشگاه
فنی 

 مهندسی
 حراست

مالی و 

روابط 

عمومی 

 itو

بازرگانی 

و صادرات 

 و انبار

اداری و 

منابع 

انسانی و 

 بهداشت

بهبود 

 شیر

حوزه 

مدیر 

 عامل

 جمع

 رسمی

 تعداد
3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 7 

 صددر
30 360 30 30 360 30 30 30 360 530 3330 

 ردادیقرا

 تعداد
63 7 1 17 2 1 6 32 3 2 321 

 درصد
260 20 50 310 10 50 50 90 30 10 3330 

 اتیخدم

 تعداد
11 1 1 1 1 5 7 1 3 1 71 

 درصد
510 10 10 310 10 10 330 50 30 10 3330 

 جمع

 تعداد
331 9 33 12 6 31 31 36 1 9 137 

 درصد
260 20 50 370 10 70 70 10 30 20 3330 

 

 )رسمی و قراردادی(ول نیروی انسانی شرکت به تفکیک مقطع تحصیلیجد

 جمع دکترا فوق لیسانس لیسانس فوق دیپلم دیپلم زیر دیپلم شــــرح

 352 3 32 23 13 59 39 تعداد

 درصد
310 110 320 160 90 30 3330 

 

 )رسمی و قراردادی(جدول نیروی انسانی شرکت به تفکیک سابقه کار

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

 352 3 3 16 53 51 31 تعداد

 درصد
10 120 110 120 30 30 3330 
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 )رسمی و قراردادی(جدول نیروی انسانی شرکت به تفکیک سن

 جمع سال01بیش از  01-51 51-01 01-01 01-05 سال05کمتر از  شــــرح

 352 3 1 29 16 33 3 تعداد

 درصد
30 70 570 110 50 30 3330 

 

  فعالیت های توسعه منابع انسانی

گزارش ادواری نسبت دوره های برگزار شده به کل دوره های آموزشی و اعالم در خصوص فعالیت های حوزه آموزش ،

برگزار گردید که  نفر ساعت( 2047) دوره 33دوره می باشد که از این تعداد  13تعداد  7311درصد تحقق تعیین در سال 

  درصد دوره های تعیین شده می باشد . 23برابر با تقریباً 

 

 3199مروری بر بودجه شرکت در سال 

 صورت سود و زیان بر اساس بودجه مصوب

  
 9911سال 

  
 میلیون ریال

  ,780,1800  فروش و درآمد

 (780,78,76)  قیمت تمام شده محصول تولیدی فروخته شده

  ,678,2,  ( ناویژهسود ) زیان 

 (08621,,)  کسر می شود : هزینه های اداری 8 توزیع و فروش

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

  008751,  سود ) زیان ( عملیاتی

 (58000)  هزینه های مالی

  ,8,6,  خالص سایر درآمدها ) هزینه های ( غیر عملیاتی

  078,50,  زیان ( ویژهسود ) 

 (,,085,)  کسر می شود : مالیات

  9240121  سود خالص پس از کسر مالیات
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 میزان تولید بر اساس بودجه مصوب

 روز 131میانگین  روز 175میانگین  تن -جمع کل سال  انواع محصوالت

 ,, ,, 80,2,, انواع شیر 

 7, 6, 8275, انواع خامه

 6 6 71 انواع کره

 5, 6, 86,6,, انواع ماست

 7, 6, 82,2, انواع پنیر

 11 ,, 7,,8,, انواع دوغ

 , , ,02 سایر محصوالت غیر لبنی

 325 312 251171 جمع

 

 تغییر در سرمایه گذاری ها( 2

 الف(تغییرات در دارایی ثابت

 و مقایسه آن با سال قبل به شرح زیر می باشد : 7311دارائیهای ثابت در سال  ارزش دفتریتغییرات 

 نام دارایی

 درصد تغییرات 3191931919 3199931913

 میلیون ریال میلیون ریال نسبت به سال قبل

  6 ,1802 ,1802 زمین

 (0) 580,0, 18775, ساختمان

  ,0, ,0865 580,2, تاسیسات

  00 08,75, ,,,78, ماشین آالت و تجهیزات

  ,820, ,76 ,2,, نقلیهوسایل 

 (,,) ,,,8, 8,10, اثاثه و منصوبات

  59 271512 621311 جمع کل
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 تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست های تامین مالی ( 5

