








 

 

 

 

 )سهامي عام ( پگاه اراک زهیپاستور ریشـركت ش

 مالي صورت های 

 1398اسفند  29سال مالي منتهي به 

 سهام صاحبان عادی عمومي مجمع

 احترام با

 منتاا  ماای  ساا  باه مرباو  )سااام  ااام   پگااه ارا  زهیپاساتور ریشاارتت شا ماای  هاا صورت پیوست به

 :است زیر قرار به مای  صورتاا  دهنده تشکیل ا اجز. گردد م  تقدیم 1398اسفند29 به

شماره  

 صفحه

 2 صورت سود و زیان 

  3 صورت وضعیت مای 

 4 صورت تغییرات در حقوق مایکانه 

  5 صورت جریان ها  نقد 

  6-30 یادداشت ها  توضیح 

 مدیره تاهی ییدتا به 24/02/1399 تاریخ در و شده تایه حسابداری استانداردهای اساس بر مای  ها صورت

 .است رسیده شرتت

 مـديـره هـیئت  اعـضای
 

 امضا  ســمــت  حقوقي اشخاص نماينده نام 

شرتت فرآورده ها  شیالت  

 بندراباس

 
   رئیس هیئت مدیره  احمد صدیق  پاشات  

 شرتت مجتمع طیورفارس
 

  حامد امین  مصلح آباد  
نایب رئیس هیئت مدیره و 

   مدیراامل

ایه گذار  صبا جااد شرتت سرم

 )ساام  خاص 

 

  ناصرغفار  
اضو هیئت مدیره و 

 مدیرمای 
  

 شرتت محراب امران تاران

 ) ساام  خاص 

 
   اضو هیئت مدیره  چنگیز قدم پور 

 شرتت  پدیده نیکان صبا

 )ساام  خاص  

 
  اضو  هیئت مدیره  ماد  دویت آباد  فراهان  

 



 پگاه اراک)سهامي عام ( زهیرپاستوریشـركت ش

 صورت سود و زیان

 1398اسفند  29منتهي به  سال مالي
 

   2 

 

 

 

13981397 يادداشت

میلیون  ریا  میلیون  ریا  

عملیات در حال تداوم

4872,411491,957 درآمدها  املیات 

(442,728)(767,379)5 باا  تمام شده درآمدها  املیات  

105,03249,229 سود ناخالص

(31,313)(65,360)6 هزینه ها  فروش، ادار  واموم 

71,0284,945 سایر درآمدها

40,70022,861 سود  عملیاتي

(13,337)(4,106)8 هزینه ها  مای 

95,2362,121 سایردرآمد ها و هزینه ها  غیر املیات  

41,83011,645 سود املیات در حا  تداوم قبل از ماییات

هزینه ماییات بر درآمد:

(1,980)(9,516) سا  جار 

(1,608)(2,936)سا  ها  قبل

29,3788,057سود خالص عملیات درحال تداوم

 سود پايه هر سهم:

189106              املیات  )ریا  

(52)7              غیر املیات  )ریا  

19654 سود پایه هرسام - )ریا  
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 ای مالي است .ههای توضیحي، بخش جدايي ناپذير صورتيادداشت



 پگاه اراک)سهامي عام ( زهیرپاستوریشـركت ش

 وضعیت ماليصورت 

 1398اسفند  29سال مالي منتهي به 
 

   3 

 

 

1398/12/291397/12/29يادداشت دارايـي ها  

میلیون - ريالمیلیون - ريالدارايي های غیر جاری 

11103,38257,605دارای  ها  ثابت مشاود

121,8481,947 دارای  ها   نامشاود

13926885سرمایه گذار  ها  بلند مدت 

1425347دریافتن  ها  بلند مدت

106,18160,784جمع دارايي های غیرجاری 

دارايي های جاری 

1514,75515,789پیش پرداخت ها

16127,20782,924موجود  مواد و تاال 

14133,000132,090دریافتن  ها  تجار  و سایر دریافتن  ها

1739,75111,601موجود  نقد

314,713242,404جمع دارايي های جاری 

420,893303,188جمع دارايي ها

حقوق مالکانه وبدهي ها

حقوق مالکانه 

18150,000150,000سرمایه 

196,6516,422اندوخته قانون  

)24,806 4,343سود )زیان   انباشته 

160,994131,616جمع حقوق مالکانه

بدهي ها

بدهي ها غیرجاری

2217,11616,409ذخیره مزایا  پایان خدمت تارتنان 

17,11616,409جمع بدهي ها غیرجاری

بدهي های جاری

20209,187132,974پرداختن  ها  تجار  و سایر پرداختن  ها

2313,6953,587ماییات پرداختن 

241,0911,091سود ساام پرداختن 

2118,61117,184 تسایالت مای 

25200327پیش دریافت ها

242,784155,163جمع بدهي های جاری 

259,900171,572جمع بدهي ها

420,894303,188جمع حقوق مالکانه و بدهي ها 
 

 های مالي است .های توضیحي، بخش جدايي ناپذير صورتيادداشت



 پگاه اراک)سهامي عام ( زهیرپاستوریشـركت ش

 تغییرات در حقوق مالکانهصورت 

 1398اسفند  29سال مالي منتهي به 
 

4 

 

جمع کلسود )زيان (انباشتهاندوخته قانونيسرمايه

میلیون ریا  میلیون ریا  میلیون ریا  میلیون ریا  

123,559(32,863)150,0006,422مانده در1397/01/01

تغییرات حقوق مالکانه درسال1397

008,0578,057سودخایص گزارش شده درصورت ها  مای  سا 1397

131,616(24,806)150,0006,422مانده در1397/12/29

تغییرات حقوق مایکانه درسا  1398

029,37829,378سود خایص سا 1398

0)229 0229تخصیص به اندوخته قانون 

150,0006,6514,343160,994مانده در 1398/12/29

 

.های مالي استتای توضیحي، بخش جدايي ناپذير صورهاشتيادد



 پگاه اراک)سهامي عام ( زهیرپاستوریشـركت ش

 صورت جریانهای نقدی

 1398اسفند  29سال مالي منتهي به 
 

5 

 

13981397 يادداشت

میلیون  ريال میلیون  ريال 

جريان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتي 

2789,13121,888نقد حاصل از املیات

)1,995 )4,011 پرداخت ها  نقد  بابت ماییات بر درآمد 

85,12019,893جریان خایص ورودنقد حاصل ازفعاییت ها  املیات 

جريان های نقدی حاصل ازفعالیت های سرمايه گذاری

4,5360دریافت ها  نقد  حاصل از فروش دارای  ها  ثابت مشاود

)7,039 )59,615  پرداخت ها  نقد  برا  خرید دارای  ها  ثابت مشاود 

)40 0 پرداخت ها  نقد  برا  خرید دارای  ها  نامشاود 

0)40 پرداخت ها  نقد  برا  تحصیل سرمایه گذار  ها  بلند مدت

9855 دریافت ها  نقد  حاصل ازسود سایرسرمایه گذار  ها 

)7,024 )55,021 جریان خایص )خروج  نقد حاصل از فعاییت ها  سرمایه گذار  

30,09912,869جریان خایص ورود نقد قبل از فعاییت ها  تامین مای  

جريان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالي 

15,0000دریافت ها  نقد  حاصل از تسایالت

)20,130 )13,947 پرداخت ها  نقد  بابت اصل تسایالت  

)4,197 )3,732 پرداخت ها  نقد  بابت سود تسایالت  

)24,327 )2,679 جریان خایص )خروج  نقد حاصل از فعاییت ها  تامین مای  

)11,458 27,420خایص افزایش )تاهش در موجود  نقد

11,60121,352مانده موجود  نقد درابتدا  سا  

7301,707تاثیر تغییرات نرخ ارز

39,75111,601مانده موجود  نقد در پایان سا  

 

 

 .است مالي صورتهای ناپذير جدايي بخش توضیحي، های يادداشت



 پگاه اراک)سهامي عام ( زهیرپاستوریشـركت ش

 یادداشتهای توضیحي صورت های مالي

 1398اسفند  29سال مالي منتهي به 
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 تاریخچه و فعالیت -1

 تاریخچه -1-1
صاانعت ارا  در  و نااام شاارتت تشاات ابتاادا بااا10780062640ساااام  اااام بااه شناسااه ملاا ه ارا  پگااا زهیپاسااتور ریشاارتت شاا

در اداره 1356مااار14مااورخ 24733طاا  شااماره و شاادتاساایس بااه صااورت شاارتت ساااام  خاااص  1355فااروردین  29تاااریخ 

