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                       گزیده اطالعات

     
 

         0011  0911  0911 

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

 292239436  194,59622  692,391,4 درآمد خالص 

 4,,2659  2529322  1649261 سود عملیاتی 

 29,21  ,3916  19326 درآمدهای غیر عملیاتی 

 259,31  2139,62  ,,25196 پس از کسر مالیات  –سود خالص 

  21,9152  ,43,,,2  235,4,5 وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی 

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

 559612,  ,569,6,  29,22,432 جمع داراییها 

 6,,56,9  6,49224  452,,2932 جمع بدهیها 

 1669666  1669666  ,334936 سرمایه ثبت شده 

 3659632  3469221  6,,5519 حبان سهام جمع حقوق صا

      ج( نرخ بازده )درصد (:

 ,  25  , نرخ بازده داراییها 

 15  36  ,1 نرخ بازده حقوق صاحبان سهام )ارزش ویژه (

      ه( سایر اطالعات :

 125  124  124 نفر )پایان سال ( –تعداد کارکنان 
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 پیام هیئت مدیره

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

را به استحضار سهامدارن  22/72/7411منتهی به مالی توفیق خدمت اعطاء نمود . گزارشی از عملکرد این شرکت طی سال 

 ارجمند می رساند.

های ایرانی در کاال پشتیبانی ازسعی بر آن شد تا با نام داشت  ی ها و مانع زدایی هاتولید، پشتیبانکه سال  7411در سال 

ن شرکت در این راستا ایزمینه هایی که در تولید داخلی قابل دسترس بود بتوان از صنعت گران این کشور حمایت نمود و 

ای ه ها و اهداف استراتژیک خود که بر مبنمجدانه کارکنان  با پیگیری برنام نیز علیرغم وجود مشکالت ، با همت و تالش

با مصرف کاالهای  ش سهم بازار، کاهش قیمت تمام شدهنوآوری ، توسعه محصول ، ارتقاء کیفیت محصوالت ، افزای

مل سیستم استقرار کا ، کاهش هزینه های اقالم اولیه و بسته بندی با تکیه بر اولویت در استفاده از کاالی ایرانی،خلیاد

این  در ،می باشدو کاهش هزینه ها سود آوری  اخلی ، استفاده بهینه از ظرفیت های موجود، افزایش بهره وری وکنترل د

 مسیر حرکت نمود.

 ،جهت بازاریابی محصول سیاهمزگیپنیر آزمایشی  تولیدبه می توان   7411از جمله اقدامات مهم صورت گرفته در سال 

کنترل و کاهش بهای تمام شده محصوالت و اصالح سبد محصوالت و  افزایش قیمت سبددر راستای  فاماسماست 

اشاره داشت که با توجه به تهدیدی که برای فعالیت و سود آوری این شرکت بوده ، توانست راهگشای حل محصوالت  

ت الو  حرکت در مسیر سود آوری باشد که روند تولید انبوه محصو برخی از مشکالت درجهت کمک به افزایش نقدینگی

 مذکور در سال پیش رو ادامه خواهد داشت.

نیز همچون سالهای قبل ، با اتکال به خداوند متعال و با تداوم  حمایت ها و رهنمودهای  7411هیئت مدیره در سال 

ه نسهامداران معزز خود  با پشتوانه قابلیت ها و توانمندی های سرمایه های انسانی و منابع در اختیار سعی در استفاده بهی

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

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

 در این عرصه باشد. 
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 کلیاتی درباره شرکت

 خچهتاری

سال تجربه در تولید و فرآوری محصوالت لبنی ، یکی  31با بیش از  ( خاص)سهامی  گیالنشرکت شیر پاستوریزه پگاه 

که  71/4/7313مورخ  2241/22به موجب پروانه بهره برداری شماره  که باشد از بزرگترین واحدهای لبنی در کشور می

تن در روز  21به ظرفیت  7313تن در روز در سال  11انه با ظرفیت توسط وزارت صنایع صادر شده، بهره برداری از کارخ

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

ن در روز برای ت  712تا مقدار   24/14/7411مورخ    24/21152برداری 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 7314شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن در سال 

عنوان ه شورای انقالب اسالمی و تبصره های الحاقی آن، ب 22/77/7315 تاسیس شد. به استناد الیحه قانونی مصوب

در اداره  5/5/7312مورخ  35114کارخانه های تابعه شرکت سهامی صنایع شیر ایران محسوب و تحت شماره  یکی از

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

 کت شیر پاستوریزه پگاه گیالن در مورخکلیه کارخانه های تابعه به شرکت تبدیل و متعاقب آن شر 25/4/7352مورخ 

 نزد اداره ثبت شرکتهای شهرستان رشت به ثبت رسید. 5541تحت شماره  24/72/7352
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 سرمایه و ترکیب سهامداران 

 7،111سهم ، به ارزش اسمی هر سهم  711،111میلیون ریال )شامل تعداد  711سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 

سهم ، به ارزش اسمی هر  332،312 میلیون ریال )تعداد 332،312ی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ریال( بوده که ط

 افزایش یافته است. 22/72/7411ریال( در پایان سال مالی منتهی به  7،111سهم 

تاریخ ثبت افزایش 

 سرمایه

 سرمایه قبلی

 )میلیون ریال(

 سرمایه جدید

 )میلیون ریال(

درصد 

افزایش 

 سرمایه

 حل افزایش سرمایهم

 مطالبات سهامداران 2 01,111 01,111 0910

 ادغام شرکت شیر پاستوریزه پگاه قزوین  02 04,111 01,111 0911

 ادغام شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه گیالن  01 420111 04,111 0911

 مطالبات و آورده نقدی سهامداران 090 0210111 420111 0911

 مطالبات حال شده0 آورده نقدی و سود انباشته 11 2110111 0210111 0911

 تجدید ارزیابی از محل دارایی های استهالک ناپذیر 11 9910911 2110111 0011
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 زیر است : گزارش به شرح جدولتایید و تاریخ  22/72/7411همچنین سهامداران شرکت در پایان سال منتهی به 

 و تاریخ تایید گزارش 3199در پایان سال لیست سهامداران شرکت 

 نام سهامدار ردیف
 تاریخ تایید گزارش 92/09/0011

 درصد تعداد سهام درصد تعداد سهام

 17،22 247،121،577 17،22 247،121،577 شرکت صنایع شیر ایران )سهامی خاص( 7

 %1.7ر از کمت 25،124 %1.7کمتر از  25،124 شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان 2

 %1.7کمتر از  25،124 %1.7کمتر از  25،124 زنجانشرکت شیر پاستوریزه پگاه  3

 %1.7 از کمتر 372،257 %1.7 از کمتر 372،257 تهرانشرکت شیر پاستوریزه پگاه  4

 %1.7 از کمتر 25،124 %1.7 از کمتر 25،124 شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان 1