 تغییرات در حقوق صاحبان سهامالف( 

 :و مقایسه آن با سال قبل به شرح زیر می باشد  7311تغییرات در حقوق صاحبان سهام در سال  

 نام دارایی
3199/31/13 3191/31919 

 درصد تغییرات نسبت به سال قبل
 میلیون ریال میلیون ریال

 3 233،333   233،333   سرمایه 

 17 72،727   70،370 اندوخته قانونی 

 12 13،373   741،014 سود)زیان(انباشته

 91 035,109   011,961 جمع

 

 تغییرات در بدهیهای بلند مدت  ب(

 و مقایسه آن با سال قبل به شرح جدول زیر است : 7311تغییرات در بدهیهای بلند مدت در سال 

 نام دارایی
3199/31/13 3191/31/19 

 درصد تغییرات نسبت به سال قبل
 میلیون ریال میلیون ریال

 23 43،174 21،171 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 

 13 10,691 11,196 جمع

 

  تقسیم سودزمان بندی ( ج

 زمان پرداخت تعداد سهام سهامداران ردیف

 31/11/1411تا  11/14/1411 سهم  110111سهامداران از یک سهم تا   1

 31/11/1411تا  11/15/1411از  سهم  450111سهم تا  110111سهامداران از   2

 31/11/1411تا  11/16/1411از  سهم  1110111سهم تا  450111سهامداران از   3

 31/11/1411تا  11/10/1411از  سهم  2110111سهم تا  1110111سهامداران از   4

 31/11/1411تا  11/11/1411از  سهم  2110111سهامداران بیش از   5
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  تغییرات در وضعیت نقدینگی (7

 منابع اصلی نقدینگی و مصارف نقدی عمده ( الف

 :ه آن با سال قبل به شرح زیر استو مقایس 7311منابع اصلی نقدینگی و مصارف نقدی عمده در سال 

  9911  9911 

 میلیون ریال  میلیون ریال  

  2580,7     ,7,801,    سود خالص

      تعدیالت: 

  ,,7181     708501    هزینه مالیات بر درآمد

  ,2810     186,1    هزینه های مالی

 (5,)   (0,)   سود سهام دریافتی

 (1,,8,)   (,,87,)   سود سپرده بانکی

  08100     ,70876    خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمات کارکنان

  08007     08071    استهالک دارایی های غیر جاری

  110114     120441    جمع تعدیالت 

     گردش :تغییرات در سرمایه در 

 (758062)    75,8750    کاهش )افزایش( افزایش دریافتنی های عملیاتی

 (1,,58,,)   (708025,)   افزایش موجودی مواد و کاال

  8001,    (0,8770)   کاهش )افزایش( پیش پرداخت های عملیاتی 

  ,7,5812    (5587,7)   افزایش )کاهش( پرداختنی های عملیاتی

  08111     8,16,    تغییرات در سرمایه درگردشجمع 

  ,70875,     080,0,,    نقد حاصل از عملیات
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 وضعیت جریانهای نقدی عملیاتی ب( 

 9011سال   شرح
 

  9011سال 
درصد تغییرات 

 نسبت به سال قبل

  42   721،217  701،231  خالص وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی جریان 

  32  (71،127)  (27،310)  مالیات بر درآمد پرداختی 

  433  (77،240)  (22،343)  جریان خالص وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری 

  712  (43،373)  (771،123)  جریان خالص وجه نقد ناشی از فعالیتهای تامین مالی 

 

 

 سیاست های تامین مالی و اعتباری  -6

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 .7311طی سال 

 

 تغییرات در سرمایه در گردش -1

 و مقایسه آن با سال قبل به شرح جدول زیر است : 7311در سال  سرمایه در گردشتغییرات در 

 شرح
3199/31/13 3191/31919 

 درصد تغییرات نسبت به سال قبل
 میلیون ریال میلیون ریال

 1.1 210،427 371،213 سرمایه در گردش 

 5.1 111,119 095,113 جمع
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 نسبت های مالی  -9

