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 گزارش تفسیری مدیریت

 1400 اسفند 29 سال مالی منتهی به 

 (عامروری مالرد شیر)سهامی شرکت کشاورزی ودامپ
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  بخش اول :

     مقدمه

  بخش  دوم :

   کسب و کار یتماه

  بخش سوم :

     برای دستیابی به آن اهداف اتخاذ شدهاهداف مدیریت و راهبردهای 

  بخش چهارم :

     ها و روابطمنابع، ریسک

 بخش پنجم :

 نتایج عملیات و چشم انداز
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 بخش اول

 : شرکت تاریخچه

 در 10101562211 ملی شناسه دارای(  سهامی عام)  شیر  مـــالرد دامپروری و کشاورزی شرکت

 ثــبــت اداره در 112545 شـــماره طی و شده تاسیس خاص شرکتهای بصورت 29/1/1374تاریخ

 فــوق عمومی مجمع مصوبه موجب به متعاقباً. است رسیده ثبت به تهران  صنعتی مالکیت و شــرکتها

 انتــقال مالرد جـاده کرج شهرستان به تـهـران از شرکت اصلی مــرکز17/11/1374/مــورخ العاده

 متعاقـب و 3770 شماره به کرج صنعتی مالکیت و شرکتها ثبت اداره در شرکت ثبت شماره و یافـته

 عمومی مجمع مصوبه موجب به نهایتاً. است یافته تغییر 1055 شماره به شهریار شرکتهای ثبت در آن

 کرج قدیم جاده - البرز استان نشانی به شرکت اصلی مرکز25/03/1392  مورخ  العاده فوق

 حکمت خیابان انتهای - کوروش شهرک به نرسیده - زعفرانیه از بعد- سهلیه راه سه - هشتگرد

 در شرکت.   است رسیده ثبت به البرز استان ی شرکتها ثبت اداره در 2943 شماره تحت و منتقل

 و تجاری واحد و تامین عمومی صنایع گذاری سرمایه شرکت فرعی تجاری واحدهای جزء حاضر حال

 درخواست همچنین. باشد می( شستا) اجتماعی تامین سازمان گذاری سرمایه شرکت ، گروه نهایی

 مورخه درجلسه ایران فرابورس در شیر مالرد دامپروری و کشاورزی شرکت سهام پذیرش

 فرابورس دوم بازار در شرکت این پذیرش وبا مطرح فرابورس پذیرش محترم هیئت29/11/1398

 باحضور07/02/1399 مورخه العاده فوق عمومی مجمع جلسه در همچنین گردید موافقت ایران

 حقوقی شخصیت تغییر موضوع شرکت مدیره هیات اعضاء و شرکت سهام صد در صد نمایندگان

 العاده فوق مجمع  تصویب به عام سهامی به خاص سهامی از شیر مالرد دامپروری و کشاورزی شرکت

در بازار فرابورس  22/05/1399سهام شرکت با نماد معامالتی ز مالرد در تاریخ  "رسید و نهایتا

 ریال به ازای هر سهم عرضه گردید. 21000ایران با نرخ 

 

  اصلی شرکت :سهامداران 

 به شرح زیر می باشد: 1400شهریور 31هامداران شرکت در تاریخ ترکیب س

 

 درصد تعداد سهام نام سهامدار

 75.8 227،431،000 (خاص سهامی)تامین عمومی صنایع گذاری سرمایه شرکت

 5،56 16،688،000 صبا گستر نفت گاز تامین

 0.0003 1.000 شرکت  کشت ودام گلدشت نمونه اصفهان)سهامی عام(

 0.0003 1.000 شرکت کشت ودامداری فکا)سهامی عام( 

 شرکت سرمایه گذاری هامون شمال)سهامی عام(
1.000 0.0003 

 0.0003 1.000 کارگزاری رسمی بیمه تامین آینده)سهامی خاص( 

 18.63 55،877،000 سایر اشخاص حقوق و حقیقی
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 بخش دوم