 %1.7 از کمتر 25،124 %1.7 از کمتر 25،124 ه گلستانشرکت شیر پاستوریزه پگا 2

 1.13 773،111 1.13 773،111 شرکت آتیه پگاه 1

 25،71 24،222،272 25،71 24،222،272 سهامداران ریسا 5

 %011 995،912،611 %011 995،912،611 جمع

 

 محیط حقوقی شرکت

 مهمترین قوانین و مقررات بر فعالیت شرکت عبارتند از :

 نون کار جمهوری اسالمی ایران قا -7

 قانون تجارت  -2

 قانون مالیاتهای مستقیم  -3

 قانون تامین اجتماعی  -4

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  (0

 و مقایسه آن با سال قبل به شرح زیر می باشد : 7411صورت سود و زیان شرکت در سال 

 شرح
 0011سال  

 
 0922سال 

  

 میلیون ریال  میلیون ریال  

  2،251،111   4،723،252  درآمدهای عملیاتی

 (2،325،222)  (3،175،723)  بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

  252،715   411،723  سود ناخالص

 (732،433)  (221،222)  هزینه های فروش، اداری و عمومی

 (2،314)  (252)  سایر اقالم عملیاتی

  717،317   212،742  سود عملیاتی

 (4،154)  (77،211)  هزینه های مالی

  3،245   2،374  سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

  711،131   722،117  سود قبل از مالیات

 (22،124)  (44،112)  هزینه مالیات بر درآمد

  723،247   712،422  سود خالص

     سود پایه هر سهم:

  317  411  ریال -عملیاتی 

 (2)  (22)  ریال -غیرعملیاتی 

  322  413  ریال -هر سهم  سود پایه
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 فروشالف( 

 فروش محصوالت بر حسب انواع محصوالت بشرح زیر می باشد :
 

 گروه محصوالت ردیف
 3199سال  3011سال 

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

  ,,42,91  269,25  669,23,  ,26952 انواع شیر 2

  1,69416  29226  ,56,926  29414 انواع خامه 3

  ,,,169  15  69566  5 انواع کره 6

  4329112  9225,  ,33922,  ,2922 ماستانواع  5

  459226,  ,3962  2934596,1  ,3932 انواع پنیر 4

  3,29614  219111  ,55,923  2292,6 انواع دوغ 2

, 
سایر محصوالت و سایر 

 اقالم
,55  2449624  232  249,21  

  395589153  179371  090779313  189953 فروش ناخالص

 (2110110) (244) (2190104) (19) برگشت از فروش و تخفیفات

  397589177  179918  093919357  189559 فروش خالص

 

  خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتیب( 

 شرح
درصد تغییرات نسبت به  3199سال  3011سال 

 سال قبل

 )میلیون ریال( )میلیون ریال(

 727 232 2111 خالص فروش ضایعات مواد بسته بندی

 (711) (4،113) (1) سود )زیان( ناشی از تسعیر بدهی های ارزی عملیاتی

 (415) 571 (3122) سایر

 (87) (39110) (959) جمع

 



 (عامشرکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن )سهامی 

 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

 0011 ماه اسفند 92 برای سال مالی منتهی به 
 

9 
 

 هزینه های مالی ج( 

 و مقایسه آن با سال قبل به شرح زیر می باشد : 7411های مالی شرکت در سال ارقام تشکیل دهنده هزینه 

 شرح
 3199سال  3011سال 

 درصد تغییرات نسبت به سال قبل
 میلیون ریال میلیون ریال

 724 4،154 77،211 سود تضمین شده و کارمزد تسهیالت 

 390 09150 339988 جمع

 

 یر عملیاتی خالص سایر درآمدها و هزینه های غد( 

 و مقایسه آن با سال قبل به شرح زیر می باشد : 7411ترکیب سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی شرکت در سال 

 درآمدهای غیر عملیاتی (  0-د

 شرح

درصد تغییرات نسبت  3199سال  3011سال 

 میلیون ریال میلیون ریال به سال قبل

(22) 7،237 212 سود سپرده بانکی  

(32) 7،111 275 گروه یاز شرکت ها یافتیاداش درپ  

 24 72 37 سود سهام

 711 1 412 سود حاصل از فروش دارایی های ثابت

 (711) 117 1 سایر

 (39) 19305 39130 جمع

 

 غیر عملیاتی  (  هزینه های9-د

 مورد ندارد.
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 سود قبل از کسر مالیات و سود خالص ه(  

 شرح
درصد تغییرات  3199سال  3011سال 

 میلیون ریال میلیون ریال نسبت به سال قبل

 37 711،131 722،117 قبل از کسر مالیات سود  

 21 (22،124) (44،112) مالیات 

 31 3319903 3839099 سود خالص 

 

 آمار تولید شرکت به تفکیک محصوالت عمده -3

 :با سال قبل به شرح زیر می باشد و مقایسه آن 7411آمار تولیدات شرکت در سال 

 3199 3011 واحد نام محصول ردیف
درصد تغییرات 

 نسبت به سال قبل

 (2) 269262 26,5,2 تن انواع شیر 2

 ,3 29116 7،221 تن انواع خامه 1

 46 ,25 227 تن انواع کره 3

 (22) 94,6, 1،157 تن انواع ماست 6

 (5) 39626 3،222 تن انواع پنیر 5

 (6) 219111 77،151 تن انواع دوغ 4

 43 46, 7,471 تن سایر 2

 (3) 179111 179538 جمع کل تولیدات
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 3011 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 7411 و 7322 سالهای در شده ریخریدا خامه و دامداران از دریافتی خام شیر میزان   

 3011عملکرد  3199عملکرد  شرح
درصد تغییرات 

 نسبت به سال قبل

26.6 61934691,2 6193319624 کل شیرخام دریافتی )کیلوگرم(  

 6.3 2249654 2259441 میانگین دریافت روزانه)کیلوگرم(

 6 6 6 خامه)کیلوگرم(

 6 6 6 ت خامه)کیلوگرم(میانگین روزانه دریاف
 

 .الیر 724،711،237 به مبلغ هایو دامدار یبه مراکزجمع آور  یشگاهیآزما لینهادن وسا اریدر اخت -

 .معرفی دامدارن و مراکز به بانک تجارت جهت دریافت وام به منظور خرید علوفه -

 حوزه تولید

 .ایید فرموالسیون ماست فاماس برای کلیه شرکتو ت G21تولید و عرضه  ماست فاماست   همراه  پایدار کننده   -

 تولیدی در شرکت پشیر پاستوریزه پگاه گیالن.  G21های تابعه صنایع شیر ایران بر اساس پایدار کننده 

