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  )سـهامی عـام( شیر پاستوریزه پگاه گلپایگانشـرکت 
  گزارش تفـسیري مـدیریـت

 1398 اسفند 29پیـوست صورت هاي مالی سال مالی منتهی به 
  

دستورالعمل اجرایی افشاي اطالعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق  7در اجراي مفاد ماده 

 14/09/1396، 28/04/1396، 27/06/1389، 06/04/1388 هاي مورخاصالحیهو  03/05/1386مصوب مورخ (بهادار 

ها نزد بورس اوراق بهادار تهران هایی که سهام آنشرکت ،هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) 06/08/1397و 

، 3اي موظف به تهیه و افشاي گزارش تفسیري مدیریت در مقاطع میان دوره ،فرابورس ایران پذیرفته شده باشدیا و 

  باشند.ساالنه میمقطع ماهه و همچنین  9و  6

و اصالحیه  04/10/1396ري مدیریت (مصوب مورخ لذا گزارش تفسیري مدیریت اخیر مطابق با ضوابط تهیه گزارش تفسی

 و راهنماي بکارگیري ضوابط تهیه گزارش تفسیري مدیریتهیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار)  06/08/1397مورخ 

  هیات مدیره شرکت رسیده است. به تایید 1399 /02 / 02تاریخ تهیه و در 
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  مقدمه

آن مطالعه شود. این گزارش شامل جمالت همراه هاي هاي مالی و یادداشتگزارش تفسیري مدیریت باید همراه با صورت
، »باور«، »بینیپیش«کلماتی نظیر باشد. نگري است که با رویدادهاي آتی یا عملکرد مالی آتی شرکت در ارتباط میآینده

و اصطالحات مشابهی که به شرکت مربوط است بیانگر جمالت » تماالًاح«، »خواسته«، »تمایل«، »انتظار«، »برآورد«
  نگر است.آینده

هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالی آتی است. این جمالت در بینیدهنده انتظارات، باورها یا پیشنگر نشانجمالت آینده
تایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نها، عدم قطعیتمعرض ریسک
  انتظار باشند.

  ماهیت کسب و کار. 1

  ماهیت شرکت و صنعت. 1-1
 از یکی عنوان به 1362ســال در گلپایگان در صــنعت لبنیات فعالیت مینماید. این شــرکت پگاه پاســتوریزه شــیر شــرکت
  اساس  بر.  رسید  برداري بهره به و تجهیز روز در تن5 ظرفیت با گلپایگان شهرستان   در شیر  کننده فرآوري هاي کارخانه
 هاي کارخانه تبدیل بر مبنی 02/12/82 مورخ در ایران شیر  صنایع  شرکت   سهام  صاحبان  عادي عمومی مجمع تصویب 

 شرکت   ، مزبور امور تسریع  بر مبنی ایران شیر  صنایع  شرکت  مدیره هیئت دستور  موجب به آن متعاقب و شرکت  به تابعه
ستوریزه  شیر   با گلپایگان شرکتهاي  ثبت اداره نزد 652 شماره  تحت 1382 سال  ماه بهمن 26 مورخ در گلپایگان پگاه پا

 شیر  صنایع  شرکت  فرعی تجاري واحدهاي جزء شرکت  حاضر  حال در. رسید  ثبت به ریال میلیون 10,000 اولیه سرمایه 
 العاده فوق عمومی مجمع صورتجلسه   طی. باشد  می کشوري  بازنشستگی   صندوق  گروه، نهایی تجاري واحد و است  ایران
  11 و ماده 56 در جدید اســاســنامه و گردیده تبدیل عام ســهامی به خاص ســهامی از شــرکت نوع  15/12/1394 مورخ

صره،  صویب  تب سنامه    جایگزین و ت سا  سازمان  09/06/95 مورخ 48559/5/95 شماره  نامه طی همچنین. گردید قبلی ا
 با ایران فرابورس دوم بازار نرخهاي فهرست  در شرکت  هفتمین و هفتاد عنوان به 09/06/95 تاریخ از بهادار اوراق و بورس
  .گردید درج)  غگلپا(  نماد