اسات.  نماودهباردار  هباه باارشارو   1356ماار14تااریخ  از    متعاقباا و رسایدثبات  باههاا و مایکیات صانعت  تااران ثبت شرتت

بااه تاااریخ  2794ارا ، شااماره ثباات شاارتت   صاانعت تیاامایک و هاااشاارتتپااس از انتقااا  پرونااده شاارتت بااه اداره ثباات 

شاارتت بااه  1377باماان 10مجمااع امااوم  فااوق ایعاااده مااورخ  صورتجلسااهبموجااب  .تعیااین شااده اساات 1376فااروردین 25

 ناام شارتت باه صانایع یبنا  ارا  و 1380اسافند 7ایعااده ماورخمجماع اماوم  فاوق  صورتجلساهو بموجاب تبادیل ساام  اام 

 وپگااه ارا  تغییار  زهیپاساتور ریناام شارتت باه شا 1397 نیفارورد 19فاوق ایعااده ماورخ  صورتجلسه مجماع اماوم  ط مجددا 

فرااا   شاارتت هااا   وجااز. در حااا  حاضاار، شاارتت دیهااا و مایکیاات صاانعت  ارا  بااه ثباات رساااداره ثباات شاارتتمراتااب در

 قاارارداد 4مااده 3براسااس بناد باشاد.گاروه، صاندوق بازنشساتگ  تشاور  ماا  ناااای  شارتت گاذار  صاباجااد وتت سارمایهشار

 ریااز  هاااشاارتت از رانیااا ریشاا صاانایعشاارتت تحاات تنتاار  شاارتت   هاااتیاافعای هیااتل1396آذر  22مااورخ16816شااماره

جنااب پاال شارصاانعت  و محاال فعاییاات  - ارا اصاال  شاارتت،مرتااز نشااان   .باشااد ماا  تشااور  صااندوق بازنشسااتگ مجمواااه

 اصل  آن در شار ارا  واقع است .

 

 فعالیت اصلي -1-2
، ایجاااد امااور مربااو  بااه آناااا   تشاات وصاانعت وهااااجااراو و ماادیریت طاار  ،اساساانامه  2موضااو  فعاییاات شاارتت طباا  ماااده 

 هااا تااه موضااو  آناااا بااا ر سااایر شاارتتهااا  یبناا  و فااروش آناااا، مشااارتت دتارخانااه شاایر پاسااتوریزه و توییااد انااوا  فااراورده

فعاییاات اصاال  شاارتت  باشااد.هااا  مناادرج در اساساانامه مندباا  بااوده و انجااام املیااات بازرگااان  داخلاا  و خااارج  ماا فعاییاات

 ها  یبن  و املیات مرتبط با آن بوده است .ارش تویید شیر و فراوردهزط  سا  مورد گ

 

 تعداد كاركنان -1-3
 بوده است : ریتارتنان در استخدام ط  سا  به شر  ز ماهانه تعداد نیانگیم

  1398  1397 

 نفز  نفر  

 9  5  تارتنان رسم 

 104  116  تارتنان قرارداد 

  121  113 

 

 

 

 

 

 

 



 پگاه اراک)سهامي عام ( زهیرپاستوریشـركت ش

 یادداشتهای توضیحي صورت های مالي

 1398اسفند  29سال مالي منتهي به 
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 استاندارهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده مصوب كه هنوز الزم االجرا نیستند: -2

 ))مالیات بر درامد((با عنوان  35استاندارد حسابداری -2-1

 از تااه سااا  مااای  آنااااهااای  شاارتتهااا  مااای  تلیااه صااورت مااورد در حسااابدار  مااذتور باتوجااه بااه اینکااه اسااتاندارد

مااای   هااا صااورت یت  باارابااهماا گاازارش اثاار درسااا  مااای  مااورد االجراساات،  شااود، الزم رو  ماااآن شاا از بعااد و01/01/1399

 است . شرتت نداشته

     حسابداریهای اهم رویه -3

 های ماليمبنای تهیه صورت -3-1
 است .شده تاریخ  تایه شده  بر مبنا  باا  تمام   ها  مای  اساساصورت

 درآمد عملیاتي -3-2
-اناادازه فاااتیو بااه تساار مبااایش  برگشاات از فااروش و تخف  افتنیاادر ایاا  افتیاادر  بااه ارزش منصاافانه مااا بااه ازا  اتیاادرآمااد امل

 شود .  م  ریگ

 شود .  م ی شناسا  تاال به مشتر لیحاصل از فروش تاال در زمان تحو  اتیدرآمد امل-3-2-1

 تسعیر ارز-3-3
تماام شاده   تاه باه بااا  پاوی ریاو اقاالم غ صاورت وضاعیت ماای  خیارز در تاار قابال دساترسنارخ  باا  ارز  اقالم پاوی-3-3-1

 .شااااود ماااا ریانجااااام معاملااااه تسااااع خیارز در تااااار قاباااال دسااااترسبااااا ناااارخ  گیاااار  شااااده اساااات،ارز  اناااادازه

 :است ها  قابل دسترس به شر  زیرنرخ

دلیل استفاده از نرخ نوع ارز 

طب  مقررات بانک مرتز  )ریا  149,000نیمای  یورو 

طب  مقررات بانک مرتز  )ریا  168,990نیمای  دالر 
موجود  نقد

نرخ تسعیر مانده ها ومعامالت مرتبط 

 
 شود:م  منظور هادرحسابتفاوت ها  ناش  ازتسویه یا تسعیراقالم پوی  ارز  حسب موردبه شر  زیر -3-3-2

 شود. منظور م ی تمام شده آن دارا  به باا طیواجد شرا  های مربو  به دارا  ارز  ها بده ریتسع  هاتفاوت –ایف 

 شود.  گزارش م انیو در صورت سود و ز ی دوره وقو  شناسا نهیموارد به انوان درآمد با هز ریدر سا -ب 

 مخارج تامین مالي  -3-4
بااه اساات نا  مخااارج  تااه مسااتقیما قاباال انتساااب بااه  تااامین مااای  در دوره وقااو  بعنااوان هزینااه شناسااائ  ماا  شااود، مخااارج

 است.  "شرایط ها  واجد  یدارا"تحصیل 

 مشهودثابت  دارایي های-3-5
  هااا یماارتبط بااا دارا  شااود. مخااارج بعاادماا   ریگبرمبناااث بااااث تمااام شااده اناادازه هاااث ثاباات مشاااود،دارای -3-5-1

آن گااردد و منجاار بااه  هیااشااده اوی  ابیاابااا اسااتاندارد املکاارد ارز سااهیدر مقا یاا دارا تیمشاااود تااه موجااب بابااود وضااع ثاباات

مربااو    هاای دارا مانادهیباق دیاامار مف  اضاافه وطا یا رادا  شاود، باه مبلاش دفتاار یا حاصال از دارا  مناافع اقتصااد شیافازا

بااا اسااتاندارد  سااهیدر مقا یاا دارا تیتااه بااه منظااور حفاا  وضااع هااای دارا  ااادارو نگ ریاا. مخااارج روزمااره تعمشااود مسااتالک م

 .  گردد م ی شناسا نهیدر زمان وقو  به انوان هز شود، انجام م ی دارا هیشده اوی  ابیاملکرد ارز
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 1398اسفند  29سال مالي منتهي به 

8 
 

 دیاامل اماار مف)شااا ماورد انتظااار  آتاا  مصار  منااافع اقتصاااد  هاااث ثاباات مشاااود، باا توجااه بااه ایگااواساتاال  دارای -3-5-2

و 31/4/1394اصااالحیه مصااوب 149موضااو  ماااده  اتآیااین نامااه اسااتاالتمربااو  و بااا در نظاار گاارفتن   هااای   دارا  باارآورد

محاساابه  ریااز  هاااهااا و روشو باار اساااس نرخ آنهاااث بعاادث و اصااالحیه1366اساافندمصااوب  میمسااتق  هااااتیااقااانون مای

 شود:م 
 

  نرخ استاال   ی نو  دارا
روش 

  استاال

 میمستق  سایه15  ساختمان

  سایه15،10و  درصد15،12  تاسیسات
و نزوی  

 مستقیم

 میمستق  سایه 10  منصوباتاثاثه و 

ماشین آالت 

 وتجایزات
  سایه 10و  5درصد، 10 

نزوی  و 

 مستقیم

 میمستق  سایه 4  ابزار آالت

 میمستق  سایه 6  وسایل نقلیه
     

شود و برا  دارای  ها  -3-5-2-1 سبه و م  مورد باره بردار  قرار ثابت  ته ط  ماه تحصیل م   ستاال  از او  ماه بعد محا گیرد، ا