 .در محصوالت گروه ماست 7322آلودگی محصوالت نسبت به  سال   11PPMکاهش  -

 .ه فروش داخل سازمانیجهت فروش در گرو G21تولید و  بسته بندی  پایدار کننده  -

  .طرح پروژه  تولید پنیر  خیکی -

 .طرح پروژه  تولید پنیر سیاهدانه  سیاهمزگی و سنتی  و خیکی -

 . %17نایلونی  با   افزایش    ESLتولید شیر   -

 کنترل و کاهش ضایعات با برگزاری جلسات هفتگی بهبود مستمر. -
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 حوزه تحقیق و توسعه

 بهبود اب مرتبط های فعالیت شامل مذبور های کارگروه فعالیت عمده که مستمر بودبه محصوالت، های کارگروه تشکیل

. رددگ می جدید محصوالت تولید و طراحی نهایت در و تولید خط در آمده بوجود مشکالت و مساله حل ،تولید فرآیند

 :باشد می ذیل بشرح پذیرفته صورت اقدامات خالصه از صورتی

 تن در روز پنیر سیاهمزگی  و نیز خط تولید نیمه پیوسته پنیر سنتی  2زی  خط تولید پیگیری ادامه روند راه اندا .7

 بازار.کیلو درروز جهت تست  211وکیوم در حجم  گرمی 211طراحی تولید پنیر سیاهمزگی .2

 طراحی و تولید ماست  فاماس  .3

 .G21تولید و راه اندازی خط تولید استابیالیزر ماست هم زده  .4

 فنی حوزه

 ر در بلوور هوای فشرده در سیستم تصفیه فاضالبنصب تایم .7

آب و برگشت آن به مخزن اصلی و جلوگیری از   tdsوری آبهای خروجی از کندانسور بمنظور کنترل آجمع  .2

 .هدر رفت آن

نصب مبدل حرارتی صفحه ای در  واحد آبرسانی جهت تامین آبگرم گرمخانه ماست و شوفاژ مرکزی وجمع  .3

 .آوری سیستم قدیمی

مصرف kw 211 ییو صرفه جو level swichتاور  و پمپ آن با استفاده از  نگیکول on/off یزینامه ربر .4

 .برق روزانه

 سه جداره یبخار در تانکها یآب داغ به جا ینیگزیجا .1

 تعمیر اسپری بال تانک اسپتیک به جای خرید .2

 VTISاضافه کردن یک سکشن در پلیت سالن  .1

 ک استریلساخت شافت بازوی دوخت عرضی پری پ .5

 ساخت مقر رادیاتی المنت دوخت عرضی پری پک استریل .2

 ساخت دستگاه برش اتوماتیک پنیر سیاهمزگی .71
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 ساخت دستگاه سوراخ کن پنیر جهت آبگیری بهینه محصول .77

 یگرم 211 یاهمزگیس ریپن کیساخت دستگاه برش اتومات .72

 سه جداره یبخار با آب داغ در تانکها ضیتعو .73

 گرمی411تعویض نازل پرکن پنیر .74

 تن. 2طرح پروژه  تولید پنیر سیاهمزگی  روزانه  .71

 

 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  

 

 

 7322سال  7411سال   نوع مواد اولیه  تامین کننده

    

میلیون 
 ریال

 
درصد 

نسبت به 
 کل خرید

 
میلیون 

 ریال
 

درصد 
نسبت به 
 کل خرید

           اشخاص وابسته:

  23   175،251  24  511،731  شیرخام و مواد اولیه  شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی

  2   722،444  1  211،771  مواد اولیه جانبی و بسته بندی   شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران

  1   3،112  1  1،722  مواد اولیه جانبی   شرکت شیرپاستوریزه پگاه خراسان

  1   1  1  331  مواد اولیه جانبی   شرکت شیرپاستوریزه پگاه گلستان

  شرکت شیرپاستوریزه پگاه فارس
شیرخام ، مواد اولیه جانبی و بسته 

  بندی 
21،157  

7 
 

4،122   1  

  1   1  1  111  مواد اولیه جانبی   شرکت شیرپاستوریزه پگاه لرستان

  1   1  1  7،211  مواد اولیه جانبی   شرکت شیرپاستوریزه پگاه تهران

  4   21،123  4  742،542  مواد بسته بندی شرکت صنایع بسته بندی فرآورده های شیری پگاه

  44   223،443  45  7،231،215  شیر خام مورد( 35دامداران و تامین کنندگان خارج از گروه)شامل 

           سایر تامین کنندگان:

  2   34،522  2  12،117  مواد بسته بندی  شرکت مهدیس پالست پایا

  2   14،112  2  11،172  مواد بسته بندی  شرکت کشت افزا

  7   37،411  7  45،121  مواد بسته بندی  صنایع بسته بندی فجر گلستان

  2   34،251  2  23،221  مواد بسته بندی  شرکت توسن آروین خزر

  1   5،314  2  12،427  مواد اولیه جانبی  صنایع شیر پاستوریزه مهرداد شیر

  73   227،312  1  231،123  مواد اولیه جانبی و بسته بندی   مورد ( 13سایر ) شامل 

    
3،417،151  711  2،221،221 

 
711 
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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 یزن

 :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 ازرگانب 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 شنهاداتپی

 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 ارهایباز 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 :  -

کاهش تولید بدلیل کره ،و  411ورود محصوالت مشابه از شرکت های گروه به استان گیالن )از جمله پنیر یواف ( .7

ی شرکت پخش سراسری پگاه و در نتیجه تحمیل هزینه سربار به قیمت تمام شده واحد و عدم اشباع بازار از سو

استفاده از ظرفیت تولید و کاهشی بودن میزان فروش در برخی از محصوالت استراتژیک  در سنوات اخیر که زنگ 

 خطر بزرگی برای شرکت است.

ظم محصوالت و خدمات مرتبط وص سرویس دهی نا مناظهار نارضایتی تعداد قابل توجهی از مغازه داران در خص  .2

له به در صورتی که این مسئ در شرکت پخش سراسری می باشد ومعضل اصلی کمبود ناوگان توزیع  با آن بعلت

 سرعت رفع نگردد آسیب جدی و جبران ناپذیری به برند وارد خواهد شد.

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

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

 در مقایسه با رقبایی همچون کاله، پاژن، دامداران و میهن.به روز نبودن بسته بندی محصوالت  -4

 نقاط قوت و اقدامات صورت گرفته حوزه فروش : -

و ... وانی فویلی حینمکی وکره  بیل  پنیر سنتی سیاهمزگی، پنیر آبد نمودن فروش محصوالت جدید ) از قرص .7

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

 محصول جدید پنیر سیاهمزگی .

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

 شرکت پخش سراسری که به صورت منسجم و هفتگی برگزار میگردد.