 پایه بر پودري محصوالت  انواع و آن، هاي فرآورده و شیر  توزیع و فرآوري فروش، خرید، تولید، موضوع اصلی شرکت تهیه،   
 هاي روغن ژله، انواع استریلیزه،  و پاستوریزه  غذایی و لبنی هاي فرآورده سایر  و نوشیدنی  و نکتار و میوه آب انواع لبنیات،

سل،  لبنی، سس  انواع سرکه،  خوراکی، صوص  ترکیبات و شربت  گازدار، و معدنی آبهاي ع شابه و همچنین    ساخت  مخ نو
 شرکتهاي از نمایندگی اخذ و مجاز کاالهاي واردات و صادرات جمله از مجاز معامالت و تجاري عملیات هرگونه به مبادرت
  ایران میباشد. اسالمی جمهوري مقررات و قوانین سایر و تجارت قانون چهارچوب در خارجی و داخلی
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  مواد اولیه. 2-1
 تولید عمدتا شیر خام و مواد بسته بندي است. شیر خام مصرفی پس از انجام آزمایشات الزم بر روي آن ازمواد اولیه 

  مربوطه خریداري میگردد.از تامین کنندگان  بندي بسته و لوازم خریداري میشود. مواد ،دامداران و تولیدکنندگان شیر

اثرات قوانین جدید یا تغییر در قوانین قبلی. 3-1  

استفاده از قانون حداکثر  14با توجه به مجاز بودن افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به موجب ماده 

وصورتجلسه هفتاد و یکمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید 1398توان تولیدي و خدماتی کشور مصوب اردیبهشت 

مراحل افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها صرفاً از  26/01/1398 مورخه تمعدن و تجار وزارت صنعت،

هیئت سه توسط . مبلغ افزایش سرمایه فوق، استپیگیري در حال  رسیده است، به تایید سازمان بورس کهطبقه زمین 

لذا این  .گرفترح و مورد تصویب قرار در هیات مدیره مط تعیین گردید وکارشناسان رسمی دادگستري نفره متشکل از 

از محل مازاد تجدید به افزایش سرمایه نسبت شرکت به منظور اصالح ساختار مالی، ایجاد امکان اخذ تسهیالت بانکی 

ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت که تا تاریخ تهیه این گزارش در مرحله است  اقدام نموده ،طبقه زمین ،ارزیابی دارایی ها

  شرکتها میباشد.
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  اطالعات مدیران شرکت. 4-1
  باشد؛می زیر بشرح  شرکت اعضاي هیئت مدیرهجدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیرعامل و 

عضو هیئت 
  مدیره

نام ونام 
 خانوادگی
نماینده 
شخص 
  حقوقی

تحصیالت/مدارك  سمت
 سوابق مهم اجرایی حرفه اي

میزان 
مالکیت 
در سهام 
  شرکت

 شیر شرکت
 پگاه پاستوریزه
 سهامی( خراسان
  ) عام

  دکتري مدیره هیئت رئیس شجاعی ناصر
 دامپزشکی

فارس صنعت و کشت شرکت مدیره هئیت رئیس نایب و مدیرعامل  
 پگاه شیرپاستوریزه شرکت مدیره هئیت رئیس نائب و  مدیرعامل

 فارس
گلپایگان پگاه پاستوریزه شیر شرکت پشتیبانی و اداري معاونت  

 و غذایی صنایع رشته در وقت پاره صورت به تدریس سابقه سال17
دانشگاه در کشاورزي علوم  

 کشور دامپزشکی سازمان در مدیریتی هاي سمت در سابقه سال20
 مختلف هاي استان در

1,500 

 شیر شرکت
 پگاه پاستوریزه

آذربایجان 
 سهامی( شرقی
) عام  

محمد مهدي 
 گرجی

نائب رئیس هیئت مدیره 
 و مدیرعامل

  فوق لیسانس
 صنایع غذاییعلوم و 

ایران شیر صنایع شرکت توسعه و تحقیقات ارشد مدیر  
 و ،دارویی غذایی صنایع هلدینگ عامل مدیر مشاور