پس  تاسیسات ساختمان    و )به است نا  ساختمان هاها  استاال  پذیر  یدر موارد  ته هر یک از دارا شود.ها منظور م درحساب

قرار نگیرد، میزان  ادهمورد استف ماه متوای  دریک دوره مای  6بیش ازا الل دیگر برا  بردار  به الت تعدیل تار یاز آمادگ  جات باره

این صورت چنانچه محاسبه استاال   دردرصد نرخ استاال  منعکس در جدو  باالست . 30استاال  آن برا  مدت یاد شده معاد  

شد، سب مدت با صد70برح ستفاده قرار در ستاال  نگرفت مدت زمان  ته دارای  مورد ا شده برا  ا ست ،به باقیمانده مدت تعیین  ه ا

 شد. دارای  دراین جدو  اضافه خواهد

 

 دارایي های نامشهود-3-6
 شود .  و در حساباا ثبت م  ریتمام شده اندازه گ  باا  نامشاود بر مبنا  ها ی دارا-3-6-1

مورد انتظار مربو  و بر اساس   آت  مصر  منافع اقتصاد  و، با توجه به ایگ نیمع دیمشاود با امر مفنا  ها ی استاال  دارا-3-6-2

 شود :  محاسبه م ریز  نرخ ها و روش ها
 

نرخ   ی نو  دارا

 استاال 

روش  

 استاال 

 میمستق  سایه 5   ا انهیرا  نرم افزار ها
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 زیان كاهش ارزش دارائیها -3-7
 م  انجام ارزش تاهش آزمون ها، دارای  تاهش امکان بر دا  ا نشااانه رگونهه وجود صااورت در گزارشااگر ، دوره هر درپایان-3-7-1

 دارای  یک بازیافتن  مبلش برآورد چنانچه. گرددم  مقایساااه آن دفتر  ارزش با و برآورد دارای  بازیافتن  مبلش صاااورت این در. گیرد

 .گرددم  تعیین است آن به  متعل دارای  ته نقد  وجه موید واحد بازیافتن  مبلش نباشد، ممکن منفرد

 امکان بر دا  ا  نشانه هرگونه وجود ادم یا وجود به توجه بدون نامعین، مفید امر با نامشاود ها  دارای  ارزش تاهش آزمون-3-7-2

 .شود م  انجام ساالنه طور به ارزش، تاهش

 است بیشتر تدام هر اقتصاد ، ارزش یا فروش مخارج رتس به فروش ارزش ، نقد وجه موید واحد یا) دارای  یک بازیافتن  مبلش-3-7-3

 بیانگر ته ماییات از قبل تنزیل نرخ از اسااتفاده با دارای  از ناشاا  آت  نقد  ها  جریان فعل  ارزش با برابر اقتصاااد  ارزش. باشاادم 

  . باشد م  است، هنشد تعدیل آن بابت برآورد  آت  نقد  ها  جریان ته دارای  مختص ها ریسک و پو  زمان  ارزش

 تا  نقد وجه موید واحد یا) دارای  دفتر  مبلش باشاااد، تمتر آن دفتر  مبلش از دارای  یک بازیافتن  مبلش تهصاااورت  در تناا-3-7-4

 دارای  اینکه مگر گردد،م  شااناسااای  وزیان سااود در بالفاصااله ارزش تاهش زیان انوان به تفاوت و یافته تاهش آن بازیافتن  مبلش

  .گردد م  ارزیاب  تجدید مازاد مبلش تاهش به منجر صورت این در ته باشد شده ارزیاب  جدیدت

سای  زمان از بازیافتن  مبلش افزایش صورت در-3-7-5 شت بیانگر ته زیان آخرین شنا  وجه موید واحد) دارای  ارزش تاهش زیان برگ

شد، م   نقد سای  ادم فرض با دفتر  مبلش تا حدات ر جدید بازیافتن  مبلش تا دارای  دفتر  مبلش با  سا  در ارزش تاهش زیان شنا

 مگر. گردد م  شناسای  وزیان سود در بالفاصله نیز  نقد وجه موید واحد) دارای  ارزش تاهش زیان برگشت. باید م  افزایش قبل، ها 

    . شود م  ارزیاب  تجدید ادماز مبلش افزایش به منجر صورت این در ته باشد شده ارزیاب  تجدید دارای  اینکه

 موجودی مواد و كاال -3-8
شاااود. درصاااورت فزون  م   ریاز اقالم اندازه گ کیهر "شاااده و خایص ارزش فروشاقل باا  تمام"برمبنا تاال  و موجود  مواد

شده تمامشود . باا ی  م تاهش ارزش موجود  شناسا انیایتفاوت به انوان زص ارزش فروش، مابهابت به خاایاده نساشتماماا ابا

 گردد :تعیین م  ریها  زها با بکارگیر  روشموجود 

 روش مورد استفاده  

 میانگین موزون  بند  بسته و اوییه مواد

 میانگین موزون ساالنه باتوجه به درصد تکمیل  ساخت درجریان تاال 

 میانگین موزون ساالنه  شده ساخته تاال 

 میانگین موزون  یدت  یوازم و قدعات
   

 ذخیره مزایای پایان خدمت كاركنان-3-9

هاار سااا  خاادمت آنااان باارا   مسااتمرمزایاا  ثاباات واسااس یااک ماااه آخاارین حقااوق  ذخیاره مزایااا  پایااان خاادمت تارتنااان باار

 شود .محاسبه و درحساب ها  منظور م 

 هاگذاریسرمایه -3-10

 گیری :اندازه

 گذاری های بلند مدت :سرمايه

 تمام شده به تسر تاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذار  ها  باا  ااداربدراوراق   گذار هیرماس

 شناخت درآمد :

بلند مدت درساام   ها  گذار هیسرما

 شرتت ها
 

 ریپذ هیصاحبان ساام شرتت سرما  سود توسط مجمع اموم بیزمان تصو در

  صورت وضعیت مای  خیتار )تا
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 ملیاتيدرآمدهای ع  -4

مبلغمقدارمبلغمقدار
میلیون ريالکیلو گرممیلیون ريالکیلو گرم

فروش خالص :

داخلي :

3,988,868253,5593,037,763122,373انوا  شیر استریل ساده 

1,059,30775,4791,232,49268,800انوا  شیراستریل طعم دار

725,60184,891417,32340,780خامه استریل

522,72912,037698,66811,200دوغ

1,216,62652,985929,14527,127ماست 

2,040,944326,7791,792,542190,495پنیر

55,8424,96556,9763,843تشک

1,594,99550,7211,342,03726,824شیر پاستوریزه نایلون 

535,39631,330830,92029,681انوا  آبمیوه ونوشیدن 

4,890,7477,98363,1703,348پودرآب پنیر

16,631,055900,72910,401,036524,471

صادراتي :

470,66450,012125,68810,405خامه استریل

2,3641579139شیر تاتائو و طعم دار استریل

250384,942585پنیر

8,50536448,0001,776نکتار میوه و سایر

481,78350,571179,54312,775

17,112,8380951,300010,580,5790537,246فروش نا خالص

)45,289 )36,404 )78,889 )22,661 کسر میشود : برگشت ازفروش وتخفیفات

17,090,1770872,411010,544,1750491,957فروش خالص

13981397

 
 ماااورخ 20747شاااماره  هیااادوم ایحاق بناااد و 22/09/1396 ماااورخ16816قااارارداد شاااماره  دو و کیاااطبااا  مااااده   -4-1

برنااد پگاااه  حاا  اسااتفاده از رانیااا ریشاا عیبااا شاارتت صاانا 27/12/1396 مااورخ 23687شااماره  هیااو بنااد دوم ایحاق 16/11/1396

، دیااگرد نیاایبااا برنااد پگاااه تع  دیاافااروش محصااوالت توی درصااد 5/1  و مبلااش قاارارداد در ازااساات  دهیااگرد بااه شاارتت واگااذار

گااذار  صاابا جااااد ، تااا زمانیکااه شاارتت ساارمایه16/11/1396مااورخ  20747همچنااین طباا  تبصااره بنااد دو ایحاقیااه شااماره 

گاذار  صابا جاااد سااام شارتت صانایع شایر ایاران یاا شارتت سارمایه %50ساام شارتت و صاندوق بازنشساتگ  تشاور  50%

باشااد، در غیاار ایاان صااورت قاارارداد و ایحاقیااه هااا  منعقااده بااه خااود  خااود منفسااخ را داشااته باشااند، قاارارداد دارا  ااتبااار ماا 

 گردد.م 

انجااام شااده و  ،اراق وآذربایجااانبااه تشااور افغانسااتانایااران شاایر بازرگااان  صاانایعریاا  شاارتتهااا  صااادرات  از طفااروش -4-2

قابل ذتار اسات نحاوه نارخ ضامن اینکاه مادار  گمرتا  بناام شارتت ما  باشاد،فاتتور فروش به صاورت ریاای  صاادر ما  شود.