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

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

 رقبا و تحرکات بازار و طرح موارد در جلسات هفتگی مشترک با همکاران شرکت پخش سراسری منطقه یک.
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جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت، انجمن صنایع فرآورده  ده با ادارات و ارگانهای مختلف ازبرقراری تعامل سازن .1

 رات آموزش و پرورش استان.های لبنی ایران و ادا

 .پخش سراسریتولید به موقع محصوالت برابر برنامه ارائه شده از طرف  .2

 دقت ویژه در کیفیت محصوالت تولیدی اصلی از قبیل پنیر، خامه و شیر های استریل. .1

 پیشنهادات و اهداف درخصوص توسعه ی بازاریابی و فروش شرکت: -

 .پخش سراسریسط اختصاص فروش استان به کارخانه محلی تو .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

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

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

و توسعه بازار محصوالت پگاه علی الخصوص در  فروشگاه های سالمت در سطح استان جهت معرفیتوسعه  .5

 شهر های مسافر پذیر و توریستی مانند الهیجان و...
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 :پگاه بازارگستر پخش سراسری لف( فروش بها

 نام گروه

 3199سال  3011سال 
درصد تغییرات نسبت به 

 سال قبل

 تن -مقدار 
میلیون  –مبلغ 

 ریال
 تن -مقدار 

میلیون  –مبلغ 

 ریال
 ریالی داریمق

 43 5 6269126 ,,95, 4269635 9652, انواع شیر پاستوریزه 

  44 (6.1) ,215964 29641 1629,32 ,2965 انواع شیر استریل 

  3,  16 ,1961, ,36 2229641 3,1 انواع خامه

 (3,) (6,) 2,9642 16 39365 6 انواع کره

  ,6 (22) ,5,4922 ,944, 449562, 29263 انواع ماست 

  46 (6.6) 2219466 391,2 291429656 39126 انواع پنیر 

  65 (3) 3529611 ,21924 ,,52,94 229265 انواع دوغ

  5,  ,2 129,12 411 569623 236 انواع محصوالت غیرلبنی

  85 (3) 391939153 189319 197779317 109193 جمع 
 

 ب ( فروش صادراتی: 

 نام گروه

 غییرات نسبت به سال قبلدرصد ت 3199سال  3011سال 

 تن -مقدار 
 –مبلغ 

 میلیون ریال
 تن -مقدار 

 –مبلغ 

 میلیون ریال
 ریالی مقداری

 (266) (266) 259661 1, 6 6 انواع خامه

 (311) (311) 389113 53 1 1 جمع 

 

 یتحوزه کیف

م چرب با اخذ لوح و تندیس نشان ایمنی و سالمت محصول ) سیب سالمت ( محصول ماست طعم دار ک -7

 7411مهرماه  -سبوس فرآوری شده برنج از دانشگاه علوم پزشکی کشور 

خود ارزیابی برنامه های پیشنیازی حفظ ایمنی و سالمت غذا و کسب امتیازکامل در چک لیست ارزیابی  -2

PRPs  7411آذرماه  -از معاونت غذا و دارو استان گیالن 

 – GMPک لیست های ارزیابی صنایع شیرایران ) الزامات ممیزی داخلی استاندارد برند پگاه مطابق با چ  -3

 (  کیفیت کنترل ضایعات – آزمایشگاه
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 ستاره 4و کسب جایزه تعالی مدیریت منابع انسانی در سطح تقدیرنامه  31411ممیزی داخلی ایزو  -4

 (  IRتمدید گواهینامه صادرات به اوراسیا )کد  -1

 شیرفرادما از سازمان استاندارد ایران محصول شیر پاستوریزه و 2اخذ نشان حالل برای  -2

 واحد برتر کشوری از طرف معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کشور در روز جهانی غذا  -1

 ایزو -71171 ایزو -74117 ایزو -22111:2175 ایزو – 2117ارزیابی سیستم های مدیریت یکپارچه ) ایزو  -5

) نماینده  کیفیت رایورزان شرکت توسط( 41117ایزو -71114 ایزو -71112 ایزو -31411 ایزو -11117

 7411 اسفندماه –(  Allianceانحصاری شرکت 

 .براساس خط مشی شرکت - 7411ر سال ماهه اهداف واحد کنترل کیفیت د72پایش  -2

 یتکیفتضمین حوزه 

 .سازمان یبرگزاری جلسات تعریف و تائید اهداف سیستم های مدیریت جاری در شرکت به تفکیک کلیه واحدها .2

پایش اهداف تعریف شده در سازمان به صورت بازه های زمانی سه ماهه و برگزاری جلسات بررسی اهداف  .1

 پایش شده 

 برگزاری جلسه بازنگری مدیریت .3

 اخذ جایزه تعالی منابع انسانی در سطح تقدیرنامه چهار ستاره .6

،سیستم مدیریت 22111:2175ایزو  انجام ممیزی تمدید گواهی نامه های سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی .5

،سیستم مدیریت شکایت 71114:2172 ایزو ،سیستم مدیریت رضایت مشتری 74117:2171 ایزو محیط زیست 

 ایزو، سیستم مدیریت انرژی 2117:2171 ایزو ،سیستم مدیریت کیفیت 71112:2174 ایزو مشتری  

 71171:2172 ایزو ،سیستم مدیریت آموزش  31411:2172 ایزو ،سیستم مدیریت منابع انسانی 11117:2175

 Allianceتوسط شرکت 

 Allianceتوسط شرکت  ISO 41117:2175اخذ گواهینامه سیستم مدیریت سالمت شغلی و ایمنی  .4

توسط مرکز ملی تائید صالحیت  ISO 71121:2171ممیزی تمدید گواهی نامه سیستم مدیریت آزمایشگاه  .2

 (NACIایران )
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 صوالت از اتاق بازرگانیتمدید گواهی حالل مح .,

یزو ا برگزاری ممیزی داخلی سیستم های مدیریتی جاری در شرکت )سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی  .,

 ایزو،سیستم مدیریت رضایت مشتری 74117:2171 ایزو ،سیستم مدیریت محیط زیست 22111:2175

، 2117:2171 ایزو یت کیفیت ،سیستم مدیر71112:2174 ایزو ،سیستم مدیریت شکایت مشتری  71114:2172

،سیستم مدیریت  31411:2172 ایزو ،سیستم مدیریت منابع انسانی 11117:2175 ایزو سیستم مدیریت انرژی 

 (41117:2175 ایزو و سیستم مدیریت سالمت شغلی و ایمنی  71171:2172 ایزو آموزش 

 برگزاری جلسات رفع عدم انطباق های ممیزی .26

 71121:2171 ایزو مدیریت آزمایشگاه  انجام ممیزی داخلی سیستم .22

 طرح و یقانون الزامات ;تیفیک کنترل) صنایع شیر ایران یها ستیل چک اساس بر شرکت یداخل یزیمم .21

PMS ; ستمیس الزامات و شگاهیآزما HSE&GMP)  