 با سال قبل به شرح زیر می باشد : نآ و مقایسه 7311جدول نسبتهای مالی شرکت در سال 

 درصد تغییرات نسبت سال قبل 3191سال  3199سال  عناوین نسبتهای مالی

 نسبتهای فعالیت )کارآیی(: –الف 

  1.20 1.47 مرتبه –نسبت دوره گردش موجودی ها 

  1.73 72.34 مرتبه  -نسبت دوره گردش مطالبات تجاری

 نسبتهای نقدینگی : -ب

  7.11 7.12 مرتبه  –نسبت جاری 

    نسبت بدهی -ج

  73.11 4.27 نسبت کل بدهی

  32 43 نسبت مالکانه

 نسبتهای سود آوری -د

  74 70 درصد  –نسبت بازده مجموع دارایی ها 

  31 41 درصد  –نسبت بازده حقوق صاحبان سهام 

  22 41 درصد  –نسبت نقدشوندگی سود 

     های ارزیابینسبت  –ه 

  242 147 جریان نقدی هر سهم

  EPS 113 132سود )عایدی( هر سهم 

 

  فعالیتهای مربوط به خدمات پس از فروش

 برای این شرکتاصوال خدمات پس از فروش به صورت عام ،با توجه به نوع و ماهیت فعالیتهای تولیدی در شرکت 
مصداق ندارد ، ضمن اینکه این شرکت همواره سعی نموده ، نسبت به تکریم و حفظ مشتریان خود اهتمام ورزیده و 

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

 به معامالت با اشخاص وابسته  اطالعات مربوط

اصالحیه  721محدود به معامالت موضوع ماده  7311معامالت شرکت با اشخاص وابسته با تایید هیات مدیره در طی سال 
 پیوست صورتهای مالی می باشد . 21یادداشت توضیحی شماره قانون تجارت بوده ، که وضعیت آن به شرح 

 العات و تعهدات مالی آتی شرکت اط

صورتهای مالی ، تعهدات دیگری برای این شرکت  21مندرج 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:

 سمت خانوادگینام و نام 
تحصیالت 9 مدارک حرفه 

 ای

زمینه های 

 سوابق کاری

تاریخ 

عضویت 

در هیات 

 مدیره

میزان مالکیت 

 در سهام شرکت

عضویت همزمان 

در هیئت  مدیره 

 سایر شرکت ها 

عضویت قبلی در 

هیئت مدیره سایر 

 5شرکت ها در 

 سال اخیر

 رئیس هیئت مدیره رضا کریم نژاد

مهندسی  کارشناسی
کشاورزی و منابع طبیعی 
 / کارشناسی ارشد فلسفه

 11مرداد   صنایع لبنی
کمتر از  

3.7% 
- - 

 موسی اسماعیل زاده
مدیر عامل و نائب 
 رئیس  هیئت مدیره

 ارشد کارشناسی
 صنایع مهندسی

 11مرداد  صنایع لبنی 
کمتر از  

3.7% 
- -  

  عضو هیئت مدیره حسن بیتا
کارشناسی مدیریت 

 صنعتی
 11مرداد  لبنی صنایع

کمتر از  
3.7% 

- - 

 عضو هیئت مدیره علی ثباتی
کارشناسی ارشد صنایع 

 غذایی
 11مرداد  صنایع لبنی

کمتر از  
3.7% 

- - 

 عضو هیئت مدیره سعید حسن زاده
 مدیریت ارشد کارشناسی

 بازرگانی
 11مرداد  صنایع

کمتر از  
3.7% 

- - 

 

 ئت مدیره و حضور اعضاء در جلسات تعداد جلسات هی -1

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

تا   711خط مشی های کلی شرکت مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفته و تصمیمات متخذه در صورت جلسات شماره 

 با توجه به اینکه جلسات هیئت مدیره با حضور اعضاء تشکیل شده و نعکس شده است هیئت مدیره م 231شماره 

جلسات  -تعداد نفروهمچنین سه صورتجلسه تغییر اعضا هیئت مدیره و تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه،  

 می باشد .  03 ،هیئت مدیره

 اعضای هیئت مدیره  وحقوق و مزایا و پاداش مدیر عامل  -0

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

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

ی ضور در جلسات هیچگونه حقوق و مزایای دیگرضمناً به غیر از حق حنایع 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 

