
 
 

 )سهامي عام ( پگاه اراک زهیپاستور ریشـركت ش

 صورت های مالي 

 3991اسفند  30سال 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  ها  صورت دهنده تشکیل زا اج. گردد م  تقدیم 1399 اسفند 30 به

 شماره صفحه 

  

 2 صورت سود و زیان 

  3 صورت وضعیت مای 

 4 صورت تغییرات در حقوق مایکانه 

  5 صورت جریان ها  نقد 

  6-33 یادداشت ها  توضیح 

 

 تاییااد بااه 28/02/1400 تاااری  در و شااده تایااه حستتداراه  استتنداراهاید  اسااا  باار مااای  هااا صااورت

 .است رسیده شرتت مدیره تاهی

 امضد  ستتمتتت  حقوقي اشخدص امدينره ادم  متريتره تدیتی  اعتضد 

 شرتت فرآورده ها  شیالت  بندرابا 

 )ساام  خاص 
  ت مدیرهرئیس هیا  احمد صدیق  پاشات  

 
 

  شرتت مجتمع طیورفار 

 )ساام  خاص 
مدیره و  تنایب رئیس هیا  حامد امین  مصلح آباد  

 مدیراامل
  

شرتت سرمایه گذار  صبا جااد 

 )ساام  خاص 
  ناصرغفار  

 ت مدیره و مدیرمای اضو هیا
  

 شرتت محراب امران تاران

 ) ساام  خاص 
   ت مدیرهاضو هیا  چنگیز قدم پور 

 شرتت  پدیده نیکان صبا

 )ساام  خاص  
   ت مدیرهاضو  هیا  ماد  دویت آباد  فراهان  



 پگاه اراک)سهامي عام ( زهیرپاستوریشـركت ش

 صورت سود و زیان

 1399اسفند  30سال مالي منتهي به 

 
 

   2 

سدل1398سدل1399 يداااشت

میلیون  ریا  میلیون  ریا  

عملیدت اه حدل تراوم

51,303,863872,411 درآمدها  املیات 

(767,379)(1,186,039)6 باا  تمام شده درآمدها  املیات  

117,824105,032 سوا ادخدلص

(65,360)(82,972)7 هزینه ها  فروش، ادار  واموم 

801,028 سایر درآمدها

34,85240,700 سوا  عملیدتي

(4,106)(3,678)9 هزینه ها  مای 

109,6385,236 سایردرآمد ها و هزینه ها  غیر املیات  

40,81241,830 سود املیات در حا  تداوم قبل از ماییات

 هزینه ماییات بر درآمد

(9,516)(10,176) سا  جار 

(2,936)0سا  ها  قبل

30,63629,378 سوا خدلص

 سوا پديه یر سهم

174189              املیات  - ریا 

307              غیر املیات  - ریا 

11204196 سود پایه هرسام - ریا 

 
 

 

 

 

 ید  مدلي است .ید  توضیحي، اخش جرايي ادپذير صوهتيداااشت



 امي عام (پگاه اراک)سه زهیرپاستوریشـركت ش

 وضعیت ماليصورت 

 1399اسفند  30 درتاریخ
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1399/12/301398/12/29يداااشت ااهايتي ید  