 توسط سازمان غذا و دارو   22111 ایزوممیزی تائید گواهینامه  .23

الزامات قانونی و طرح  ;یالن بر اساس چک لیست های )کنترل کیفیتارزیابی شرکت شیر پاستوریزه پگاه گ .26

PMS ;  آزمایشگاه و الزامات سیستمHSE&GMP) توسط دفتر مرکزی شرکت صنایع شیر ایران 

شرکت تابعه صنایع شیر لوح مذکور را دریافت  1اخذ لوح واحد نمونه کشوری از طرف سازمان غذا و دارو )  .25

 .ز این افتخار را کسب نمود(نمودند که پگاه گیالن نی
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 وزه اداری و منابع انسانی:ح

 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 

 مدیرعامل
 جمع

 رسمی

 11 7 3 3 0 3 3 7 3 1 7 تعداد

 3111 331 11 11 331 11 71 331 11 91 351 درصد

 قراردادی

 333 3 3 33 9 8 0 31 8 1 85 تعداد

 3111 31 31 311 71 01 11 391 01 31 051 درصد

 خدماتی

 73 3 1 3 8 0 3 7 0 3 18 تعداد

 3111 31 11 11 51 71 31 331 71 11 871 درصد

 جمع

 337 31 3 38 35 31 7 17 31 5 99 تعداد

 3111 81 31 71 51 81 11 371 81 01 071 درصد

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

        

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

 388 1 7 87 15 15 31 تعداد

 3111 31 01 171 381 381 51 درصد

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

 
       

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

        

 جمع دکترا فوق لیسانس لیسانس فوق  دیپلم دیپلم  زیر دیپلم شــــرح

 388 3 37 07 33 81 37 تعداد

 3111 31 311 111 301 101 311 درصد
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 01-51 51-01 01-01 01-05 سال05کمتر از  ــــرحش
بیش از 

 سال01
 جمع

 388 1 39 71 73 0 1 تعداد

 3111 11 331 191 071 11 11 درصد

 

  فعالیت های توسعه منابع انسانی

در خصووووع فعالیت های حوزه آموزش 9 گزارش ادواری نسوووبت دوره های برگزار شوووده به کل دوره های 

دوره  ,1دوره می باشد که از این تعداد تعداد  66تعداد  2666د تحقق تعیین در سال آموزشی و اعالم درص

 درصد دوره های تعیین شده می باشد .  26نفر ساعت( برگزار گردید که برابر با تقریباً  3166)

 3011مروری بر بودجه شرکت در سال 

 صورت سود و زیان بر اساس بودجه مصوب

  
 0011سال 

  
 میلیون ریال

  4،151،511  فروش و درآمد

 (4،752،513)  قیمت تمام شده محصول تولیدی فروخته شده

  324،112  ناویژهسود 

 (727،125)  کسر می شود : هزینه های اداری ، توزیع و فروش

  327 عملیاتیی می شود: خالص سایر درآمدهااضافه 

  232,221  عملیاتیسود 

 (74،111)  هزینه های مالی

  2،112  غیر عملیاتی یخالص سایر درآمدها

  221،724  ویژهسود 

 (42،143)  کسر می شود : مالیات

  051،560  سود خالص پس از کسر مالیات
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 میزان تولید بر اساس بودجه مصوب

 روز 133میانگین  روز 178میانگین  تن -جمع کل سال  انواع محصوالت

 34 32 229256 انواع شیر 

 4 5 7،221 انواع خامه

 6.31 6.12 711 انواع کره

 36 ,1 71،131 انواع ماست

 23 22 4،174 انواع پنیر

 65 ,3 74،111 انواع دوغ

 3 3 7،111 سایر محصوالت غیر لبنی

 317 337 039773 جمع

 

 تغییر در سرمایه گذاری ها( 0

 رات در دارایی ثابتالف(تغیی

 و مقایسه آن با سال قبل به شرح زیر می باشد : 7411دارائیهای ثابت در سال  ارزش دفتریتغییرات 

 نام دارایی

 درصد تغییرات 3199033011 3011033039

 میلیون ریال میلیون ریال نسبت به سال قبل

  ,19,2 69422 6,,2669 زمین

 (,) 269115 1,,219 ساختمان

 6.15 259,32 259,22 یساتتاس

  22 319233 359542 ماشین آالت و تجهیزات

 (26) 3,22 39645 وسایل نقلیه

  2 39364 395,6 اثاثه و منصوبات

  357 709351 3339878 جمع کل
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  تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست های تامین مالی( 8

 تغییرات در حقوق صاحبان سهامالف( 

 :و مقایسه آن با سال قبل به شرح زیر می باشد  7411وق صاحبان سهام در سال تغییرات در حق 

 نام دارایی
3011/33/39 3199/33/11 

 درصد تغییرات نسبت به سال قبل
 میلیون ریال میلیون ریال

 25 1669666 ,334936 سرمایه 

 42 ,2,932 159,61 اندوخته قانونی 

 37 2659,56 ,2,6921 سود)زیان(انباشته

 83 1709373 8839951 جمع

 

 تغییرات در بدهیهای بلند مدت  ب(

 و مقایسه آن با سال قبل به شرح جدول زیر است : 7411تغییرات در بدهیهای بلند مدت در سال 

 نام دارایی
3011/33/39 3199/33/11 

 درصد تغییرات نسبت به سال قبل
 میلیون ریال میلیون ریال

 777 21،251 15،227 دمت کارکنان ذخیره مزایای پایان خ

 333 379958 859993 جمع

 

  تقسیم سودزمان بندی ( ج

 پرداخت می گردد. 7417مهر  21سود سهام اشخاص حقیقی از تاریخ  -7

سود سهام سهامداران حقوقی با هماهنگی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه )سهامی  -2

 در مهلت مقرر قانونی پرداخت خواهد شد. 7417 آذر 71از تاریخ  عام(
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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 7411منابع اصلی نقدینگی و مصارف نقدی عمده در سال 

 7322سال   7411سال   

 میلیون ریال  میلیون ریال  

  723،247     712،422    ود خالصس

      تعدیالت 

  22،124     44،112    هزینه مالیات بر درآمد

  4،154     77،211    هزینه های مالی

دارایی های ثابت مشهود )سود( ناشی از فروش    (412)   -  

 (72)   (37)   )سود( سهام دریافتی

 (7،237)   (212)   )سود( سپرده بانکی

 (71،122)    37،112    خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمات کارکنان

  2،224     2،314    استهالک دارایی های غیر جاری

    905،091     000،655  

     

  217،212    (432،171)   کاهش )افزایش(  دریافتنی های عملیاتی

 (722،211)   (215،442)   افزایش موجودی مواد و کاال

 (27،221)   (111)   )افزایش( پیش پرداخت های عملیاتی 

 (11،272)    215،123    افزایش )کاهش( پرداختنی های عملیاتی

  -    (7،311)   )افزایش(  سایر دارایی ها

  752،232     731،221    نقد حاصل از عملیات
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 وضعیت جریانهای نقدی عملیاتی ب( 