 :ماهیت کسب و کار

 در آن فعالیت می کند: صنعتی که شرکت

و هرگونه  یزنبور عسل و ماه ورویپرورش ط ،یباغدار ،یدامدار ،یکشاورز یها تفعالی انجام-1

 یاهیگ نیو پروتئ یوانیح یو استفاده از فرآورده ها گرید وانیح

آالت و لوازم  نیو ماش هیو هر نوع دام و مواد اول یدام یصادرات و واردات انواع نهاده ها -2 

 یبازرگان تیشرکت و هر گونه فعال ازیمورد ن

 ،یلبن ی، فرآورده ها ریفروش و صادرات و واردات انواع کاالها و خدمات شامل ) ش د،یتول -3 

،  هیما ر،ی(، کره ، پنیدوغ گازدار و انواع ماست، )مواد لبن ،یکیژنت یفرآورده ها ،یژله خوراک

 یندنیطعم دار، نوش ریش ات،یقوام دهنده لبن ،یمقاصد آشپز یبرا مویشده، آبل ظیغل ریماست، ش

 و  یوانیدوغ بدون گاز، پودر ژله و دسر، کره ح ات،یلبن هیژله بر پا ات،یلبن هیبر پا

سرکه،  ،یبستن ،یخشک صنعت ریش ،یمواد لبن هیدسر بر پا تزا،یپ ریکشک، آبغوره، پن ،یاهیگ

 (یزمستان یبستن ،یمعجون بستن ،یخامه قناد ،یاهیگ اتیعرق

و معامالت مجاز که  اتیکاالها و پخش و مبادرت به هرگونه عمل یو فروش، بسته بند غاتیتبل -4 

 است  دیو مف یمذکور که در اساسنامه ضرور یها تیانجام فعال یبرا میمستق ریو غ میبطور مستق

 دیخر ای سیمشارکت در تاس قیشرکت ها از طر ریو مشارکت در سا یگذار هیسرماهمچنین  -5

 از جمله فعالیت های شرکت می باشد . سهام شرکتها

  

 

 بازارهای اصلی،وضعیت فعلی رقابتی وجایگاه شرکت:

بازارهای اصلی شرکت محصوالت شرکت بازار داخلی بوده ومیزان سهم ظرفیت تولید شرکت 

 باشد. در ایران و جهان ،برای محصوالت اصلی شرکت به شرح جدول زیر می
نام 

 محصول

واحد 

 محصول 

 ظرفیت تولید جهان 

 تن

ظرفیت تولید 

 ایران

 تن

ظرفیت تولید 

 شرکت

 تن

سهم شرکت 

ازظرفیت تولید در 

 ایران

 .004 35.940 7.650.000 843.000.000 تن شیر

 .009 2.481 600،000 - راس دام
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 براساس اطالعات مرکز آمار

 محیط حقوقی شرکت

 قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:مهمترین 

 قانون تجارت •

 قانون بازار بورس و  اوراق بهادار •

 قانون مالیات های مستقیم •

 قانون کار و تامین اجتماعی •

 اساسنامه شرکت •

 قوانین و مقررات محیط زیست •
 عوامل اصلی محرک بر صنعت دامپروری در کشور :

 ید نهاده ها  قابل مشاهده می باشددر دو حوزه محصوالت تولیدی و خر

سیاست گذاری ارزی برای نهاده ها و مواد اولیه وسیاست گذاری های وارداتی ،صادراتی -1

 در خصوص شیر خشک ،دام مولد ،گوشت وکره 

 نوسانات نرخ ارز-1-1

 تعیین نرخ تضمینی محصوالت کشاورزی توسط دولت -1-2

 تولیدکنندگان وکارخانجات لبنیتعادل عرضه وتقاضا فی مابین -2

 قدرت خرید مردم -2-1

 چگونگی سیاست های آموزشی وتبلیغات وفرهنگ سازی برای مصرف مواد لبنی-2-2

 سطح زیر کشت علوفه کشور

 سیاست گذاری قیمتی و حمایتی دولت در خصوص نرخ شیر ومحصوالت حاصل ازآن -2-3
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 بخش سوم