 سال 21 کارشناسی اریو بهره برد معاونت مالی و پشتیبانی حسن بیتا 
 ،مدیریت مالی و معاونت مالی ،اقتصادی

 مدیر برنامه ریزی، مدیر بازرگانی
- 

 - سرپرست حسابرسی و مدیرمالی  سال 1 دارش کارشناسی مدیر مالی سید اصغر میرزاده

 - قراردادهارئیس اداره خرید و امور  سال 73 کارشناسی مدیر بازرگانی مجتبی پوراخالقی

 -  سرپرست فنی سال 22 کارشناسی مدیر فنی سبد محمد موسوی

 - سرپرست استریل سال 71 کاردانی مدیر تولید مهرداد بابافرجی

 - کارشناس اداری -کارشناس مالی سال 73  کارشناسی مدیر اداری و منابع انسانی محسن الریجانی

 - مدیر حراست سال 21 کارشناسی ارشد مدیر حراست کاظم پرشکوهی

 - - سال 1 دارش کارشناسی مدیر برنامه ریزی کوشا کیهانی

 

 حسابرس مستقل و بازرس قانونی  -5

الیحه اصالحی  741و در اجرای مفاد ماده  33/32/11 سالیانه شرکت مورخعادی مصوبه مجمع عمومی  جبه 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 .  بهراد مشارانتخاب و همچنین موسسه 

ه منعقده ب هایوابط شرکت صنایع شیر ایران )سهامدار عمده( بر مبنای قراردادضطبق  7311حق الزحمه حسابرسی سال 

مالی  سالبرای  247/11/3 شماره میلیون ریال و 711به مبلغ  37/32/7311 به برای دوره مالی منتهی 243/11/3 شماره

 تعیین گردیده است . میلیون ریال  013و در مجموع   میلیون ریال 211 مبلغ  به  33/72/7311منتهی به 
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 گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت 

تجربه مدیران ، وضعیت بازار ، بررسی فرآیند ها و استفاده از تکنولوژی های روز  ،طوالنی شرکتعنایت به سابقه  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 )سهامدشی از آن به شرح زیر برای شرکت وجود دارد که در صورت احراز ، سریعاً تأثیرات نا

 .اعالم خواهد شد عمده( 

  ریسک نوسانات نرخ بهره : -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

 ریسک نوسانات نرخ ارز :  -1

صورت ر . 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 

 .قیمت برابری ارز مقابل ریال ، می تواند باعث  کاهش سود خالص شرکت شود درتوجه 

 ریسک تجاری  :  -0

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

فروش محصوالت لبنی مشابه ، اعتبار بیش از اندازه به خریداران ، راه اندازی کارخانه های جدید لبنی و اشباع بازار و 

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 .

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

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

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

  .و نهایتاً کاهش سود شرکت شود

  ریسک افزایش قیمت نهاده های دامی و یا کمبود شیر خام : -5

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

وجود هرگونه محدودیت در تولید و عرضه شیر خام و یا محدودیت در واردات نهاده های دامی و یا افزایش قیمت آنها به 

ده و می تواند تأثیر قابل مالحظه ای در افزایش قیمت تمام شده طور مستقیم ، در افزایش قیمت شیر خام موثر بو
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محصوالت این شرکت داشته و نهایتاً در صورت عدم امکان افزایش قیمت فروش محصوالت بدلیل شرایط بازار ، سبب 

 .کاهش سود شرکت خواهد شد

 

 شرکت یطیمح ستیعملکرد ز گزارش

 ستمیس یرشت دارا یاست که در شهر صنعت یاز چهار شرکت یکی النیپگاه گ زهیپاستور ریش نکهیبه ا تیبا عنا 

خواهد بود . لذا  بوده است و شتازیپ النیاستان گ یشرکتها نیراستا همواره در ب نیباشد و در ا یفاضالب م هیتصف

 هیراستا کل نیشرکت بوده است در ا نیا رلوحهس هوا و خاک –آب  یاز آلودگ یریراستا همواره جلوگ نیدر ا