ه شاارتت تنناادگان و ابالغیااهااا  ااالماا  سااازمان حمایاات از مصاار  باار اساااس ناارخ)داخلاا  و صااادرات   گااذار  محصااوالت 

 باشد.م  بازرگان  صنایع شیر ایران
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 درآمد عملیاتي به تفکیك وابستگي اشخاص:-4-3

درصدنسبت به کلدرآمدعملیاتيدرصدنسبت به کلدرآمدعملیاتي

میلیون ریا  میلیون ریا  

736,14684457,88193اشخاص وابسته

136,2651634,0767سایرمشتریان

872,411491,957

13981397

 
 

 عملیاتي و بهای تمام شده مربوط : جدول مقایسه ای درآمدهای-4-4

1397

بهای تمام شدهدر آمد عملیاتي 
سود  ) زيان (  

ناخالص

درصد سود 

ناخالص به درآمد 

عملیاتي

درصد سود 

ناخالص به درآمد 

عملیاتي

میلیون ریا  میلیون ریا  میلیون ریا  

فروش خالص :

)8 )5 )2,164 47,36249,526انوا  شیرپاستوریزه نایلون 

237,373188,84648,5272018انوا  شیراستریل ساده

64,44547,86616,5792630انوا  شیراستریل طعم دار

129,758103,30426,4542020 خامه استریل

)12 )11 )5,443 49,06954,512 ماست 

299,127278,54220,58575 پنیر

)17 )5 )489 10,67111,160 دوغ

)26 )35 )1,572 4,4856,057تشک

22,13819,6772,4611110انوا  آب میوه ونوشیدن  ها

7,9837,88994174محصوالت پودر 

872,411767,379105,0321210

1398

 
 تویید محصوالت زیانده به شر  جدو  فوق امدتا   برا  تکمیل سبد محصوالت بوده است .
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 شده درآمدهای عملیاتي  بهای تمام   -5

13981397يادداشت

میلیون ريال میلیون ريال 

1649,697357,810-5مواد مستقیم مصرف 

237,79622,175-5دستمزد مستقیم 

سربار ساخت : 

26,44526,829دستمزد غیر مستقیم 

7,5985,177تعمیر و نگادار  

10,98710,695ا ستاال  

14,3925,342مواد ویوازم تمک مصرف  

10,34010,662آب برق و گاز

5,1973,362هزینه ها  حمل شیر خام 

7,8914,079تارمزد محصوالت تویید  برندپگاه 

18,3906,487سااااا یاار

788,733452,618جمع هزينه های ساخت 

)2,839 )1,574 سام هزینه ها  فروش ، ادار  ، اموم 

)147 )80 افزایش موجودیاا  درجریان ساخت 

787,079449,632باا  تمام شده ساخت 

)5,631 )16,813 افزایش موجودیاا  ساخته شده 

)1,273 )2,887 ضایعات وسایر مصار  تاال  ساخته شده 

767,379442,728بهای تمام شده درآمدهای عملیاتي 
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 شااده  داریااخر هیاامااواد اوی  ا یاار ونیاالیم 366ر917)سااا  قباال ا یاار ونیاالیم 694ر662در سااا  مااورد گاازارش مبلااش  -5-1

 باشد :خرید از هریک به شر  زیر م  مبلش تنندگان اصل  مواد اوییه به تفکیک تشور واست. تامین

میلیون ریا  
درصد نسبت به 

تل خرید سا 
میلیون ریا  

درصد نسبت به 

تل خرید سا 

%48,97613%74,28111ایران پاتت شیر ، خامه ، تاتائو ، پنیر

694,663100%366,917100%

13981397کشورنوع مواد

67% 245,735 65% 448,716 ایران شیر خام و خامه

تارتن و سین  شیرینگ 

%17سایریوازم بسته بند  ومواد تمک  62,487 23% 156,952 ایران

3% 9,719 2% 14,713 ایران

 
میلیاون ریاا  شایر از  131ر785یاا  شایر از داماداران صانعت  و مبلاش میلیاون ر 299ر143ط  ساا  ماای  ماورد گازارش مبلاش 

خامه،تاتائو و پنیار امادتا   از شارتت بازرگاان  صانایع شایر ،همچنین پاتات شایر،دامداران سانت  خریادار  شاده گردیاده اسات

 رتت صاانایعیااوازم بسااته بنااد  و مااواد تمااک مصاارف  نیااز از شاازون باار ایاان بخشاا  از سااایر فااایااران خریاادار  شااده اساات ا

 بند  فرآورده ها  شیر  پگاه خریدار  شده است . بسته

درصااد آن  35درصااد افاازایش داشااته تااه 42سااتمزد مستقیم،سااربار و ادار  جمعااا شاارتت شااامل دو مزایااا  پرساانلحقااوق -5-2

سات.قابل ذتار اسات درصاد ماابق  ناشا  از افازایش تعادادتارتنان باوده ا 7تاار وناش  از افزایش نارخ طبا  بخشانامه شاورایعای 

 .م  باشدنوسان دستمزد مستقیم سا  جار  نسبت به سا  قبل االوه بر افزایش مذتور ناش  از افزایش میزان تویید نیز 

 :دهد را نشان م ریز جی، نتا   امل معمو  ) مورد گزارش با ظرفیت اسم  و ظرفیت   مقایسه مقدار تویید شرتت در سا  مای -5-3

 

 ظرفیت اسم 

مقدار - تن
مقدار - تن

 مقدارهمگن

شده- تن
مقدار - تن

 مقدارهمگن

شده-تن
مقدار - تن

 مقدارهمگن

شده-تن

58,4509,7099,7096,8366,8365,5945,594شیر استریل ، پاستوریزه وطعم دار

3,0009709701,2421,242567567خامه ،پاستوریزه و خامه استریل

3,7301,5837,9152,04910,2451,8319,155پنیر

6,3301,1081,1081,2941,294993993ماست و تشک

8,000867867524524705705دوغ

4,3751,1151,115552552848848نوشیدن  ونکتارآب میوه

83,88515,35221,68412,49720,69310,53817,862

 میانگین ظرفیت امل  5 سا 

اخیر
تویید واقع  سا 1397تویید واقع  سا 1398
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 هزینه های فروش ، اداری و عمومي  -6

13981397یادداشت

میلیون ريال میلیون ريال 

131,03918,051-6حقوق ودستمزدومزایا

214,4861,441-6حمل وتوزیع محصوالت 

1,8371,097تبلیغات  ونمایشگاهاا

278163ح  حضورااضاو هیات مدیره

16,1467,722سااااا یاار

63,78628,474جمع ساير هزينه های اداری ، عمومي وفروش

1,5742,839انتقا  ازهزینه ها  سربارتویید

65,36031,313

 
 ااادم)اماادتا  ناشاا  از  و دسااتمزد حقااوقهزینااه  تسااایم اصااال  از ناشاا  ادار و مزایااا   حقااوق هزینااه افاازایش الاات -6-1

 . باشد م  ایران شیر صنایع شرتت دستورایعمل طب   سربار ها  هزینه به انتظامات دستمزد و حقوق هزینه تسایم

 

سااا  جااار  نساابت بااه سااا  قباال اماادتا   مربااو  بااه انعقاااد قاارارداد در هزینااه حماال و توزیااع محصااوالت در  افاازایش -6-2

از باشااد، ضاامن اینکااه فااروش محصااوالت بااه شاارتت بازارگسااتر ماا اسااتان سیسااتان وبلوچسااتان خصااوص توزیااع شاایر ماادارس 

 شودانجام م درب تارخانه 

 

 سایردرآمد ها  -7

13981397

میلیون ريال میلیون ريال 

1,0284,945فروش آب پنیر
 

 

 هـزینه های مـالي -8
 

13981397

میلیون ريال میلیون ريال 

2,89213,185 سود وتارمزد  تسایالت مای  دریافت 

1,214152هزینه تارمزدبانک  وصدورضمانت نامه

4,10613,337
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 ملیاتيسایر درآمدها و هزینه های غیر ع -9

13981397یادداشت

میلیون ريال میلیون ريال 

98056سود حاصل از سپرده گذار  توتاه مدت 

733359سودحاصل ازفروش ضایعات واجاره

13,6740-9سودحاصل ازفروش دارائ  ها  ثابت مشاود

7301,706سودناش  ازتسعیرنرخ ارز

5,2362,121
 

 