 اتخاذ شده برای دستیابی به آن اهداف:اهداف مدیریت و راهبردهای 

شاورزی و دامپروری  شرکت شیرک شور شیر کننده تولید های واحد برترین از یکی مالرد   ، ک

 برند داخلی بازارهای در شیر خام و دام تولید با دامپروری صنعت و کشاورزی های عرصه در

شود شناخته سوب می   ثبات با تامین بر تکیه با مالی های شاخص در موثر بازدهی با و ای مح

 بر مبتنی روز تکنولوژی و ور بهره انســانی ســرمایه از برخوردار ، پایدار فروشــی و اولیه مواد

 حفظ و ذینفعان رضـــایت جلب جهت در پژوهشـــی های زمینه در پیشـــرو ، کیفیت ســـیســـتم

 . میکند فعالیت جامعه آحاد سالمتی

با توجه به رشــد جمعیت و فرهنگ جوامع بشــری و افزایش تقاضــا برای مواد غذایی ســالم و 

طبیعی ، سرانه مصرف شیر به عنوان یکی از ارزان قیمت ترین منابع تامین کننده کلسیم در 

حال رشـد اسـت . این شـرکت در جهت  افزایش سـالمت جامعه و در راسـتای رقوس اقتصـاد 

صا ستای اهداف خود قرار داده مقاومتی ، تولید  اقت سالم و با کیفیت را در را صوالت  دی  مح

 است . 

 

شرکت به  شتاز عنوان این  شور، دامداری صنعت در پی ستای در ک  برنامه و اهداف تحقق را

 دامپروری و کشاورزی صنعت در شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین  انداز چشم های

ــرو بر مبنی ــور و من در بودن پیش ــتم در  وری بهره افزایش با ؛ دارد نظر ، در طقه کش ــیس  س

شـــیر خام گردد .بدین منظور   تن 110 روزانه بالقوه ظرفیت افزایش به منجر  فعلی تولید

 استراتژی هایی شرکت برای رسیدن به این چشم انداز به شرح ذیل است.

 افزایش بهره وری با تاکید بر افزایش کیفی و کمی محصوالت •

 درآمد و کاهش هزینه های عملیاتی با بهینه سازی فرآیند هاافزایش  •

 پیاده سازی مدیریت منابع انسانی در جهت ارتقای سرمایه های فکری  •

 رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی و بهبود شاخصهای مدیریت انرژی •

 مدیریت آب با کاهش مصرف و بهبود تصفیه خانه آب در راستای تامین منابع آبی •

 و استفاده از تکنولوژی های جدید و توسعه مکانیزاسیونتحقیق  •
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 طرح ها و برنامه های توسعه

 مکانیزاسیون و تجهیز بخش خوراک سازی  ✓

 تامین نهاده دام از طریق واردات و خرید مستقیم از وارد کننده ✓

 هکتار کل ظرفیت موجود کشاورزی 100افزایش سطح کشت یونجه تا  ✓

 ناستان همدا ریراس مولد شهرستان مال 3000 یصنعت یاحداث گاودار ✓

 راس مولد شهرستان آرادان استان سمنان 3000 یصنعت یاحداث گاودار ✓

 و رفاه  شتیآموزش و بهبود مستمر سطح مع قیارتقاع سطح مهارت پرسنل از طر ✓

تمام شده و  متیبه منظور کاهش ق  رهیبروز متخصصان ج یاز دانش فن یریبهره گ ✓

 انهاده ه نیتام سکیر تیریمد

 

 منابع انسانی :

پایداری، رشـد و توسـعه هر بنگاه اقتصـادی در گرو نیروی انسـانی متعهد و متخصـص اسـت. 

آموزش و »شـــرکت  مالرد شـــیر با متمرکز نمودن خدمات منابع انســـانی در ســـه حوزه کلی 

سازی سمی و روانی»، «توانمند سالمت ج ساز»و « حفظ و ارتقاء  در « مانیایجاد هویت و تعلق 

تالش اســت کیفیت فضــای کاری را باال برده و رضــایتمندی و به تبع رضــایتبخشــی کارکنان را 

 افزایش دهد.