میلیون  هيدلمیلیون  هيدلااهايي ید  غیر جده  

12110,274103,382دارای  ها  ثابت مشاود

131,9781,848 دارای  ها   نامشاود

14928928سرمایه گذار  ها  بلند مدت 

15025دریافتن  ها  بلند مدت

113,180106,183جمع ااهايي ید  غیرجده  

ااهايي ید  جده  

1620,99614,755پیش پرداخت ها

17220,724127,207موجود  مواد و تاال 

15215,149133,000دریافتن  ها  تجار  و سایر دریافتن  ها

1847,77139,751موجود  نقد

504,640314,713جمع ااهايي ید  جده  

617,820420,896جمع ااهايي ید

حقوق مدلکداه واریي ید

حقوق مدلکداه 

19150,000150,000سرمایه 

208,1836,651اندوخته قانون  

31,8474,343سود انباشته 

190,030160,994جمع حقوق مدلکداه

اریي ید

اریي ید غیرجده 

2321,89717,116ذخیره مزایا  پایان خدمت تارتنان 

21,89717,116جمع اریي ید غیرجده 

اریي ید  جده 

21278,490194,377پرداختن  ها  تجار  و سایر پرداختن  ها

2414,88313,695ماییات پرداختن 

2517,50115,901سود ساام پرداختن 

2294,73918,611 تسایالت مای 

26280202پیش دریافت ها

405,893242,786جمع اریي ید  جده  

427,790259,902جمع اریي ید

617,820420,896جمع حقوق مدلکداه و اریي ید 
 

 است . ید  مدليید  توضیحي، اخش جرايي ادپذير صوهتيداااشت



 پگاه اراک)سهامي عام ( زهیرپاستوریشـركت ش

 تغییرات در حقوق مالکانهصورت 

 1399اسفند  30سال مالي منتهي به 
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جمع کلسوا )زيدن (اابدشنهااروخنه قداوايسرمديه

میلیون ریا  میلیون ریا  میلیون ریا  میلیون ریا  

131,616(24,806)150,0006,422مداره اه1398/01/01

0029,37829,378سودخایص گزارش شده درصورت ها  مای  سا 1398

0(229)0229تخصیص به اندوخته قانون 

150,0006,6514,343160,994مداره اه1398/12/29

0تغییرات حقوق مدلکداه اهسدل 1399

0030,63630,636سود خایص سا 1399

(1,600)(1,600)00سود ساام مصوب

0)1,532 01,532تخصیص به اندوخته قانون 

150,0008,18331,847190,030مداره اه 1399/12/30

 

.ید  مدلي است تپذير صوهد  توضیحي، اخش جرايي ادیيداااشت



 م (پگاه اراک)سهامي عا زهیرپاستوریشـركت ش

 های نقدیصورت جریان

 1399اسفند  30سال مالي منتهي به 
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سدل1398سدل1399 يداااشت

میلیون  هيدل میلیون  هيدل 

جريدن ید  اقر  حدصل از فعدلیت ید  عملیدتي 

89,131)32,031 28نقد حاصل از املیات

)4,011 )12,904 پرداخت ها  نقد  بابت ماییات بر درآمد 

85,120)44,935 جریان خایص ورود)خروج  نقد حاصل از فعاییت ها  املیات 

جريدن ید  اقر  حدصل ازفعدلیت ید  سرمديه گذاه 

04,536دریافت ها  نقد  حاصل از فروش دارای  ها  ثابت مشاود

)59,615 )21,642  پرداخت ها  نقد  برا  خرید دارای  ها  ثابت مشاود 

0)144  پرداخت ها  نقد  برا  خرید دارای  ها  نامشاود 

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

10998 دریافت ها  نقد  حاصل ازسود سایرسرمایه گذار  ها 

)55,021 )21,677 جریان خایص )خروج  نقد حاصل از فعاییت ها  سرمایه گذار  

30,099)66,612 جریان خایص ورود )خروج نقد قبل از فعاییت ها  تامین مای  

جريدن ید  اقر  حدصل از فعدلیت ید  تدمین مدلي 

120,00015,000دریافت ها  نقد  حاصل از تسایالت

)13,947 )43,167 پرداخت ها  نقد  بابت اصل تسایالت  

)3,732 )4,383 پرداخت ها  نقد  بابت سود تسایالت  

)2,679 72,450جریان خایص ورود)خروج  نقد حاصل از فعاییت ها  تامین مای  

5,83827,420خایص افزایش در موجود  نقد

39,75111,601مانده موجود  نقد درابتدا  سا  

2,182730تاثیر تغییرات نرخ ارز

47,77139,751مانده موجود  نقد در پایان سا  

 

 

 .است مدلي ید  صوهت ادپذير جرايي اخش توضیحي، ید  يداااشت



 پگاه اراک)سهامي عام ( زهیرپاستوریشـركت ش   

 یادداشت های توضیحي صورت های مالي

 1399اسفند  30سال مالي منتهي به 
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 فعالیت تاریخچه و -1