تن  و  5با متعلقات آن، سپراتور  UFبسته بند   اا ناش  از فروش دستگاه از فروش دارای  ثابت مشاود امدتا سود ناش    -9-1

   بوده است.الین پیستون 5پرتن 

 

 سهم هر پایه( زیان) سود محاسبه مبنای -10

13981397

میلیون ریا میلیون ریا 

40,70022,860 سود ناش  از املیات در حا  تداوم- املیات 

)6,921 )12,378 اثر ماییات 

28,32215,939

)11,216 1,130 سود )زیان ناش  از املیات در حا  تداوم- غیر املیات 

3,334)76 اثر ماییات 

1,054 7,882(

41,83111,644سود خایص

)3,586 )12,453 اثر ماییات 

29,3778,057

13981397

تعدادتعداد

15,000,00015,000,000میانگین موزون تعداد ساام ااد 

19654سود هر سام
 



 پگاه اراک)سهامي عام ( زهیرپاستوریششـركت 

 های ماليهای توضیحي صورتیادداشت

 1398اسفند  29سال مالي منتهي به 
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 مشهودثابت دارایي های  -11

 تاسیسات ساختمان زمین

 ماشین آالت 

و تجهیزات

 وسایل 

نقلیه

 اثاثه و 

 جمع ابزار آالتمنصوبات

12027,93525,92985,0725,4257,5403,902155,923

01,2503194,623551284127,039

00)116(0000)116(

12029,18526,13289,6955,9767,8243,914162,846

020233957,4181,468939559,615

00)356()1,545()386(00)2,287(

12029,38726,115145,5687,0587,9174,009220,174

09,32714,17158,7263,6912,9923,39392,300

01,8511,3718,2688276617913,057

)116()116(

011,17815,42666,9944,5183,6533,472105,241

01,9211,3148,3236666727912,975

0)355()784()285(00)1,424(

013,09916,38574,5334,8994,3253,551116,792

12016,2889,73071,0352,1593,592458103,382

12018,00710,70622,7011,4584,17144257,605

استهالک

(مبالغ به میلیون ریال )

بهای تمام شده  :

مانده در ابتدای سال 1397

افزایش

واگذار شده

مانده در پایان سال 1397

افزایش

واگذار شده

مانده در پایان سال 1398

استهالك  انباشته

مانده در ابتدای سال 1397

مبلغ دفتری در پایان سال 1397

واگذار شده

مانده در پایان سال 1397

استهالک

واگذار شده

مانده در پایان سال 1398

مبلغ دفتری در پایان سال 1398

 
 باشد ته ازحساباا خارج شده است .  م  اسقاط ساتیمربو  به تاس"امدتا راتییتغ ریسا -11-1

 باشد .پوشش بیمه برخوردار م میلیون ریا  در مقابل خدرات احتمای  ناش  از حری  ، سیل و زیزیه از   475ر453دارای  ها  ثابت مشاود تا ارزش    -11-2

.باشد بانک ملت م قهیوث در ا یر اردیلیم 61به مبلش   افتیدر  مای التیشرتت درقبا  تسا نیزم -11-3
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 های ماليهای توضیحي صورتیادداشت

 1398اسفند  29سال مالي منتهي به 
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 دارایي های نامشهود -12

)مبالغ به میلیون ريال(

حق امتیاز 

خدمات عمومي
جمعنرم افزار ها

1,8147382,552

04040

1,8147782,592

1,8147782,592

0535535

0110110

0645645

09999

0744744

1,814341,848مبلغ دفتری در پايان سال 1398

1,8141331,947مبلغ دفتری در پايان سال 1397

مانده در پايان سال 1397

مانده در پايان سال 1398

استهالک انباشته :

مانده در ابتدا  سا  1397

مانده در پايان سال 1398

استاال  

مانده در پايان سال 1397

استاال  

بهای تمام شده:

مانده در ابتدا  سا  1397

افزایش

 
 

 سرمایه گذاری های بلند مدت -13

13981397 يادداشت

میلیون ریا  میلیون ریا  

1926885-13سرمایه گذار  در ساام شرتت ها
 

 شرح زیر تفکیك مي شود :ه ها بگذاری در سهام شركتسرمایه -13-1

1397

تعدادسهام 
درصد   

سرمايه گذاری

ارزش اسمي 

هرسهم
بهای تمام شده بهای تمام شده 

سرمايه گذاری های سريع المعامله)بورس وفرابورسي(

1,00001,000410شیرپاستوریزه پگاه اصفاان

1,0000/125100,000100100شرتت فراورده ها  شیالت  بندراباس 

76,249010,000762762صندوق حمایت از توسعه بخش تشاورز 

23,0960/21,0002323مرتز آموزش وتحقیقات صنعت  ایران 

1001,00000شرتت طیور فارس

1001,00000شرتت بازرگان  جبل دماوند صبا

1001,00000شرتت آبز  فرایند بوشار

926885

)مبالغ به میلیون ريال(

1398
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 سایردریافتني هادریافتني های تجاری و   -14

 كوتاه مدت: یها يافتنیدر-14-1

1397

مانده یادداشت
ذخیره مطا لبات 

مشكوك الوصول
خالصخالص

تجاری :

اسناد دریافتنی 

15,00005,0000-1-14اشخاص وابسته

3,16803,1680  سایر مشتریان 

8,16808,1680

حسابهای دریافتنی 

144,677044,67770,793-1-14اشخاص وابسته 

64,72049,187)209(264,928-1-14سایر مشتریان

109,605)209(109,397119,980

117,773)209(117,565119,980

سایر دریافتنی ها

4530453321اشخاص وابسته 

2,54602,5464,197 كاركنان )وام و مساعده(

2,24802,248620سپرده های موقت 

10,1886,972)215(310,403-1-14سایر

15,650)215(15,43512,111

133,422)424(133,000132,090

1398

)مبالغ به میلیون ریال(

 
 صااورت بازارگسااتر شاارتت ازطریاا  شاارتت فااروش امااده حاضاار درحااا . اساات روز 50 تاالهااا فااروش ااتبااار  دوره میااانگین

  .پردازد م  ر مشت سنج  ااتبار به مشتر  قبو  از قبل شرتت.  ندارد وجود مدایبات دریافت ادم ریسک و پذیرد م 

پگاااه ،پگاااه خوزسااتان ،پگاااه تاااران  بازارگسااتر،  شاارتتاا شاااملاز اشااخاص وابسااته   افتنیاادر واسااناد حساااباامانااده  -14-1-1

)شااااامل حساااااباا  دریااااافتن  تجااااار  بااااه 47ر157یش امباااا بیااااتااااه بااااه ترت،پگاااااه ترمااااان وپیچااااک یرسااااتان 

باباات  ا یاار ونیاالیم21و125، 149، 1ر195 و 1ر047، ا  میلیااون ریاا5ر000واسااناددریافتن  تجااار  بااه مبلااش42ر157مبلااش

 است. دهیوصو  گرد  مای ها صورت هیتا خیتا تار امدتا یش مذتوراباشد ته مب  مفروش محصو  وفروش تارمزد  

میلیااون ریااا  مربااو  بااه آقااا  ماااد  احمااد   17ر698مبلااش  شااامل انیرمشااتریساتجااار    افتنیاادر  حساااباامانااده  -14-1-2

تااران دساتگاه آپارتماان واقاع در کیا تیامایک ساندیاک فقاره  زیاچاک و ن ا یار ونیالیم 8ر432ن بابات مبلاش یاا د تاه ازباش  م

 کنییا، دهیاگرد واگاذار  گاریباه شاخص د  ابصاورت قویناماه شاانیرهن شارتت اسات تاه توساط ا در  ونک بصورت وتایت دانیم

 بخش نبوده است . جهینت  مای  هاصورت هیتا خیتار تا صورت گرفته  حقوق  ها ریگیپ شانیبودن ا  متوار لیبه دی

و  4ر701بااه ترتیااب بااه مبلااش  ارا  و توهرنااگ شااارترد سااایر دریااافتن  هااا اماادتا مربااو  بااه شاارتت پااا  نااااد -14-1-3

 میلیون ریا  م  باشد . 1ر504
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 دریافتني های بلندمدت -14-2

13981397

 میلیون ریا   میلیون ریا  

0322حصه بلندمدت وام تارتنان 

2525 ودیعه وام 

25347

 
    

 پیش پرداخت ها -15

13981397

میلیون ریا  میلیون ریا  پیش پرداختاا  خارج   :

0477سفارشات مواد و بسته بند  

پیش پرداختاا  داخل   :