 حوزه تدوین و در دستور کار قرار گرفته است. 5بر 1400بر این اساس برنامه اجرایی سال 

فعالیت های مرتبط با ســالمت جســمی و روانی بر مبنای پروتکل های بهداشــتی شــامل  (1

آپ و معاینات دوره ای، استفاده از پزشک و روانشناس مقیم، ارزیابی فاکتورهای  چک

ست  صالحات ارگونومیک محیط کار، کارب سالم و مغذی، ا زیان آور محیطی، اراقه تغذیه 

 پروتکل های ایمنی و...

فعالیت های مرتبط با آموزش و توانمندســـازی در قالب برگزاری دوره های آموزشـــی  (2

سازمانی، تهیه محتوای آموزشی دیجیتال و مولتی مدیا، برگزاری سمینار درون و برون 

ــکیل خزانه دانش و تدوین برنامه ای جهت مدیریت دانش  ــی، تش و وبینارهای آموزش

سازمانی، اعطای کمک هزینه آموزش های عمومی و تخصصی، بنچ مارکینگ و بازدیدهای 

 مستمر و...

ساختار اداری  و  (3 سانی  سانی در قالب فعالیت هایی مانند ایجاد اصالح و بروز ر منابع ان

چرخه های گردش کاری، اصــالح شــیفت های کاری، اســتخدام روشــمند و اســتاندارد، 
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تدوین و اجرای طرح طبقه بندی مشـــاغل، تدوین دســـتورالعمل های شـــیوه انجام کار،  

 تالش در راستای بهینه سازی فرآیندها و اتوماسیون اداری و...   

 

 

      

اســـتفاده از ظرفیت های موجود در حوزه فعالیت های دانش بنیان از طریق ارتباا با  (4

دانشــگاه، طرح کارورزی دانشــجویان، مشــارکت در چاپ کتب و مقاالت، اســپانســرینگ 

 طرح های تحقیقاتی،  برگزاری و مشارکت در سمینار و گردهمایی های علمی و...

ــکیالتی برای فعالیت های فوق برنا (5 ــهیالت و ایجاد تش ــارکتی در جهت اراقه تس مه و مش

اقدامات رفاهی متنوع به کارکنان که از طریق کمیته های تخصـــصـــی و توســـط خود 

 پرسنل سازماندهی و مدیریت می گردد.

 

 مسئولیتهای اجتماعی و زیست محیطی :

سئولیت سئولیت با پیوند در شرکت اجتماعی م سان جامعه، برابر در شرکت م  محیطی و ها،ان

ست سئولیت این و کندمی فعالیت آن در شرکت که ا ستارهای از م صادی ج  فراتر مالی و اقت

سئولیت. رودمی ست هاییفعالیت شرکت اجتماعی م  اجتماعی منفعت و سود برنده پیش که ا

 دارد.می بایسته قانون که است چیزی آن و سازمان منافع از فراتر و بوده

 راستای مسئولیت های اجتماعی به شرح زیر می باشد:امور انجام شده در شرکت در 

 ایجاد اشتغال پایدار و افزایش نیروی کار •

ـــوالت در  • ـــطح قیمتی محص ـــتن س ـــده تولیدات و پایین نگه داش کاهش قیمت تمام ش

 راستای رفاه جامعه

 توجه به حقوق ذینفعان و مصرف کنندگان  •

 نگهداشت استانداردهای زیست محیطی و کاهش مصرف انرژی •

 افزایش بهره وری و حفظ سود با کیفیت در جهت پایداری فعالیت •
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راس مولد مالیر: 3000پروژه   

در راســتای اجرای ســیاســت های کلی شــرکت ســرمایه گزاری تامین اجتماعی )شــســتا( در خصــوص 

سرمایه گزاری در صنعت دامپروری و کشاورزی در مناطق حاصلخیز اقدام به احداث گاوداری صنعتی 