کشور کل بازنشستگی صندوق کشاورزي  
گلپایگان پگاه مدیره هیئت رئیس  

ایران شیر صنایع شرکت عامل مدیر حوزه مدیر  
  شرقی آذربایجان پگاه شرکت مدیره هیئت رئیس

1,000  

 شیر شرکت
 پگاه پاستوریزه
 سهامی( همدان
  ) خاص

حبیب اله 
فاضل 
  فالورجانی

  عضو هیئت مدیره
کارشناسی مهندسی 

علوم و  –کشاورزي 
  صنایع غذایی

تهران پگاه پاستوریزه شیر شرکت مدیره هیئت عضو  
گلپایگان پگاه پاستوریزه شیر شرکت مدیره هیئت عضو  

  
1,000  

 شیر شرکت
 پگاه پاستوریزه
 سهامی( زنجان

) خاص  

اسماعیل 
 االلی

عضو هیئت مدیره و 
 معاونت مالی و اقتصادي

  فوق لیسانس
  مدیریت مالی

اصفهان آهن ذوب تعاونی شرکت مدیر  
بهروش کاربرگ حسابرسی موسسه حسابرس  

حایر شرکت حسابداري رئیس  
اصفهان سیمان شرکت حسابرس  

اصفهان سیمان شرکت داخلی حسابرس مدیر  
اصفهان سیمان شرکت انسانی منابع مدیر  

گلپایگان پگاه اقتصادي و مالی معاونت  
 اصفهان استان مالیاتی اختالف حل هئیت در عضویت

1,500  

 شیر شرکت
 پگاه پاستوریزه
 سهامی( گیالن

)خاص  

 

مجید نادري 
 عضو هیئت مدیره لجبین

  فوق لیسانس 
  مدیریت بازرگانی

 

 رئیس– ایران شیر صنایع شرکت اطالعات و آمار مدیریت
 اقتصادي توجیه هاي طرح بررسی -صنعتی حسابداري اداره
 هاي شرکت ارزیابی هاي شاخص بررسی -گذاري قیمت و

 رئیس گلپایگان، پگاه مدیره هئیت عضو ،  وپخش تولیدي
 قیمت کمیته عضو - گلپایگان پگاه شرکت حسابرسی کمیته

  ایران شیر صنایع شرکت استراتژي و گذاري

1,500  
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 است: زیر شرح به مدیره، به صورت ناخالص هیئت اعضاي به حقوق و مزایا و حق حضور مربوط اطالعات

 

 نام و نام خانوادگی

 
موظف / 
 غیرموظف

تعداد سهام 
 درپایان سال

میلیون ریال – 89حقوق و مزایاي ناخالص طی سال   

 -حقوق و مزایا  سمت
 ناخالص

حق حضور درجلسات 
اخالصن  -هیئت مدیره   

حق حضور در جلسات 
 -کمیته حسابرسی 
 ناخالص

پاداش 
 مجمع

مدیره رئیس هیئت ناصر شجاعی  - - - 2,641 - موظف 

محمد مهدي 
 گرجی

مدیرعامل و نایب 
 - - - 3,032 - موظف رئیس هیئت مدیره

 - - - 2,784 - موظف عضو هیئت مدیره اسماعیل االلی

مجید نادري 
غیر  عضو هیئت مدیره لجبین

 - 72 288 - - موظف

هیئت  قبلی عضو نادر شجاعی
 مدیره

غیر 
 - - 196 - - موظف

اله فاضل حبیب 
غیر  عضو هیئت مدیره فالورجانی

 - - 86 - - موظف
  

   شرکت سهامداراناطالعات سرمایه و . 5-1
میلیون ریال بوده که طی چند مرحله افزایش که جزییات آن در جدول زیر ارایه  10سرمایه شرکت در زمان تاسیس مبلغ 