14,75515,312خرید مواد اوییه و بسته بند  

14,75515,789

 
 موجودی مواد و كاال  -16

13981397

میلیون ریا  میلیون ریا  

30,30113,488تاال  ساخته شده 

945865تاال  در جریان ساخت 

56,46336,850مواد اوییه و بسته بند 

13,3868,120موادتمک  

1,4121,316ظرو 

24,70022,285قدعات  و یوازم یدت  

127,20782,924

 
مقابل خدرات ناش   در میلیون ریا 189ر342مبلش تا   ساخته شده وقدعات ویوازم یدت تاالبسته بند  ،و اوییه موجود  مواد  -16-1

 انفجار و صااقه بیمه شده است.آتش سوز ،  از
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 موجودی نقد -17

13981397

میلیون  ريال میلیون  ريال 

36,5629,223موجود   نزدبانکاا - ریای 

3,1052,294موجود   نزدبانکاا - ارز 

8484موجود  نزد صندوق

39,75111,601

 

 سرمایه  -18
بانام تمام پرداخت شااده   اییمیلیون سااام هزارر 150ریا  ، شااامل  ونیلیم 150ر000مبلش   29/12/1398ساارمایه شاارتت در تاریخ 

 بشر  زیر است : صورت وضعیت مای باشد . ترتیب ساامداران در تاریخ م 

درصـد مالکیت تعــداد سهام درصـد مالکیت تعــداد سهام 

149,184,67199/46149,184,75199/46شرتت سرمایه گذار  صباجااد

175,8090/12175,8090/12سازمان سرمایه گذار  گسترش و صنعت

11,8290/008011,8290/0080شرتت ساام  اام پیچک 

627,6910/412627,6110/412سایرین  ) 8 شخص حقوق  و5 شخص حقیق   

150,000,000100150,000,000100

13981397

 
 

 ياندوخته قانون  -19
میلیون ریا  از سود قابل  229 اساسنامه ، مبلش 17و  ماده  1347اصالحیه قانون تجارت مصوب سا   238و  140دراجرا   مفاد  مواد 

درصد  سرمایه شرتت، 10تخصیص  به  اندوخته قانون  منتقل شده است . به موجب مفاد مواد یادشده تارسیدن مانده اندوخته قانون  به  

تم از سود خایص هر سا  به اندوخته فوق ایذتر  ایزام  است .  اندوخته قانون  قابل انتقا  به سرمایه نم  باشد و جز در انتقا  یک  بیس

 هنگام انحال  شرتت ، قابل تقسیم بین ساامداران نیست .
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 سایرپرداختني هاپرداختني های تجاری و  -20

 های كوتاه مدت:پرداختني -20-1

13981397يادداشت 

 میلیون ریا   میلیون ریا  تجاری :

اسناد پرداختني :

1,5802,897سایرتامین تنندگان تاال و خدمات 

1,30610,960اشخاص وابسته

2,88613,857

حساب های پرداختني  :

149,25529,173-1-20اشخاص وابسته

266,67626,141-1-20دامداران -بابت خرید شیرخام 

351,06926,594-1-20 سایرتامین تنندگان تاال و خدمات 

167,00081,906

169,88695,763

سايرپرداختني ها:

5,6263,303اسناد پرداختن 

418,22217,521-1-20اشخاص وابسته 

5323210-1-20ماییات تکلیف 

11,1889,669هزینه ها  پرداختن  

2,0382,633ح  بیمه ها  پرداختن  

61,9043,875-1-20ماییات و اوارض ارزش افزوده 

39,30137,211

209,187132,974

 
شرتت صنایع و  ریش عیصنا  شرتت بازرگان از  ماااوادبسته بند دیبه اشخاص وابسته ماااربو  به خر  پرداختااان  حسابااااا -20-1-1

وشااارتتاااا  پگاااه فااارس باااباات مواد بساااتااه بنااد  پگاااه   شااارتاات بساااتااه بنااد ،  باااباات ح  برناادینااگ)شااایرایران 

و  57، 583، 571، 17، 165،  12،  6ر445، 11ر970، 23ر577یش ابه مب بیبه ترت،همدان،ارومیه،اصااافاان،گیالن،گلساااتان،وآتیه پگاه 

 باشد.  م ا یر ونیلیم45

ساباا  -20-1-2 صنعت  دار،یدام پا نیشرتت زر ، صفدر ان زواره ا ،یآقامربو  به    ابه دامداران امدت  پرداختن  ح شت و شرتت ت

 باشد.  م ا یر ونیلیم 4ر119و  4ر314، 5ر084، 15ر857، 21ر513به مبایش  بیشرتت تاج محل به ترتوپگاه همدان 

 بیبه ترتسان پک  اد  ایبرز، ،زرنگارین آرادبه شرتت  و یمر ا  خدمات امدت تنندگان تاال و نیتام ریسا  پرداختن  حساباا -20-1-3

 .باشدیم ا یر ونیلیم2ر892و3ر590، 12ر162به مبایش 

ساباا -20-1-4 سته   رتجاریغ  پرداختن  ح شخاص واب سرماامدتا به ا شرتت  سود  گذار هیمربو  به  سا   صبا جااد بابت  ساام 

 باشد.  م ا یر ونیلیم 2ر710و  14ر810به مبایش  بیبه ترتدر سنوات قبل م  باشد ته   افتیایحساب در  و ال 1393

مورد مدایبه قرارگرفته ته 1394سااا    برا ا یر ونیلیم 2ر815 صااادره مبلش قدع طب  برگ   فیتکل اتیرخصااوص ماید -20-1-5

 باشد.  م  دگیحا  رسدر مکرر ماییات   251هیات  موضو  در شرتت نسبت به آن ااتراض نموده و

 درحا  رسیدگ  م  باشد.1397قدع  وپرداخت گردیده است وسا  1396پایان سا  مای  ماییات ارزش افزوده تا -20-1-6
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 تسهیالت مالي  -21

 تسهیالت دریافتي بر حسب مباني مختلف به شرح زیر است : -21-1

 
 به تفکیک تامین تنندگان تسایالت : -21-1-1

13981397

 میلیون ریال  میلیون ریال 

20,04117,905بانكها 

263263یارانه انرژی

20,30418,168

)984()1,693(سود تحقق یافته پرداخت نشده 

18,61117,184
 

 

 به تفکیک نرخ سود و تارمزد :-21-1-2

13981397

 میلیون ریال  میلیون ریال 

1818,61117,184 درصد
 

 

 به تفکیک زمان پرداخت :-21-1-3

13981397

 میلیون ریال  میلیون ریال 

18,61117,184سال 1398
 

 

 : وثیقه نو  تفکیک به-21-1-4

13981397

 میلیون ریال  میلیون ریال 

18,75012,630زمین

1,5545,538چك و سفته 

20,30418,168

)984()1,693(سود تحقق یافته پرداخت نشده 

18,61117,184
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 : است زیر شر  به مای  تامین فعاییتاا  از حاصل ها  بده  در نقد  غیر تغییرات و نقد  جریاناا  از حاصل تغییرات-21-1-5

 

تسهیالت مالي

میلیون - ريال

28,174

0

13,337

 20,130(

 4,197(

17,184

15,000

4,106

 13,947(

 3,732(

18,611

دریافت ها  نقد 

مانده در 1397/01/01

پرداخت ها  نقد  بابت سود

مانده در 1398/12/29

پرداخت ها  نقد  بابت اصل

سود و تارمزد و جرائم

دریافت ها  نقد 

مانده در 1397/12/29

پرداخت ها  نقد  بابت سود

پرداخت ها  نقد  بابت اصل

سود و تارمزد و جرائم

 
 

 كاركنان خدمت پایان مزایای ذخیره  -22

13981397

میلیون ریال میلیون ریال 

16,40914,836مانده  ابتدای سال 

)3,148()5,841(پرداخت شده طي سال 

6,5484,721ذخیره تامین شده 

17,11616,409مانده  پایان سال 
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 مالیات پرداختني  -23
مبالغ -میلیون ريال

1397درآمد  مشمول سود  )زيان (

نحوی تشخیص  مالیات پرداختنيمانده پرداختنيپرداختيقطعي تشخیصي ابرازی مالیات ابرازیابرازی سال مالي 