در اســتان همدان ، شــهرســتان مالیر ، نموده اســت ، در این راســتا طی بازدید از زمین های منطقه ، 

هکتار واقع در استان همدان ، شهرستان مالیر از اراضی ملی متعلق به منابع   60به مساحت  زمینی

ـــرکت واگذار گردیده  ـــورت اجاره به این ش ـــتان همدان جهت طرح احداث دامداری به ص طبیعی اس

میلیون ریال و با توجه به پیشــرفت پروژه این  138اســت ،با این شــرایط که اجاره بهای ســال اول 

سال قراردا ساله با نرخ روز منطقه  تمدید میگردد و  طبق برنامه پیش بینی ، طرح فوق طی دو سه  د 

 ( به بهره برداری اولیه خواهد رسید 1399از زمان آغاز فعالیت )مهر

طرح داخل کشور و با اولویت  استان های همدان، لرستان، تهران و استانهای شمال غرب  بازار هدف

 ، شمال و غرب کشور می باشد .

 نفر بصورت غیر مستقیم خواهد بود .   500نفر مستقیم و 130مورد نیاز طرح  نیروی انسانی

 بازده نرخ و گردیده، دبرآور تنزیل نرخ از بیشــتر که درصــد 32 داخلی بازده نرخ شــاخص به توجه با

 بیشتر سهامداران برای را طرح جذابیت تواند می که گردید برآورد درصد 36 برابر سهامدار داخلی

 ضـــروری های نیاز از بخشـــی تأمین جهت دامپروری های طرح اجرای که آنجا از صـــورت هر در. کند

عه ــــد می نظر به الزم جام ند می مذکور طرح اجرای رس یت نیز ملی نظر از توا  برای را هایی جذاب

 . آورد ارمغان به سهامداران

تاریخ شـــروع پروژه تا  ندی از  مانب مه ز نا ته طبق بر مات صـــورت گرف قدا تا   01/07/1399 ها ا

29/12/1400 : 

 اخذ موافقت اصولی بهداشتی از سازمان دامپزشکی

 اخذ موافقت اصولی از سازمان نظام کشاورزی و منابع طبیعی 

 گانه از ادارات ذیربط  14اخذ استعالمات 

 تحویل زمین طبق مدارک افشا شده در کدال

 حفر و لوله گذاری چاه آب 

 دیوارکشی دور زمین 

 احداث جاده دسترسی 

آرادان گرمسارراس مولد  3000پروژه   

است که تماما توسط  میلیارد ریال2.929میزان کل سرمایه گذاری پیش بینی شده در پروژه آرادان 

ریال  اردمیلی70مبلغ  29/12/1400سرمایه گذار تامین می شود و هزینه های انجام شده تا تاریخ 

 که برای دریافت مجوزها و کارهای اولیه پروژه انجام شده است.می باشد 
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 بخش چهارم

 و روابط: سکیمنابع ، ر

 شرکت : سکیر لیو تحل هیتجز گزارش

 نوسانات نرخ بهره: سکیر

ستفاده شها ا ش یبانک یبر بده یمبتن یمال نیتام یاز رو شرکت مالرد صد  4کمتر از  ریدر  در

درصد و نسبت  3حدود  یاتینسبت به سود عمل زیمربوطه ن یها نهیبوده و هز ییمجموع دارا

 هیکل نکهیمســـئله با توجه به ا نیباشــــد.لذا شـــرکت در ا یدرصــــد م 1به فروش کمتر از 

 باشد.  یاز نوسانات نرخ بهره م یناش سکیبوده ، فاقد ر یالیاخذ شده ر التیسهت

 محصوالت: تیفیک سکیر.1

به طور مرتب و قبل از  تیفیمحصول شرکت ، توسط واحد کنترل ک نیتر یبه عنوان اصل ریش

ــال برا ــتر یارس ــاتیآزما جینتا نی. همچنردیگیمورد کنترل قرار م انیمش ــ ش ــط  ریش که توس