 0011سال   شرح
 

  0922سال 
درصد تغییرات 

 نسبت به سال قبل

 (34)  725,227  771،355  جریان خالص وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی 

 75  (27،315)  (21،311)  مالیات بر درآمد پرداختی 

 722  (22،143)  (741،141)  جریان خالص وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری 

 (712)  (772،123)  22،151  قد ناشی از فعالیتهای تامین مالی جریان خالص وجه ن

 

 سیاست های تامین مالی و اعتباری  -7

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

 .بوده است

 یافت . سیاست های تامین مالی مشابه ادامه خواهد 7411طی سال 

 

 تغییرات در سرمایه در گردش -5

 و مقایسه آن با سال قبل به شرح جدول زیر است : 7411در سال  سرمایه در گردشتغییرات در 

 شرح
3011/33/39 3199/33/11 

 درصد تغییرات نسبت به سال قبل
 میلیون ریال میلیون ریال

(75) 213،115 224،112 سرمایه در گردش   

(35) 3719785 3309883 جمع  
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  نسبت های مالی -9

 با سال قبل به شرح زیر می باشد : نآ و مقایسه 7411جدول نسبتهای مالی شرکت در سال 

 3199سال  3011سال  عناوین نسبتهای مالی
درصد تغییرات نسبت 

 سال قبل

 نسبتهای فعالیت )کارآیی(: –الف 

 2.2 2.11 2.41 مرتبه –نسبت دوره گردش موجودی ها 

 2.5 72.14 73.22 مرتبه  -نسبت دوره گردش مطالبات تجاری

 نسبتهای نقدینگی : -ب

 22.2- 7.21 7.75 مرتبه  –نسبت جاری 

       نسبت بدهی -ج

 23.2 1.11 1.11 نسبت کل بدهی

 37.1- 1.43 1.31 نسبت مالکانه

 نسبتهای سود آوری -د

 41.1- 75 71 درصد  –نسبت بازده مجموع دارایی ها 

 74.1- 47 32 درصد  –نسبت بازده حقوق صاحبان سهام 

 22.4- 722 52 درصد  –نسبت نقدشوندگی سود 

       نسبت های ارزیابی  –ه 

 12.1- 247 411 جریان نقدی هر سهم

 EPS 154 113 -22.4سود )عایدی( هر سهم 

 

  عالیتهای مربوط به خدمات پس از فروشف

 برای این شرکتیت فعالیتهای تولیدی در شرکت اصوال خدمات پس از فروش به صورت عام ،با توجه به نوع و ماه

مصداق ندارد ، ضمن اینکه این شرکت همواره سعی نموده ، نسبت به تکریم و حفظ مشتریان خود اهتمام ورزیده و 

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

 اطالعات مربوط به معامالت با اشخاص وابسته 

اصالحیه  722محدود به معامالت موضوع ماده  7411معامالت شرکت با اشخاص وابسته با تایید هیات مدیره در طی سال 

 پیوست صورتهای مالی می باشد . 31یادداشت توضیحی شماره قانون تجارت بوده ، که وضعیت آن به شرح 
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 عات و تعهدات مالی آتی شرکت الاط

صورتهای مالی ، تعهدات دیگری برای این شرکت  37مندرج در یادداشت شماره  افزون بر تعهدات و بدهیهای احتمالی ،

 وجود ندارد .

 نظام راهبری شرکت 

  مدیره هیئت اعضاء ترکیب –0

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

 تحصیالت 0 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 

 سایر شرکت ها 

عضویت قبلی در 

هیئت مدیره سایر 

 8شرکت ها در 

 سال اخیر

 مدیرهرئیس هیئت  رضا کریم نژاد

مهندسی کشاورزی و  کارشناسی
منابع طبیعی / کارشناسی ارشد 

 فلسفه
 22مرداد   صنایع لبنی

کمتر از  
1.7% 

- - 

 احمدرضا پارسا
مدیرعامل و عضو 

 هیئت مدیره

 کارشناسی مهندسی عمران
 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
 دکتری مدیریت کسب و کار

 صنایع لبنی
مرداد 
7411 

کمتر از  
1.7% 

- -  

 عضو هیئت مدیره مازیار صیادی
-کارشناسی مهندسی کشاورزی

علوم دامی/ کارشناسی ارشد حقوق 
 عمومی

اداره کل 
تعاون، 

 استانداری

 22دی 
کمتر از  

1.7% 
- - 

 22مرداد  صنایع لبنی کارشناسی ارشد صنایع غذایی عضو هیئت مدیره علی ثباتی
کمتر از  

1.7% 
- - 

 22مرداد  صنایع یبازرگان مدیریت ارشد کارشناسی مدیرهعضو هیئت  سعید حسن زاده
کمتر از  

1.7% 
- - 

 

 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   212تبادل نظر قرار گرفته و تصمیمات متخذه در صورت جلسات شماره  خط مشی های کلی شرکت مورد بررسی و

تعداد  ،با توجه به اینکه جلسات هیئت مدیره با حضور اعضاء تشکیل شده و هیئت مدیره منعکس شده است  222شماره 

 می باشد .  21 ،ت هیئت مدیرهجلسا -نفر
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 اعضای هیئت مدیره  وحقوق و مزایا و پاداش مدیر عامل  -9

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

ار حبان سهام و تفویض اختیهیئت مدیره نقشی ندارد و اینگونه موارد بر اساس تصمیم مجمع عمومی عادی ساالنه صا

ضمناً به غیر از حق حضور در جلسات هیچگونه حقوق و مزایای دیگری نایع شیر ایران تعیین می گردد . توسط شرکت ص

 به اعضای غیر موظف هیئت مدیره پرداخت نمی گردد .