درحا  رسیدگ 139317,7678,7602,19012,7196,9972,19000

درحا  رسیدگ 000)4,272 012,110)52,769 )51,869 1394

قدع  شده 03,7452,0641,0001,0580)251 13951,754

قدع  شده 139621,55414,4183,58711,5179,1023,2182,9371,608

درحا  رسیدگ 139710,0367,9151,979001,7891841,979

رسیدگ  نشده 139838,89438,0659,5160009,5160

13,6953,587

مــــا لیــــات

1398

 
 قدع  و پرداخت شده است . 1393سایاا  قبل از  هیماییات بر در آمد شرتت برا  تل -23-1

 ا یر ونیلیم 2ر190ااالم ته از مبلش فوق، مبلش  ا یر ونیلیم 6ر997به مبلش   قدع اتیمای 14/06/1396 مورخ 1464255/1شاماره ی اجرابرگ   روی، پ1393  املکرد ساا  مای درخصاوص -23-2

  اتیمای  اای  ر  در شاااوراط زپرونده ااتراض شااارتت پس امورد ااتراض شااارتت واقع گردیده اسااات و باشاااد ته   )با جرائم متعلقه  م ا یر ونیلیم 4ر807به مبلش   پرداخت شاااده و مابق

 نشده است. جهیمنتج به نت  مای  صورتاا دییتا خیته تا تار گریدههم ارض  احایه  اتی) ه 257موضو  ماده  اتیبه ه  دگیجات رس 12/08/1397مورخ

 47ر597یده ته با توجه به اختال  با زیان ابراز  با سااا  مربوطه به مبلش میلیون ریا  زیان ااالم گرد 4ر272مبلش  03/09/1397یرو صاادور برگ قدع  مورخ پ1394سااا   املکرد اتیمای -23-3

 میلیون ریا  شرتت موضو  را به دیوان ادایت ادار  ارجا  داده ته موضو  در دست بررس  م  باشد .

 دروجه سازمان امورماییات  م  باشد.1399اختن  به سررسیدسا  میلیون ریا  اسنادپرد1ر059  سا  مذتور شامل نمانده ماییات پرداخت قدع  و1395سا   املکرد اتیمای -23-4

شااارتت ااتراض بدییل میلیون ریا  جرائم م  باشاااد ته 2ر557اصااال ماییات قدع  ومیلیون ریا   6ر545 مبلش  شااااملمیلیون ریا   9ر102به مبلش  1396در ساااا   ماییات قدع  -23-5

 قرارگرفته است.مکررجات رسیدگ  مجدد 251هیاتدر

 گردیده است .وپرداخت میلیون ریا  ماییات ابراز  1ر979میلیون ریا ، مبلش  7ر915به میزان  1397از بابت درآمد مشمو  ماییات ابراز  سا   -23-6
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مجمو  برگ ها  قدع  ماییات  تمتر از میلیون ریا   7ر744جمع مبایش پرداخت  و پرداختن  در پایان سا  مورد گزارش  -23-7

سط اداره امور ماییات  مربو  به شر  زیر است، ته مورد ااتراض قرار گرفته، یذا بده  بابت آناا در حساب ها منظور تو صادره

 نشده است .

مالیات پرداختي و 

پرداختني
مالیات قطعي

مازاد مورد 

مطالبه اداره 

میلیون ریا میلیون ریا میلیون ریا 

 8,345 16,099 7,754

 
 به شر  زیر است. 1396و  1393دالیل اصل  اختال  ماییات پرداخت  و پرداختن  با ماییات قدع  سا  ها   -23-7-1

مبلغ - میلیون ريالسال مالي

13934,807

13962,947

7,754

 هزینه ها  برگشت  و جرائم

تتمان درآمد)احتساب بخش  از فروش بازار گستر تحت اموان فروش شرتت توسط 

سازمان امور ماییات   و هزینه ها  برگشت  و جرائم

شرح

 
 ام پرداختني سود سه -24

13981397

 میلیون ریال  میلیون ریال 

1,0911,091سود سنوات قبل ازسالهای 1392و1393
 

ساام پرداخت ساام داران خارج ن سود  شد م  مربو  به  س  ته ازابتدا با ساباا منظور سیتا و بدییل ادم مراجعه شرتت درح

 درس آناا تاتنون پرداخت نشده است.ودردسترس نبودن آ

 

 هاپیش دریافت  -25

13981397

 میلیون ریال  میلیون ریال 

200327پیش دریافت از  مشتریان
 

 اشتباهات، تغییر در رویه های حسابداری و تجدید طبقه بندی اصالح -26

 بندی  تجدید طبقه -26-1
به حساب هزینه ها  فروش، ادار  و میلیون ریا ، اشتباها    1ر608در سا  مای  قبل هزینه ماییات بر درآمد سنوات قبل به مبلش 

 اموم  طبقه بند  شده بود ته این موضو  در اقالم مقایسه ا  اصال  شده است .
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 نقدحاصل از عملیات -27
 خایص ورود وجه نقد ناش  از فعاییتاا  املیات  به شر  زیر است :صورت تدبی  سود املیات  با جریان 

 

13981397

میلیون ریا میلیون ریا 

29,3788,057سود خالص

12,4531,979هزینه ماییات بر درآمد

4,10613,337هزینه ها  مای 

0(3,675))سود  ناش  از فروش دارای  ها  ثابت مشاود

7081,574خایص افزایش در ذخیره مزایا  پایان خدمت تارتنان

13,07513,167استاال  دارای  ها  غیر جار 

(55)(98)سود حاصل از سایر اوراق باادار و سپرده ها  سرمایه گذار  بانک 

(1,707)(730)خایص )سود   تسعیر ارز

55,21736,352جمع تعديالت 

تغییرات در سرمايه در گردش :

48,513(588)تاهش )افزایش  دریافتن  ها  املیات 

(15,056)(44,285) )افزایش  موجود  مواد و تاال

(8,385)1,033تاهش )افزایش  پیش پرداخت ها  املیات  

(38,920)77,881افزایش )تاهش  پرداختن  ها  املیات  

(616)(127) )تاهش  پیش دریافت ها  املیات  

(14,464)33,914جمع تغییرات در سرمايه درگردش

89,13121,888نقد حاصل از املیات
 

 

 ها ریسك و سرمایه مدیریت -28

 مدیریت سرمایه-28-1

 و بده  تعاد  ساز  باینه طری  از ذینفعان بازده تردن حدات ر حین در تند حاصل اطمینان تا تند م  مدیریت را ودخ سرمایه شرتت

 شرتت تل  استراتژ . شود م  تشکیل مایکانه حقوق و بده  خایص از شرتت سرمایه ساختار. بود خواهد فعاییت تداوم به قادر سرمایه،

ساختارسرمایه  .نیست شرتت از خارج از شده تحمیل سرمایه ایزامات هیچگونه معرض در شرتت و است دهمان باق  تغییر سنوات قبل بدون از

 شرتت ازخایص بده  وحقوق مایکانه تشکیل م  شود تامین امده وجه نقد مورد نیاز ازمحل فروش محصوالت اصل  شرتت م  شود.
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 اهرمي نسبت -28-1-1
 : است یرز شر  به سا  پایان در اهرم  نسبت

1398/12/291397/12/29

میلیون ریالمیلیون ریال

259,901171,572جمع بدهي

(11,601)(39,751)موجودی نقد

220,150159,971خالص بدهي

160,994131,616حقوق مالكانه

137122نسبت خالص بدهي به حقوق مالكانه) درصد(
 

 مالي ریسك مدیریت اهداف -28-2
 به مربو  مای  ها  ریسک ریتمدی و نظارت و ایملل  بین و داخل  مای  بازارها  به هماهنگ دسترس  برا  خدمات  شرتت، مدیریت

 ارائه تند، م  تحلیل و تجزیه ها ریسک اندازه و درجه برحسب را پذیر  آسیب ته داخل  ریسک ها  گزارش طری  از شرتت املیات

 ته شرتت مدیریت. باشد م  نقدینگ  ریسک و ااتبار  ریسک ، قیمت ها  ریسک ازجمله) بازار ریسک شامل ها ریسک این. تند م 

 گزارش مدیره هیأت به فصل  بصورت دهد، تاهش را ها ریسک از پذیر  آسیب تا تند م  نظارت شده اجرا ها  سیاست و ها ریسک بر

 .دهد م 

 بازار ریسك -28-3
 نحوه یا بازار ها  ریسک از شرتت پذیر  آسیب در تغییر  هیچگونهشرتت فعاییت امده بین ایملل  ندارد و فاقد بده  ارز  است .

 .است نداده رخ ، ها ریسک آن گیر  اندازه و یتمدیر

 سرمایه مدیریت -28-4
 .معامالت شرتت امدتا ریای  است وریسک سایرقیمت ها شامل ریسک تامین مواد اوییه وفروش تاال ازاهمیت بیشتر  برخورداراست

 ارزی حساسیت تحلیل و تجزیه -28-4-1
ایران وما به ازاو آن ریای  دریافت م  شود،شرتت فاقد حساسیت  گان  صنایع شیربا توجه به اینکه صادرات شرتت ازطری  شرتت بازر

 امده ارز  م  باشد.