، به  سیبه صــورت روزانه و بر اســاس هر ســرو ردیگی( انجام م ی) کارخانجات لبن   دارانیخر

، شــرکت جهت رفع آن اقدام  تیفیدر ک رییتغ نیدر صــورت کوچکتر و دهیشــرکت اراقه گرد

ــت کدینما یم ــ تیفی. الزم به ذکر اس ــورت ادوار ریش ــط مراجع ذ یبه ص  زین یقانون ربطیتوس

 یبه صورت مستمر تحت کنترل م یدیمحصول تول تیفیک نکهیبه ا تیگردد. با عنا یکنترل م

 محصول است. تیفیک سکیباشد، شرکت فاقد ر

 نوسانات نرخ ارز:.2

بوده و نوســـانات نرخ ارز  ی، بخش عمده خوراک دام به صـــورت واردات یصـــنعت دامپرور در

داشــته باشــد . لکن همواره دولت در خصــوص ســه  تواندیبر نرخ نهاده ها م یمیاثرات مســتق

 یعلوفه ا ریدرصــد خوراک غ 40( که بالغ بر  ایخوراک دام ) جو ، ذرت،کنجاله ســو یقلم اصــل

را کاهش داده  ســـکیر نیداده و تا حد امکان ا صیدهد، ارز تخصـــ یرا به خود اختصـــاص م

 .است

 محصوالت: متیکاهش ق سکیر.3

گوشـــت از  یرســـم ریو غ یواردات رســـم نیخشـــک به صـــورت عمده و همچن ریشـــ واردات

 ریپذ ریتاث اریدهد نرخ فروش محصوالت بس یگذشته نشان م یدر سالها هیهمسا یکشورها

دولت بوده و واردات مذکور اگر هم منجر به کاهش نرخ محصـــوالت  یواردات یاســـتهایاز ســـ

دچار نوسان  اریسود محصوالت را بس هیبوده و حاش منگردد، مانع از رشد نرخ بر اساس تور

 نموده است.
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 : یمقررات دولت رییتغ ایو  یالملل نیمربوا به عوامل ب سکیر.4

 ریش نکهیداخل کشور بوده و با توجه به ا یبازار محصوالت صنعت دامپرور نیتر یاصل ریش

، فروش  هیمواد اول هیدر ته یدولت یتهایباشد، همواره از حما یمصرف م یاساس یجزء کاالها

 یها ارانهیمذکور و حذف  یاستهایدر س رییبرخوردار بوده است . لکن تغ یاتیمال یتهایو معاف

صرف کنندگان لبن به یپرداخت شور و  اتیم که مانع از  یالملل نیدر روابط ب رییتغ ایاز داخل ک

بر  تواندی، م گرددیم از محصـــوالت یصـــادرات بخشـــ ایو  زاتیاز اقالم و تجه یواردات برخ

 صنعت اثر گذار باشد. یبازده

 

 :یتجار سکیر.5

 یباشـــند، شـــرکت ط یم یمحدودو معتبر فیشـــرکت در ط یتجار انیمشـــتر نکهیتوجه به ا با

انجام شــده ، نســبت به  یزیبرند مناســب و برنامه ر جادیتوانســته اســت با ا یمتماد انیســال

باشــد. عدم وجود مطالبات معوق نشــانگر  یم یتجار ســکیو فاقد ر دیاقدام نما داریتعامل پا

 .باشد یم داریتعامل پا نیا

 

 :ینگینقد سکیر.6

ها در مقابل  یاز دامدار یادیاست که تعداد ز یبه صورت یو محصوالت لبن ریبازار ش ساختار

 نییدر تع یموضـــوع نقش قابل توجه نیقرار گرفته اند. ا یلبن یاز کارخانه ها یتعداد اندک

توســط کارخانجات در  ریدر نحوه پرداخت وجه شــ رییخام دارد. تغ ریو نحوه پرداخت شــ متیق

صل یدهایکنار خر سال نقد یکه در مقاطع ونجهیعلوفه ذرت و  یف س ینگیاز  را به  یادیز اریب