 مدیران اجرایی شرکت -0

 تحصیالت  سمت  نام و نام خانوادگی 
سابقه اجرایی 

 در شرکت 
 بق مهم اجرایی سوا

میزان مالکیت در 

 سهام شرکت 

 کمتر از یکسال دارش کارشناسی اریو بهره برد معاونت مالی و پشتیبانی فرزاد کوه نژاد
 معاونت مالی
 مدیر مالی

- 

 سال 74 کارشناسی سرپرست مالی فاطمه فروتن
رئیس اداره حسابداری مالی و  -کارشناسی مالی

 صنعتی
- 

 - رئیس اداره خرید و امور قراردادها سال 77 کارشناسی دیر بازرگانیم مجتبی پوراخالقی

 -  مدیر برنامه ریزی -سرپرست فنی سال 23 کارشناسی مدیر فنی سبد محمد موسوی

 - مدیر تولید -و پانل استریل سالن سرپرست سال 72 کارشناسی معاونت بهره برداریسرپرست  مهرداد بابافرجی

 - رپیس اداره کارگزینی -اداریکارشناس  سال 72  کارشناسی اداری و منابع انسانی یتمدیررست سرپ سعیده ویژه تنها

 - - سال 1 دارش کارشناسی مدیر برنامه ریزی کوشا کیهانی

 - سرپرست سالن پنیر و استریل سال 71 کارشناسی سرپرست مدیریت تولید عباس هزاریکی

 
 

 حسابرس مستقل و بازرس قانونی  -6

الیحه  741و در اجرای مفاد ماده  21/12/7411 سالیانه شرکت مورخعادی مصوبه مجمع عمومی  جناد بند به است

عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی  )حسابداران رسمی( بهبهراد مشار اصالحی قانون تجارت موسسه حسابرسی 

 دل برای مدت یک سال تعیین گردیدند . به عنوان بازرس علی الب آرمان آروین پارسشرکت انتخاب و همچنین موسسه 

ه منعقده ب هایوابط شرکت صنایع شیر ایران )سهامدار عمده( بر مبنای قراردادضطبق  7411حق الزحمه حسابرسی سال 

مالی منتهی به  سالبرای  214 شماره میلیون ریال و 251به مبلغ  37/12/7322 به برای دوره مالی منتهی 3151 شماره

  تعیین گردیده است .میلیون ریال  1/221،7و در مجموع   میلیون ریال 252.1 مبلغ  به  22/72/7411
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 گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت 

تجربه مدیران ، وضعیت بازار ، بررسی فرآیند ها و استفاده از تکنولوژی های روز  ،عنایت به سابقه طوالنی شرکت با

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

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

 .اعالم خواهد شدعمده( 

  ریسک نوسانات نرخ بهره : -0

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

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 :  -9

ر صورت . لذا دمی باشدارز  متکی بهماشین آالت بسته بندی وقطعات تامین مواد اولیه ،  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   -9

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

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 م می تواند باعث کاهش تولیدنهایتاً رقابت ناسالم توسط رقبا و کمبود شیر خا

  ریسک تجاری مواجه سازد .

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

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

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
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  ریسک افزایش قیمت نهاده های دامی و یا کمبود شیر خام : -6

ا ت این شرکت نقش بسیار موثری دارد ، لذباتوجه به اینکه شیر خام به عنوان اصلی ترین ماده اولیه در تهیه محصوال

وجود هرگونه محدودیت در تولید و عرضه شیر خام و یا محدودیت در واردات 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 

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

 .کاهش سود شرکت خواهد شد
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 شرکت یطیمح ستیعملکرد ز گزارش

 هیتصف ستمیس یرارشت دا یاست که در شهر صنعت یاز چهار شرکت یکی النیپگاه گ زهیپاستور ریش نکهیبه ا تیبا عنا 

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

ط به مربو یها ستمیس هیراستا کل نیشرکت بوده است در ا نیا رلوحهس هوا و خاک –آب  یاز آلودگ یریهمواره جلوگ

 شده است .  اکیبه گاز آمون لیتبد ونیگاز فر

 دارد : تیمز نیکار چند نیا که

    یاکیآمون ستمیباال س راندمان

 ازن  هیاز سوراخ شدن ال یریجلوگ

 فاضالب . هیتصف ستمیس یساز نهیبه

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

 یچند سال متوال یدهد . ضمناً در ط یرا انجام م یآن اقدام و اقدامات اصالح یریگیود مشکل نسبت به پصورت وج

زمان از سا یبا اخذ کد مل نیاست . همچن دهیگرد ستیز طیمح ظتصنعت سبز از سازمان حفا نامهیموفق به اخذ گواه

 انجام داده است .  نهیزم نیمهم  در ا یاقدام ستیز طیحفاظت مح

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

و  یریگینموده تا نسبت به پ فیتعر یاقدام اصالح یبا استاندارد خروج رتی. و در صورت مغا دینما یم زیرا آنال یخروج

پرسنل  یآرام و سالم برا یطیآن مح یسبز و نگهدار یهکتار فضا 1/4حدود  جادیبا ا نی. همچن دیاصالح آن اقدام نما

ه اصالح و نسبت ب یریژنراتور اندازه گ زلید -ها  فتراکیل یخروج یگازها زینموده است . ضمناً هر ساله آنال ایشرکت مه

 دیدر کاهش تول ونمدبرنامه  کی یشرکت با کاهش  مصرف آب در ط نی. ضمناً ا دینما یاقدام م رتیآنها در صورت مغا

 .نگردد طیمح یقاضالب اقدام نموده است تا موجب آلودگ
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 3901303011اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

 

شماره بندهای 

 ابالغی 
 اقدامات انجام شده صورتخالصه مذاکرات مجمع)شرح  بند ابالغی (

 1بند 

الیحه اصالحی قانون تجارت در خصوص تقسیم سود به شرح   241و  21در اجرای مفاد مواد 
 ذیل اتخاذ تصمیم شد:

ریال خالص )به مبلغ کل  111سود سهام پرداختنی به سهامداران به ازاء هر سهم   –الف 
ریال خالص( مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید که در مهلت قانونی   711،111،111،111

 بین سهامداران تقسیم گردد .
های مربوطه ریال به عنوان اندوخته قانونی در حساب 75،375،111،111مقرر گردید مبلغ  -ب

 منظور شود.

 مابقی سود به عنوان سود انباشته به سال بعد منتقل شد.  –ج 

مطابق جدول زمان بندی پرداخت سود 
سهامداران افشا شده در سامانه کدال، نسبت به 

پرداخت سود سهام اقدام شده است و ذخیره 
اندوخته قانونی مطابق قانون تجارت در حسابها 

 منظور گردید.

   2بند 

الیحه اصالحی قانون تجارت، حق حضور اعضای غیر موظف هیأت  734در اجرای مفاد ماده 
ماهانه و به شرط حداقل تشکیل یک جلسه در هر ماه مبلغ  7411مدیره ، در سال 

ریال بصورت ناخالص تعیین گردید. حق حضور اعضای کمیته حسابرسی  34.121.111
قل تشکیل یک جلسه در هر ماه مبلغ ماهانه و به شرط حدا 7411شرکت، در سال 

ریال ناخالص تعیین گردید. چنانچه هر یک از اعضای غیر موظف هیأت مدیره  25.511.111
به عنوان عضو کمیته حسابرسی شرکت ، تعیین و حداقل در یک جلسه کمیته حسابرسی نیز 

انون الحاق ق 54در ماه شرکت نماید. حق حضور عضو مذکور جمعاً ماهانه به استناد ماده 
برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از دوبرابر حداقل حقوق مصوب 

 شورای عالی کار بیشتر نگردد.