 تاریخچه -1-1
صاانعت ارا  در  و نااام شاارتت تشاات بااا ،10780062640بااه شناسااه ملاا   ساااام  اااام)پگاااه ارا   زهیپاسااتور ریشاارتت شاا

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

اسات.  نماودهباردار  باه باارهشارو   1356ماار14تااری   از    متعاقباا و رسایدثبات  باههاا و مایکیات صانعت  تااران ثبت شرتت

بااه تاااری   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 7مجماع اماوم  فاوق ایعااده ماورخ صورتجلساهو بموجاب تبادیل ام ساام  ا

 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 3براساا  بناد باشاد.گاروه، صاندوق بازنشساتگ  تشاور  ماا  ناااای  شارتت گاذار  صاباجااد وشارتت سارمایه

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

جااااده تمربند ،بلوارشاااادا   -ارا  اصااال  شااارتت،مرتاااز نشاااان   .باشاااد مااا  تشاااور  صاااندوق بازنشساااتگ مجموااااه

 و محل فعاییت اصل  آن در شار ارا  واقع است . آونگان،بلوارپانزده خرداد

 

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

 هااا تااه موضااو  آناااا بااا هااا  یبناا  و فااروش آناااا، مشااارتت در سااایر شاارتتتارخانااه 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

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

 

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

  1399  1398 

 رنف  نفر  

 5  4  تارتنان رسم 

 116  121  تارتنان قرارداد 

  125  121 

 

 

 

 

 

 



 پگاه اراک)سهامي عام ( زهیرپاستوریشـركت ش   

 یادداشت های توضیحي صورت های مالي

 1399اسفند  30سال مالي منتهي به 
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 نظر شدهاستاندارهای حسابداری جدید و تجدید   -2

 با انوان ماییات بر درآمد ته در سا  جار  الزم االجرا است اثر با اهمیت  بر شرتت ندارد. 35استاندارد  -1-2

 استانداردها  حسابدار  جدید و تجدید نظر شده مصوب ته هنوز الزم االجرا نیست -2-2

رآوردها  مدیریت شرتت، استاندارد مزبور با توجه به شرایط ها و باندازه گیر  ارزش منصفانه بر اسا  ارزیاب  42استاندارد  -1-2-2

 ها  مای  شرتت نخواهد داشت.گیر  و گزارشگر  اقالم صورتتنون  بدور تل  تاثیر قابل مالحظه ا  بر شناخت، اندازه

 

     های حسابداریاهم رویه -3

 های ماليتهیه صورتاندازه گیری استفاده شده درمبنای  -1-3

 است .شده تاریخ  تایه شده  بر مبنا  باا  تمام   مای  اساسا ها صورت
 

 درآمد عملیاتي -2-3

 فاااتیو بااه تساار مبااایش  برگشاات از فااروش و تخف  افتنیاادر ایاا  افتیاادر  بااه ارزش منصاافانه مااا بااه ازا  اتیاادرآمااد امل

 شود .  م  ریگاندازه

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

 تسعیر ارز-3-3

تماام شاده   تاه باه بااا  پاوی ریاو اقاالم غ صاورت وضاعیت ماای   یارز در تاار قابال دساتر نارخ  باا  ارز  اقالم پاوی-1-3-3

 .شااااود ماااا ریانجااااام معاملااااه تسااااع  یارز در تااااار قاباااال دسااااتر بااااا ناااارخ  گیاااار  شااااده اساااات،ارز  اناااادازه

 :است شر  زیرها  قابل دستر  به نرخ

الیل اسنفداه از ارخ اوع اهز 

طب  مقررات بانک مرتز  )ریا  276,376نیمای  یورو 

طب  مقررات بانک مرتز  )ریا  226,199نیمای  دالر 
موجود  نقد

ارخ تسعیر مداره ید ومعدمالت مرتبط 

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

 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 نهیهز یاموارد به انوان درآمد  ریدر سا -ب 
 

 مخارج تامین مالي  -4-3

باه اساتانا  مخاارج  تاه مساتقیما قابال انتسااب باه  ناوان هزیناه شناساائ  ما  شاود،ه ابامخارج تاامین ماای  در دوره وقاو  

 است.  "شرایط ها  واجد  یدارا"تحصیل 

 

 

 

 