صاص م س دهند،یخود اخت شند. یم ینگیاثر گذار بر نقد اریب ش شرکتبا ستهیمالرد با  رتوان

 ر،یش ریو فروش محصوالت غ التیمناسب از تسه یوجه نقد خود، استفاده در زمانها تیریمد

 .دیبرقرار نما یو خروج ینقد ورود یانهایدر جر یتعادل مناسب

 

 

 خاص صنعت: یها سکیر.7

از جمله تداوم  ییســکهای. لکن رباشــندیشــده در فوق ، بعضــا خاص صــنعت م انیب یســکهایر

سال شک ساد پذ تیفیو ک تیو کاهش کم یخ شرا یریآب ، ف صول و عدم امکان دپو در   طیمح

با توجه به کار با موجود زنده  یدر نوسانات اقتصاد دیموقت کار تول یلیخاص ، عدم امکان تعط
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بودن تقاضـــا در محصـــول، خاص صـــنعت  یخارج کشـــور و انحصـــار به یتکنولوژ ی، وابســـتگ

 باشد. یم یدامدار

 کرونا: وعیازش یناش یها سکیر.8

ستوران ها کاهش صرف ، مجتمع ها و ر شت در بازار م ضا گو ش یتقا  وهیبزرگ و خرد به علت 

 ریدر نرخ گوشت تاث تواندیاست که م یدر صنعت دامپرور دیجد یها سکیکرونا از ر یماریب

 .گذار باشد

 

 .ریسک افزایش بهای نهاده های دامی9

ـــال  افزایش قیمت نهاده های دامی در افزایش هزینه های حمل  ، 1400ابتدای  و  1399س

منجر به افزایش بهای   و ذرت علوفه ایاهش ســـطح و مقدار تولید یونجه، کاه)کلش( نقل، ک

نهاده های دامی شــــده  که این امر موجب افزایش هزینه های تولید محصـــوالت دامپروری 

و خرید بموقع نهاده  شرکت برای مقابله با این شرایط واردات نهاده های دامی میگردد است ،

 های دامی مدنظر قرار داده است.
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 بخش پنجم

 نتایج عملیات و چشم انداز:

 )ارقام به میلیون ریال( بشرح زیر می باشد:31/06/1400وضعیت مالی شرکت در تاریخ 

  29/12/1400    دارایی هــا                        
 30/12/1399 

    
 میلیون ریال   میلیون ریال

      موجودی نقد
11.328 

 
 21.882 

دریافتنی های تجاری و سایر 

    دریافتنی ها
58.143 

 

 
65.861 

    موجودی مواد و کاال
354.577   247.113 

    پیش پرداخت ها
48.518  

 46.388 

    سرمایه گذاریهای بلند مدت
98  

 98 

    داراقی های نامشهود 
6.704 

 
 6.230 

    دارایی های زیستی مولد
1.232.772   732.775 

    دارایی های زیستی غیرمولد
42.293   26.350 

    دارای های ثابت مشهود
601.665   395.005 

    جمــع دارایی هــا
2.356.098  

 1.541.702 

 سرمایه

    افزایش سرمایه درجریان

300.000 

406.775 
  300،000 

0 

    اندوخته قانونی 
47.584   28.527 

    سود انباشته 
387.540   250.485 

    جمع حقوق  مالکانه
1.141.899   579.012 

    بدهی ها
    

    ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
36.680   23.531 

    تسهیالت مالی دریافتی کوتاه مدت
62.679   28.807 

سایر پرداختنی های  تجاری و 

    پرداختنی ها
1.092.273   

729.712 

 168.000   777    سود سهام پرداختنی

 12.640   21.790    پیش دریافت ها

    جمع حقوق مالکانه و بدهی ها
2.356.098   1.541.702 
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 منابع مالی در اختیار شرکت :

میلیون 11.328، شـــرکت وجوه نقدی معادل 29/12/1400به  یمنتهمالی  دوره  در پایان 

یافتنی یال، در عادل  ر جاری م جاری و غیرت کاال 58.143های ت یال، موجودی مواد و  ،میلیون ر