 قیمت های ریسك سایر -28-5
 . داردن قرار مایکانه باادار اوراق در ها گذار  سرمایه از ناش   ساام) مایکانه باادار اوراق قیمت ها  ریسک معرض در شرتت

 آثار شیوع كرونا -28-5-1
شیو  بیمار  ترونا و اقدامات انجام شده جات پیگیر  ازگسترش زنجیره انتقا  موجب بروز مشکالت ادیده اقتصاد  درسراسرجاان 

یغو ارسا  شیر و همچنین با توجه به تعدیل  مدارس 1399دراسفند ماه سا  موجب تاهش تویید وفروش تجار   ست.تروناگردیده ا

 امدتا تویید و ارسا  شده است .1399،)قابل ذتراست شیرمدارس دردوماهه او  سا  ست مدارس را نیز به همراه داشته ا

 مدیریت ریسك اعتباری -28-6
ااتبار  به ریسک  اشاره دارد ته طر  قرارداد در ایفا  تعادات قرارداد  خود ناتوان باشد ته منجر به زیان مای   برا  شرتت  ریسک

ط هلدینگ صبا جااد و مدیریت شرتت بخش امده ا  ازفروش بابرند پگاه توسط بازارگستر پگاه شود مداب  سیاستاا  اتخاذ شده توس

 بااخذ وثائ  تاف  ومعتبر صورتبازارگستر صال توسط شعبه امدتادرصد درسا  مورد گزارش   و مابق  با برند صال  64)حدود

، به طورمستمر نظارت شده وارزش تل معامالت با طر  م  پذیرد.آسیب پذیر  شرتت و رتبه بند  ااتبار  طر  قراردادها  آن 

 قراردادها  تایید شده گسترش م  یابد.
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 مدیریت ریسك نقدینگي -28-7
شاارتت برا  مدیریت ریسااک نقدینگ ،یک چاارچوب ریسااک نقدینگ  مناسااب برا  مدیریت توتاه مدت،میان مدت وبلند مدت تامین 

رده است .شرتت ریسک نقدینگ  را ازطری  تسایالت مای  ،ونظارت مستمربرجریان ها  نقد  وجوه وایزامات مدیریت نقدینگ  تعیین ت

 پیش بین  شده و واقع  وازطری  تدبی  مقاطع سررسیدداراییاا وبدهیاا  مای  ، مدیریت م  تند.

 

 

 وضعیت ارزی -29

يورودالر امريکاشماره يادداشت

1715,9987,997  دارای  ها  پوی  وارز  درتاریخ 1398/12/29- موجود  نقد

(16,542)0جمع بده  ها  پوی  وارز  - پرداختن  ها  تجار 

(8,545)15,998خایص دارای  ها  )بده  ها  پوی  وارز  درتاریخ 1398/12/29

1,7541,351معاد  ریای  خایص دارای  ها)بده  ها  پوی  و ارز  -  در تاریخ 12/29/ 1398)میلیون ریا  

(7,691)0خایص دارای  ها  )بده  ها  پوی  وارز  درتاریخ 1397/12/29

1,441853معاد  ریای  خایص دارای  ها)بده  ها  پوی  و ارز  -  در تاریخ 12/29/ 1397)میلیون ریا  
 

 معامالت با اشخاص وابسته -30

 است : ریدوره به شرح ز يمعامالت با اشخاص وابسته درط -30-1

)مبالغ به میلیون ريال (

7020√اضو هیئت مدیرهشرتت سرمایه گذار  صبا جااد

7020
0643,551شرتت بازارگسترمندقه 4

7,8910شرتت صنایع شیر ایران

35,5520تشت وصنعت پگاه همدان

241850شرتت  پگاه تاران

9,2766,055شرتت پگاه یرستان

3012,253شرتت پگاه خوزستان

1,5404,479شرتت پگاه تبریز

120,09468,958شرتت بازرگان  صنایع شیرایران

29,684صنایع بسته بند  پگاه

204,308736,146
205,010736,146

شرکت اصلي ونهايي
جمع 

جمع 

نوع وابستگينام شخص وابستهشرح
مشمول مفاد ماده 

129قانون تجارت

فروش کاال و 

خدمات
خريدکاال  وخدمات

ساامدار 

مشتر 

جمع کل

ساير اشخاص وابسته
-

 
 سایرمعامالت بااشخاص وابسته باشرایط حاكم برمعامالت حقیقي تفاوت بااهمیتي نداشته است. -30-2
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 : است زیر شرح به وابسته اشخاص نهایي مانده -30-3

)مبالغ به میلیون ريال (

طلببدهي

0(17,790)432(18,222)شرتت سرمایه گذار  صبا جااد

0(17,790)432(18,222)جمع
021021شرتت پیچک ساام  اام

021021جمع
047,157047,157شرتت بازارگسترمندقه 4

(1,477)0(1,477)تشت وصنت پگاه فارس

(4,479)(4,479)تشت وصنعت پگاه همدان

1,0471,017(30)شرتت پگاه تاران

153149(4)شرتت پگاه یرستان

(17)(17)شرتت پگاه ارومیه

(571)0(571)شرتت پگاه اصفاان

125125شرتت پگاه ترمان

(583)0(583)شرتت پگاه گیالن

(57)0(57)شرتت پگاه گلستان

1,1951,195شرتت پگاه خوزستان

(45)(45)شرتت آتیه پگاه

(23,577)(23,577)شرتت بازرگان  صنایع شیرایران

(7,751)(7,751)صنایع بسته بند  پگاه

(11,970)(11,970)شرتت صنایع شیرایران

49,643(50,527)49,677(50,561)جمع
(68,783)50,130(68,317)49,664

واحد تجاری اصلي

مديران اصلي شرکت وشرکتهای اصلي آن

ساير  اشخاص  وابسته 

جمع کل

نام شخص وابستهشرح
پرداختني های تجاری و 

ساير پرداختني ها

دريافتني های تجاری و 

ساير دريافتني ها

خالص

 
 های احتماليو دارایي های احتماليتعهدات و بدهي -31

 بشر  زیر است  . صورت وضعیت مای در تاریخ  1347اصالحیه قانون تجارت مصوب سا   235بدهیاا  احتمای  موضو  ماده   
 

 است.حتمای  ها  او دارای ا  شرتت درتاریخ صورت وضعیت مای  فاقد تعادات سرمایه-31-1

13981397

میلیون ریا  میلیون ریا  

143,940143,940

88,10488,104

27,86427,864

13,0810

135,379135,379

46,31536,314

454,683431,601

ارائه چک تضمین به شرتت پیچک

اشخاص وابسته

ارائه چک تضمین به شرتت سرمایه گذار  صبا جااد

ارائه چک تضمین به شرتت پدیده نیکان

آموزش و پرورش-)ضمانت نامه بانک  

بانکاا-ضمانت تسایالت) سفته 

سایر مشتریان -)چک 
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 رویدادهای بعد از تاریخ صورت وضعیت مالي -32

 
ضعیت مای رویدادهای  ته بعد از تاریخ  صورت صورت و صورت تا تاریخ تایید  ستلزم تعدیل اقالم   ها  مای   ها  مای  اتفاق افتاده اما م

 باشد به وقو  نپیوسته است .

 

  پیشنهادی سهام سود -33

         

  .است   سام هر برا  ریا  2 مبلش) ریا  میلیون 310 مبلش سود، تقسیم برا  مدیره هیات پیشنااد - 33-1

   

 سود، پرداخت دوره در و حاضر حا  در نقدینگ  وضعیت جمله از سود پرداخت توان و نقدینگ  وضعیت به توجه با مدیره هیات - 33-2

 از گذشته ها  سا  در سود پرداخت وضعیت گذشته، ها  سا  در شده تقسیم سود درصد سود، پرداخت جات نقد وجوه تامین منابع

 ظر  آن پرداخت حیث از گذشااته ها  سااا  در سااود پرداخت وضااعیت مدیره، هیات زمانبند  برنامه طب  آن موقع به پرداخت حیث

ضعیت و قانون  مالت  و قوانین به توجه با ونیز شته،گذ ها  سا  در مدایبات محل از سرمایه افزایش طری  از سرمایه به سود انتقا  و

 .است نموده ارائه را پیشنااد این شرتت، آت  ها  برنامه و موجود مقررات

 

 .شد خواهد تأمین املیات  فعاییتاا  محل از سود پرداخت برا  الزم مای  منابع - 33-3