  افزایش یافته است:ریالی)  1,000میلیون سهم  120(شامل میلیون ریال  120,000شده است، به مبلغ 

 نحوه تامین مبلغ افزایش سرمایه تغییرات سرمایه سال ردیف

مبلغ قبل از 
 افزایش سرمایه

 مبلغ بعد از افزایش مبلغ افزایش

 سرمایه اولیه نقدي --- --- 10 1382 1

 از محل مطالبات دامداران 20,000 19,990 10 1383 2

 از محل مطالبات سهامداران 50,000 30,000 20,000 1386 3

 از محل مطالبات سهامداران 80,000 30,000 50,000 1389 4

 از محل مطالبات سهامداران 120,000 40,000 80,000 1394 5
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  ترکیب سهامداري شرکت به شرح جدول زیر می باشد؛همچنین 

  

  

  دستیابی به آن اهدافمدیریت براي اهداف مدیریت و راهبردهاي . 2

ــال     در ــرفه جویی کامل و کاهش هزینه ها به               1399برنامه ریزي تولید براي سـ ارتقاء به کارگیري ظرفیتهاي تولید، صـ
بر اساس استراتژي شرکت صنایع شیر ایران ( شرکت مادر )        1399جه قرار گرفته است. فروش سال   نسبت تولید مورد تو 

شرکتهاي                  صادراتی ( شیر براي فروش  صنایع  شرکت بازرگانی  شور و  ستر براي فروش داخل ک شرکت بازارگ سط  و تو
    .همگروه) انجام می شود

  ها و روابطمهمترین منابع، ریسک. 3

  . منابع مالی در اختیار شرکت1-3
هاي تجاري و میلیون ریال، دریافتنی 72,935، شرکت وجوه نقدي معادل 1398 اسفند 29منتهی به دوره مالی در پایان 

میلیون ریال، مجموع دارایی جاري  543,518میلیون ریال، موجودي مواد و کاال معادل  593,595تجاري معادل  غیر

  ریال داشته است. میلیون  1,078,212میلیون ریال و مجموع بدهی جاري معادل  1,604,170معادل 

  شرکت تجزیه و تحلیل ریسک .2-3

  از جمله ریسک هایی که ممکن است براي شرکت وجود داشته باشد شامل موارد زیر است:

ریسک عدم تامین قطعات فنی - ریسک فساد محصوالت و افزایش دپو- ریسک افزایش قیمت مواد اولیه و بسته بندي-
 ریسک- ریسک تحریم هاي اقتصادي- تامین به موقع مواد اولیه و بسته بنديریسک عدم - براي ماشین آالت تولیدي

   تکنولوژي تغییر ریسک- جدید رقباي ورود

  :قانونی مالحظات ریسک-

  عدم ارائه مجوز قانونی جهت افزایش قیمت محصوالت با توجه به تورم حاکم بر شرایط اقتصادي کشور. 

  نام سهامدار ردیف
  29/12/1398سال مالی منتهی به   29/12/1397سال مالی منتهی به 

  درصد مالکیت  تعداد سهام  درصد مالکیت  تعداد سهام
 78,31 93,975,898 80,098  97,174,367 (سهامی خاص) صنایع شیر ایرانشرکت  1
 21,69 26,024,102 19,02  22,825,633 سایر سهامداران 2

  100  120,000,000  100  120,000,000 جمع
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  ریسک افزایش عوارض صادرات مربوط به پودر آب پنیر و خامه. 