 پگاه اراک)سهامي عام ( زهیرپاستوریشـركت ش   

 یادداشت های توضیحي صورت های مالي

 1399اسفند  30سال مالي منتهي به 
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 ودمشهثابت  دارایي های-5-3
 

  هااای ماارتبط بااا دارا  شااود. مخااارج بعاادماا   ریگبرمبناااث بااااث تمااام شااده اناادازه هاااث ثاباات مشاااود،دارای -1-5-3

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  لاش دفتاارشاود، باه مب یا حاصال از دارا  مناافع اقتصااد شیافازا

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

 .  دگرد م ی شناسا نهیدر زمان وقو  به انوان هز شود، انجام م ی دارا هیشده اوی  ابیاملکرد ارز

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

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

محاساابه  ریااز  هاااهااا و روشو باار اسااا  نرخ آنهاااث بعاادث حیهو اصااال1366اساافندمصااوب  میمسااتق  هااااتیااقااانون مای

 :شودم 

 

 

 روش استاال       نرخ استاال   ی نو  دارا

 میمستق  سایه15  ساختمان

 مستقیمو نزوی    سایه15،10و  درصد15،12  تاسیسات

 میمستق  سایه 10  منصوباتاثاثه و 

 زوی  و مستقیمن  سایه 10و  5درصد، 10  ماشین آالت وتجایزات

 میمستق  سایه 4  ابزار آالت

 میمستق  سایه 6  وسایل نقلیه
     

 

 

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

پس  تاسیسات ساختمان    و )به استانا  ساختمان هااستاال  پذیر ها   یدر موارد  ته هر یک از دارا شود.ها منظور م درحساب

قرار نگیرد، میزان  ادهمورد استف ماه متوای  دریک دوره مای  6بیش ازبردار  به الت تعدیل تار یا الل دیگر برا  از آمادگ  جات باره

این صورت چنانچه محاسبه استاال   درست .درصد نرخ استاال  منعکس در جدو  باال 30استاال  آن برا  مدت یاد شده معاد  

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

 شد. دارای  دراین جدو  اضافه خواهد
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 دارایي های نامشهود-6-3

 یک معرف  مخارج قبیل از مخارج . شود م  ثبت ها حساب در و گیر  اندازه شده مامت بااث مبناث بر نامشاود، ها  دارای -1-6-3

 مانند مشتریان از جدید گروه یک با یا جدید محل یک در تجار  فعاییت انجام مخارج تبلیغات، مخارج مانند جدید خدمت یا محصو 

 بلشم در مخارج شناسای . شود نم  منظور نامشاود دارای  شده تمام باا  در فروش و اموم  ادار ، مخارج و تارتنان، آموزش مخارج

 یا استفاده برا  شده تحمل مخارج بنابراین،. شود م  متوقف است، بردار  باره آماده دارای  ته هنگام  نامشاود، دارای  یک دفتر 

 .شود نم  منظور آن دفتر  مبلش در نامشاود، دارای  یک مجدد بکارگیر 

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

 شود :  محاسبه م ریز  نرخ ها و روش ها

نرخ   ی نو  دارا

 استاال 

روش  

 استاال 

 میمستق  سایه 5   ا انهیرا  نرم افزار ها
 

 

 

 

 

 زیان كاهش ارزش دارائیها -7-3

 در. گیرد م  انجام ارزش تاهش آزمون ها، دارای  تاهش امکان بر دا  ا نشانه هرگونه وجود صورت در گزارشگر ، دوره هر درپایان-1-7-3

 نباشد، ممکن منفرد دارای  یک بازیافتن  مبلش برآورد چنانچه. گرددم  مقایسه آن دفتر  ارزش با و برآورد دارای  بازیافتن  مبلش صورت این

 .گرددم  تعیین است آن به متعل  دارای  ته نقد  وجه موید واحد ازیافتن ب مبلش

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

 .شود م  انجام ساالنه طور به ارزش، تاهش

 اساات بیشااتر تدام هر اقتصاااد ، ارزش یا فروش مخارج تساار به فروش ارزش ، نقد وجه موید واحد یا) ی دارا یک بازیافتن  مبلش-3-7-3