ماهانه مطابق تشکیل جلسات هیئت مدیره و 
کمیته حسابرسی حق حضور پرداخت می گردد، 

همچنین پاداش هیئت مدیره نیز در حساب 
 ت.صورت گرف شرکتهای تابعه عضو هیئت مدیره

 1بند 
گزارش حسابرس و بازرس قانونی، پیگیری وصول مطالبات تا حصول نتیجه  2با توجه به بند 

 شد. فمهایی به هیئت مدیره تکلی

در خصوص وصول مطالبات )که عمدتا مربوط به 
 صمت می باشد( جلساتی تشکیل شده و وصول

مطالبات  در حال پیگیری می باشد و طبق 
یره ذخیره الزم در حسابها مصوبه هیئت مد
 منظور شده است.

 5بند 
گزارش حسابرس و بازرس قانونی رعایت کلیه مفاد دستورالعمل های  77با توجه به بند 

 ابالغی سازمان بورس و اوراق بهادار به هیئت مدیره تکلیف شد.

بندهای یاد شده در گزارش حسابرسی با 
هماهنگی دفتر مرکزی عمدتا مرتفع گردیده 

 ستا

 2بند 

هیئت مدیره مکلف شد نسبت به اصالح ترکیب سبد محصول و افزایش ریالی آن، برنامه 
ریزی جهت کاهش بهای تمام شده، همچنین  افزایش تولید با استفاده از ظرفیتهای 

بالاستفاده و نیز افزایش فروش داخلی و صادراتی )با هماهنگی صنایع شبر ایران (کاهش و 
 اشانتیون اقدام نماید. هدفمندی تخفیفات و

تکالیف مجمع  2موارد عنوان شده در بند 
بصورت تفکیکی طی جداول مختلف در جلسات 
هیئت مدیره مورد پایش قرار گرفته و با توجه به 

ظرفیت های و امکانات در دسترس تا حدودی 
 محقق شده است.

 71بند 

تهای گروه صنایع شیر ایران از با توجه به مذاکرات انجام شده در خصوص ادغام برخی از شرک
جمله شرکتهای کشت و صنعت دامپروری پگاه، مجمع پس از بحث و بررسی، تصمیم گیری 
در خصوص سرمایه گذاری انجام شده در شرکتهای سرمایه پذیر و انتقال دارایی ها و معرفی 

 مود.نماینده سهامدار در مجامع فوق العاده شرکتهای فوق را به هیئت مدیره تفویض ن

تاکنون در خصوص ادغام شرکتهای کشت و 
صنعت پگاه موردی جهت اقدام به این شرکت 

 ارائه نشده است.
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 یشنهادات هیئت مدیره

 نتامین کامل سهم بازار گیال ، علی الخصوصمنطقه یک متناسب از طریق  شرکت بازار گستراختصاص 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.

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

 صادراتیه محصوالت برای افزایش قیمت سبد ارسال سبد کامل و بهین

، پنیر سیاهمزگی گرمی  251و پنیر رسیده در آب نمک ویژه خزر گرمی  411استمرار و افزایش روند فروش پنیر یواف  -

 به سایر مناطق و تولید محصوالت جدید.  و کره فویلی داخلی

 اندازی کارخانه تولید شیرخشک. احداث و راه -

 

 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 : 

 ی باشد . توجه به وضعیت موجود ، برنامه شرکت برای سالهای آتی به شرح ذیل مبا 

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 -

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

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

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

  . ارزان تربمنظور استفاده از تسهیالت مالی با نرخ  تعامل با بانک ها  -
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    .ای صادارتیهخشیدن به انواع تولیدات متناسب بازارتاکید بر توسعه صادارت محصول ازطریق ارتقاء کیفیت و تنوع ب -

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

 .  طبق بودجهه تدوین استراتژی و برنامه های عملیاتی جهت دستیابی به اهداف تعیین شد -

 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. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



شرح دارایی
 بهای تمام شده

(میلیون ریال)

 استهالک انباشته

(میلیون ریال)

 ارزش دفتری

(میلیون ریال)
 متراژموقعیت مکانینوع سندوضعیت مالکیتنوع کاربری

 تشریح 

وضعیت

وثیقه

 تشریح 

پرونده های

حقوقی

منگوله داردانگ6تولیدی  131,980           -  131,980زمین محل کارخانه
 رشت شهرصنعتی

2 ابتدای بلوارصنعت
87,977   --

منگوله داردانگ6تولیدی     9,000           -     9,000زمین شرکت پویاپالستیک پگاه
 رشت شهرصنعتی

فرعی اول-ورودی اول
5,000     --

92,977 -    -        -   - 140,980           - 140,980جمع زمین  -    -    

منگوله داردانگ6تولیدی      8,668     19,010    27,678ساختمان کارخانه
 رشت شهرصنعتی

2 ابتدای بلوارصنعت
17,390   --

منگوله داردانگ6مسکونی          89          465        554
 رشت خیابان ملت کوچه شهید سیادتی

طبقه اول-49روبروی اداره گاز پالک
114.44--

منگوله داردانگ6مسکونی          90          465        555
 رشت خیابان ملت کوچه شهید سیادتی

طبقه دوم-49روبروی اداره گاز پالک
114.44--

منگوله داردانگ6مسکونی          89          466        555
 رشت خیابان ملت کوچه شهید سیادتی

طبقه سوم-49روبروی اداره گاز پالک
114.44--

منگوله داردانگ6مسکونی         -            29          29آپارتمان گلسار رشت
مجتمع استادمعین- رشت بلواراستادمعین

33پالک-3طبقه-3بلوک
114.9--

تک برگدانگ6مسکونی        141          480        621
بلواردستغیب-بلواردستغیب- مشهد

شمال غربی-6پالک-8خیابان بیستون
59.68--

تک برگدانگ6مسکونی        142          479        621
بلواردستغیب-بلواردستغیب- مشهد

شمال شرقی-6پالک-8خیابان بیستون
59.48--

منگوله داردانگ6تجاری     1,292          408     1,700(الهیجان)مرکزجمع آوری شیر بازکیاگوراب
خیابان - الهیجان بازکیاگوراب جنب بازارچه

حافظ
86.42--

--1160فرعی اول-رشت شهرصنعتی ورودی اولمنگوله داردانگ6صنعتی     2,471       1,858     4,329ساختمان پویاپالستیک پگاه

  12,982    23,660 36,642جمع ساختمان

(سهامی عام  )فهرست زمین و ساختمانهای شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن 

:زمین

:ساختمان

آپارتمان خیابان ملت رشت

آپارتمان مشهد
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 واحد نمونه استان گیالن و لوح تقدیر کسب نشان -
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 ایمنی و سالمت اخذ تندیس و لوح تقدیر نشان  -
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 کسب گواهی نامه استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان-
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 ستاره( 0کسب تقدیر نامه منابع انسانی )  -
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