در قوانین کار، تامین اجتماعی، مالیات هاي مستقیم و تجارت و تعهدات به سازمان هاي بورس و اوراق  شرکتتعهدات 
شم نخورده بهادار، منابع طبیعی و محیط زیست به نحو احسـن مورد توجه قرار داشته و تاکنون اشکال قابل توجهی به چ

  .است

  

  اندازهانتایج عملیات و چشم. 4

  مطالبات. 1-4
درصد افزایش یافته است. این موضوع ناشی از عدم پرداخت مطالبات  106مطالبات شرکت نسبت به سال مالی قبل حدود 

   باشد.از سوي مشتریان اصلی شرکت در موعد مقرر می

  موجودي مواد و کاال. 2-4
میلیون ریال افزایش یافته است. علت افزایش موجودي  208,804موجودي مواد و کاالي شرکت نسبت به سال قبل به مبلغ 

  باشد.میبندي و افزایش نرخ شیر خام با توجه به ناپایداري اقتصادي مقداري مواد اولیه و بستهمواد و کاال، افزایش 

  هاي ثابت دارایی. 3-4

میلیون  165,108حدود  دوره مشابه قبلنسبت به ، 1398اسفند  29منتهی به دوره مالی پایان در هاي ثابت شرکت دارایی

و تعمیرات  دستگاهها و وسایل مورد نیاز خریدتجدید ارزیابی زمین شرکت و یافته است. این امر در نتیجه  افزایشریال 

  است.  اساسی ماشین آالت بوده

  پرداختنی سود سهام. 4-4
بخشی  عدم پرداختدرصد داشته است. علت این امر  77ی نسبت به سال قبل افزایشی به میزان سود سهام پرداختنمانده 

  باشد. می به دلیل عدم نقدینگیسهامدار عمده  سود از
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  سود تقسیمسیاست . 5-4
سال  براي نقدي سود پرداخت شرکت حاضر حال درکه در ارتباط با سیاست توزیع سود سهام ذکر این نکته ضروري است 

 نهایی گیري تصمیم است بدیهی .میکند پیش بینی قابل تقسیم سود درصد 70 معادل را 29/12/1398 مالی منتهی به 

  .شد خواهد مشخص سهام صاحبان عادي عمومی مجمع برگزاري از ،پس سهم نقدي هر سود میزان خصوص در

  مجامع سه سال اخیر به همراه سود هر سهم سنوات مذکور بشرح جدول زیر می باشد؛شایان ذکر است سود نقدي مصوب 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  تسهیالت مالی. 6-4

میلیون ریال بوده که نسبت به  154,050مبلغ  ،1398اسفند  29منتهی به دوره مالی پایان در مانده تسهیالت پرداختنی 

تسهیالت اخذ شده بابت  باشد.می ملی و کشاورزيیافته است. مانده تسهیالت شرکت از بانک  کاهشدرصد  5سال قبل 

جهت صادرات به روسیه  IRخرید اقالم سرمایه اي از جمله تجهیزات خامه فروزن صادراتی با توجه به وجود کد اختصاصی 

  .میباشد

توسعه شرکت از جمله سالن پنیر هاي سخت و پیتزا و همچنین دستگاه بهبود ریزي انجام شده براي با توجه به برنامه

لکن تغییر نرخ سود  مینماید. تسهیالت اقدام به اخذ شرکت در سال مالی آتی احتماال پما (کریموپروت)،راندمان پنیر آل

هاي مالی در هزینهبدیهی است تغییر در نرخ سود تسهیالت موجب تغییر و  باشدتسهیالت در اختیار این مدیریت نمی

پیش بینی میگردد تمام شده دارایی اضافه خواهد شد، با توجه به اینکه هزینه مالی مربوطه به بهاي . شرکت خواهد شد

  مبلغ هزینه مالی تغییر چندانی نخواهد داشت.