 شده است .  اکیبه گاز آمون لیتبد ونیمربوط به گاز فر یها ستمیس

 دارد 1 تیمز نیکار چند نیا که

    یاکیآمون ستمیباال س راندمان

 ازن  هیاز سوراخ شدن ال یریجلوگ

 فاضالب . هیتصف ستمیس یساز نهیبه

 شیمربوط به آب و فاضالب را آزما یپارامترها هی، آب و فاضالب هر روز کل شگاهیآزما جادیمورد با ا نیدر ا 

 یدهد . ضمناً در ط یرا انجام م یآن اقدام و اقدامات اصالح یریگینموده و در صورت وجود مشکل نسبت به پ

با  نیناست . همچ دهیگرد ستیز طیمح ظتصنعت سبز از سازمان حفا نامهیموفق به اخذ گواه یچند سال متوال

 انجام داده است .  نهیزم نیمهم  در ا یاقدام ستیز طیاز سازمان حفاظت مح یاخذ کد مل

بخار نموده است و  گید یخروج یگازها شیهوا هر ساله اقدام به  پا یاز آلودگ یریشرکت جهت جلوگ نیا

نموده  فیتعر یاقدام اصالح یبا استاندارد خروج رتی. و در صورت مغا دینما یم زیرا آنال یخروج یگازها هیکل

 یطیآن مح یسبز و نگهدار یهکتار فضا 5/4حدود  جادیبا ا نی. همچن دیو اصالح آن اقدام نما یریگیتا نسبت به پ

 زلید -ها  فتراکیل یخروج یگازها زینموده است . ضمناً هر ساله آنال ایپرسنل شرکت مه یآرام و سالم برا

شرکت با کاهش   نی. ضمناً ا دینما یاقدام م رتیو نسبت به اصالح آنها در صورت مغا یریژنراتور اندازه گ

 .رددنگ طیمح یقاضالب اقدام نموده است تا موجب آلودگ دیدر کاهش تول مدونبرنامه  کی یمصرف آب در ط
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 1393193199اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

 اقدامات انجام شده تکلیف شرح

 سود سهام پرداختی

الیحه اصالحی قانون تجارت  243و  13مفاد مواد در اجرای 
 در خصوص تقسیم سود به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد:

 322سود سهام پرداختنی به سهامداران به ازاء هر سهم  -الف
ریال خالص(  21،233،333،333ریال خالص )به مبلغ کل 

مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید در مهلت قانونی بین 
 سیم گردد.سهامدارن تق

ریال به عنوان اندوخته  3،111،333،333مقرر گردید مبلغ  -ب
 قانونی در حسابهای مربوطه منظور شود. 

 مابقی سود به عنوان سود انباشته به سال بعد منتقل شود. -ج

 اقدامات الزم در این خصوص صورت پذیرفته است.

 پرداخت حق حضور

ون تجارت، حق الیحه اصالحی قان 734در اجرای مفاد ماده 
ماهانه و به شرط  7311حضور اعضای هیات مدیره ، در سال 

ریال  20،033،333حداقل تشکیل یک جلسه در ماه مبلغ 
بصورت ناخالص تعیین گردید. حق حضور اعضای کمیته 

ماهانه و به شرط حداقل  7311حسابرسی شرکت ، در سال 
 ریال ناخالص 24،333،333تشکیل یک جلسه در ماه مبلغ 

تعیین گردید. چنانچه هر یک از اعضای غیر موظف هیات 
مدیره به عنوان عضو کمیته حسابرسی شرکت ، تعیین و حداق 
در یک جلسه کمیته حسابرسی نیز در ماه شرکت نمایند. حق 

ریال ناخالص  32،333،333حضور عضو مذکور جمعا ماهانه 
 تعیین می گردد.

ه و در حال اقدامات الزم در این خصوص صورت پذیرفت
 اجرا می باشد.

پیگیری وصول مانده 

مطالبات و پیگیری 

 مطالبات معوق و سنواتی

گزارش حسابرس و بازرس قانونی، پیرو  1با توجه به بند 
تکالیف سال گذشته وصول مانده مطالبات و مطالبات سنواتی 

 مجددا به هیات مدیره تکلیف شد.