میلیون ریال و مجموع 510.098میلیون ریال، مجموع دارایی جاری معادل  354.577معادل 

 ته است. شمیلیون ریال دا1.189.048بدهی جاری معادل 

 

 تی مولد:داراقی زیس

درصد  68میلیون ریال معادل 499.997 داراقی های زیستی مولد نسبت به سال قبل 

 می باشد. های مولد افزایش داشته است که این امر در نتیجه افزایش بهای تمام شده دام

 داراقی زیستی غیر مولد:

  میلیون ریال معادل    15.889افزایش داراقیهای زیستی غیر مولد نسبت به پایان سال قبل 

 .صد می باشد در60

 دریافتنی های تجاری وغیر تجاری:

 میلیون ریال معادل7.718 جاری نسبت به پایان سال قبل مبلغدریافتنی های تجاری و غیر ت

 داشته است. کاهشدرصد  11

 تسهیالت مالی پرداختنی:

موفق به اخذ تسهیالت مالی شده است که  موجب افزایش   1400شرکت در سه ماه اول سال 

   .استگردیده  میلیون ریال33.872 مبلغبه مانده تسهیالت مالی نسبت پایان سال قبل 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

         

15 

 

 

 

)ارقام به میلیون ریال(بشرح زیر می باشد31/60/4001عملکرد شرکت برای دوره مالی منتهی به   

     30/12/1399 29/12/1400 شرح

 1.350.385 2.282.826 درآمدهای عملیاتی 

بهای تمام شده کاالی فروخته 

 شد ه
(1.804.477)  (1.035.163)  

 315.222 478.349 سود ناویژه 

هزینه های فروش اداری 

 عمومی 
(117.768)  (76.530)  

 9.950 12.339 سایر اقالم عملیاتی 

 248.642 372.920 سود عملیاتی 

سود و زیان دارایی زیستی 

 مولد 
22.440 (1.033)  

(15.887) هزینه مالی   (868.5)  

 2.277 1.639 سایر درامدهای غیر عملیاتی 

 244.018 381.112 سود قبل مالیات

 0 0 مالیات

 244.018 381.112 سود خالص
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 درآمد عملیاتی :

درصد 69میلیون ریال معادل932.441 مبلغدرآمد عملیاتی نسبت به دوره مشابه سال قبل  

جدول زیر مبالغ فروش محصوالت شرکت را به صورت خالصه نشان  افزایش داشته است .

 می دهد.

 )ارقام به میلیون ریال( 

 30/12/1399 29/12/1400 شرح

 1.251.851 2.150.865 شیر
 81.274 102.380 گوساله نر

 13.881 25.189 محصوالت کشاورزی
 3.379 4.392 انتسابی شده ارزش منصفانه با بهای تمام تفاوت

 1.350.385 2.282.826 جمع کل
 

 بهای تمام شده کاالی فروش رفته:

میلیون   764.830 بهای تمام شده کاالی فروش رفته نسبت به دوره مشابه سال قبل مبلغ

خرید مواد اولیه درصد افزایش یافته است که این امر نتیجه افزایش نرخ  73 ریال معادل 

  و نهاده های دامی ، هزینه سربار و حقوق و دستمزد می باشد

 اداری عمومی: ,هزینه های فروش 

معادل میلیون ریال 41.238اداری و عمومی نسبت به دوره مشابه مبلغ  ,هزینه فروش 

افزایش داشته است که افزایش حقوق و دستمزد مطابق الزامات قانون کار می باشد و 53

و هزینه پرداخت افزایش هزینه سربار اداری عمدتاً مربوا به افزایش نرخ کرایه حمل شیر 

 می باشد.سود از طریق سامانه سجام 

 هزینه مالی:

 افزایش  یافته است که ناشی 10.019 نسبت به دوره مشابه سال قبل مبلغهزینه های مالی 

 بوده است . از اخد تسهیالت مالی جدید در اردیبهشت ماه سال جاری