  

  1397سال مالی   1396سال مالی   1395سال مالی   شرح
 120,000 120,000  120,000  سرمایه

  1,605  1,536  1,438  درآمد هر سهم
  1,500  1,350  1,300  سود نقدي هر سهم
  93  88  90  درصد تقسیم سود



 

10 
 

  نتایج عملکرد شرکت . 7-4

 .درصد افزایش داشته است 64نسبت به دوره مشابه سال قبل  ،1398اسفند  29منتهی به دوره مالی شرکت در  فروش

درصد افزایش یافته است. مدیریت  68دوره مشابه سال قبل حدود بهاي تمام شده کاالي فروش رفته نسبت به همچنین 

 ها و انجام تعمیرات اساسی توسط پرسنل شرکت مانع از افزایش بهاي تمام شده گردد.شرکت تالش نمود با کنترل هزینه

  یافته است.  افزایشدرصد  41سال قبل حدود  دوره مشابه در نتیجه عوامل فوق سود ناخالص شرکت نسبت به

  

  درآمدهاي عملیاتی. 1-7-4
که نسبت  میباشدمیلیون ریال  3,743,162برابر مبلغ ، 1398اسفند  29منتهی به دوره مالی در مجموع درآمدهاي شرکت 

ماهه سال  12طی فروش محصوالت شرکت را زیر،  نموداراست. یافته  افزایشدرصد  64حدودا ، دوره مشابه سال قبل به
  دهد:نشان میمشابه سنوات قبل  هاي جاري در مقایسه با دوره

  

  
  

  بهاي تمام شده درآمدهاي عملیاتی . 2-7-4

 68حدود  دوره مشابه سال قبلنسبت به ، 1398اسفند  29منتهی به دوره مالی در بهاي تمام شده کاالي فروش رفته 

 درصدي فروش نسبت به دوره مشابه سال قبل 64افزایشدرصد افزایش یافته است. افزایش بهاي تمام شده ناشی از 

  باشد. می
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  هاي فروش، اداري و عمومیهزینه. 3-7-4
هاي درصد افزایش یافته است. علت افزایش هزینه 74 دوره مشابه سال قبلهاي فروش، اداري و عمومی نسبت به هزینه

  هزینه حقوق و دستمزد پرسنل بوده است.  سطح عمومی قیمت ها و افزایش مصوب فروش، اداري و عمومی ناشی از افزایش

  

  هاي مالیهزینه. 4-7-4

ش یافته است. علت افزایش میلیون ریال افزای 27,313مبلغ  قبل سالدوره مشابه هاي مالی شرکت نسبت به هزینه

ریزي انجام شده براي تولید و فروش شرکت و هاي مالی، افزایش مبلغ وام دریافتی بوده است. با توجه به برنامههزینه

دوره هاي مالی شرکت در و در صورت ثبات نرخ سود تسهیالت، انتظار می رود هزینهتمدید تسهیالت اخذ شده همچنین 

  .تغییر باشدبدون سال آینده مشابه 

  

  هاي غیرعملیاتی سایر درآمدها و هزینه. 5-7-4

افزایش  این میلیون ریال افزایش یافته است. علت 4,474عملیاتی نسبت به سال قبل مبلغ غیر هاي سایر درآمدها و هزینه

درصد سهام شرکت فوق الذکر  16میباشد. الزم به ذکر است که شرکت مالک  4سود سهام شرکت بازارگستر منطقه 

  میباشد. 

  

  اطالعات با اهمیت منتشر شده از تاریخ گزارشگري قبلی. 8-4
ل مازاد تجدید ارزیابی افزایش سرمایه از محدر خصوص  شفاف سازياطالعیه  29/09/1398همانگونه که در تاریخ 

میلیارد ریال  120افزایش سرمایه از مبلغ  06/02/1399منتشر شد و پیرو مجمع صرفا از طبقه زمین) داراییها 

  درصد) مورد تصویب قرار گرفته است.  41میلیارد ریال (معادل  169به مبلغ 

  اطالعات تماس با شرکت:. 5
  هفت کیلومتري جاده شرکت زراعی –گلپایگان –آدرس: اصفهان 

  364داخلی :سهامداران به پاسخگویی امور  03157473005-7تلفن: 
  03157473001فکس: 

  /https://golpayegan.pegah.irسایت اینترنتی: 

https://golpayegan.pegah.ir/
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