این مطالبات در حال پیگیری می باشد که ماحصل 
پیگیری کاهش دوره وصول مطالبات ازشرکت پخش 

روز در پایان  33به  10روز در پایان سال  12سراسری از 
می باشد. همچنین مطالبات راکد و  11اسفند ماه سال 

سنواتی نیز توسط مشاور حقوقی شرکت در حال پیگیری 
 می باشد.

 حسابرس گزارش 1 بند

 قانونی بازرس و

نجام شده در خصوص ادغام برخی از با توجه به مذاکرات ا
شرکت های گروه صنایع شیر ایران از جمله شرکت های 

در شرکت پخش سراسری  4تا  7بازارگستر پگاه منطقه 
بازارگستر پگاه و شرکت های بازارگستر پگاه و شرکت های 
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس و ادغام شرکت آتیه 

یر ایران ، مجمع پس از پگاه در شرکت بازرگانی صنایع ش
بحث و بررسی ، تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری 
انجام شده در شرکت های سرمایه پذیر و انتقال دارایی به 

ت پخش در خصوص ادغام شرکت های بازارگستر در شرک
هیات مدیره  710مصوبه شماره  72سراسری، طبق بند 

این شرکت، ادغام شرکت سرمایه پذیر)بازارگستر پگاه 
منطقه دو( در شرکت پخش سراسری بازارگسترپگاه را در 

چارچوب ضوابط و مقررات تصویب نمودند که اقدامات 
الزم در این خصوص در دفاتر شرکت طبق صورتجلسه 

زارگستر در شرکت پخش سراسری به ادغام شرکت های با
 ، صورت پذیرفته است.71/77/11مورخه 

در خصوص شرکت های کشت و صنعت نیز هر زمان که 
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قیمت روز و معرفی نماینده سهامدار در مجامع فوق العاده 
 شرکت های فوق درا به هیات مدیره تفویض نمود.

شرکت های مذکور عملیات ادغام خود را انجام دادند، 
 موارد در هیات مدیره مطرح و مصوب خواهد شد.

 

 یشنهادات هیئت مدیره

 ، علی الخصوص تامین کامل سهم بازار گیالنمنطقه یک بازار گسترمتناسب از طریق  شرکت اختصاص سهمیه    -

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

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

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

 صادراتیه محصوالت برای افزایش قیمت سبد ارسال سبد کامل و بهین

گرمی و  203و پنیر رسیده در آب نمک ویژه خزر گرمی  433استمرار و افزایش روند فروش پنیر حلبی و پنیر یواف  -

 ت جدید.به سایر مناطق و تولید محصوالکره سنتی  

 احداث و راه اندازی کارخانه تولید شیرخشک. -

 

 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 ظرفیتهایتالش در جهت برنامه ریز -

 بیشتر محصوالتی که سهم مناسبی از بازار را دارا باشد.

 و تولید محصوالت جدید . ارتقاء کیفیت محصوالت -

 .تقاء سطح تخصصی پرسنل رآموزش و ا -

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

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

 نرژی.ش هزینه های امدیریت بر مصرف انرژی  و کاه -

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

    .ای صادارتیهخشیدن به انواع تولیدات متناسب بازارتاکید بر توسعه صادارت محصول ازطریق ارتقاء کیفیت و تنوع ب -

  .ت محیطینه از منابع  و تالش در جهت  حفظ و ارتقاء  عوامل زیساستفاده بهی -

 .  طبق بودجهتدوین استراتژی و برنامه های عملیاتی جهت دستیابی به اهداف تعیین شده  -
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 و تولید محصوالت جدید. ت تولیدتالش در جهت سوددهی شرکت با افزایش تولید و پوشش ظرفی -

 استفاده از ظرفیت خالی شرکت جهت تولید کارمزدی برای شرکت های گروه. -

 واحد صنعتی نمونه استانو لوح تقدیر کسب نشان  -
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 کسب لوح تقدیر کارگر نمونه استان -
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 تعالی منابع انسانی جایزه تقدیر وحکسب ل -

 

 



 (عامشرکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن )سهامی 

 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

 9011 ماه اسفند 03 برای سال مالی منتهی به 
 

41 
 

 خانه بهداشت کارگری برتر استان گیالن تقدیر وحکسب ل -

 