 ارزش 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، نشده تعدیل آن بابت برآورد  آت  نقد  ها  یانجر ته دارای  مختص ها ریسک و پو  زمان 

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

صله ارزش تاهش زیان انوان به تفاوت و یافته تاهش آن بازیافتن  سای  وزیان سود در بالفا  ارزیاب  تجدید دارای  اینکه مگر گردد،م  شنا

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

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

شد، م  سای  ادم فرض با دفتر  مبلش تا حداتار جدید بازیافتن  مبلش تا دارای  دفتر  مبلش با  قبل، ها  سا  در ارزش تاهش زیان شنا

شت. باید م  افزایش صله نیز  نقد وجه موید واحد) دارای  ارزش تاهش زیان برگ سای  وزیان سود در بالفا  دارای  اینکه مگر. گردد م  شنا

 . شود م  ارزیاب  تجدید مازاد مبلش افزایش به منجر صورت این در ته اشدب شده ارزیاب  تجدید
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 موجودی مواد و كاال -8-3

نا تاال  و موجود  مواد مام"برمب اا  ت قل ب خایص ارزش فروشا ندازه گ کیهر "شاااده و  شاااود. درصاااورت فزون  م   ریاز اقالم ا

شده تمامشود . باا تاهش ارزش موجود  شناسای  م  انیایتفاوت به انوان ز، مابهص ارزش فروشااابت به خاااایاااده نساااشتماماا ااابااا

 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

 

 ایرذخ-9-3

 هااای  هسااتند تااه زمااان تسااویه ویااا تعیااین مبلااش آن تااوام بااا اباااام نساابتا قاباال توجااه اساات. ذخااایر زمااان  شناسااای بااده  ذخااایر،

ذشااته باشااد، خااروج منااافع اقتصاااد  باارا  تسااویه شااوند تااه شاارتت دارا  تعاااد فعل )قااانون  یااا ارفاا   درنتیجااه رویاادادها  گماا 

 تعاد محتمل باشد و مبلش تعاد به گونه ا  اتکاپذیر قابل براورد باشد.

اقتصااد  بارا   وج مناافعرجاار  تعادیل ما  شاوند وهرگااه خا ذخایر درپایان هردوره مای  بررسا  وبارا  نشاان دادن باتارین باراورد

 شت داده م  شود.د،ذخیره برگتسویه تعاد، دیگرمحتمل نباش

 

 ذخیره مزایای پایان خدمت كاركنان -1-9-3

هار ساا  خادمت بارا   مربو  باه شاغلمساتمرمزایاا  ثابات واساا  یاک مااه آخارین حقاوق  ذخیره مزایا  پایان خدمت تارتنان بر

 شود .آنان محاسبه و درحساب ها  منظور م 

 

 هاگذاریسرمایه -10-3

 گیر  :اارازه

 النر مرت : گذاه  ید سرمديه

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

 شندخت اهآمر :

بلند مدت درساام   ها  گذار هیسرما

 شرتت ها
 

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

  صورت وضعیت مای   یتار )تا

 

 وردهاآبر و حسابداری های رویه بکارگیری فرآیند در مدیریت های قضاوت-4

 حسابداری های رویه بکارگیری فرآیند در ها قضاوت -1-4

 غیرجاری های دارایي طبقه در ها گذاری سرمایه بندی طبقه -1-1-4

 این. دارد را طوالن  مدت برا  بلندمدت ها   گذار سرمایه نگادار  قصد نیاز، مورد نقدینگ  و سرمایه نگاداشت بررس  با مدیره هیات

 تامین جات ها گذار  سرمایه از پرتفوی  نگادار  آن هد  و شود م  نگادار  شرتت توسط مستمر استفاده قصد با ها گذار  سرمایه

 .است شرتت برا  سرمایه رشد یا و درآمد
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 درآمدهای عملیاتي -5

مبلغمقراهمبلغمقراه

میلیون هيدلکیلو گرممیلیون هيدلکیلو گرم

فروش خدلص 

ااخلي 

2,887,480207,2323,988,868253,559انوا  شیر استریل ساده 

1,317,605128,5431,059,30775,479انوا  شیراستریل طعم دار

1,412,253290,950725,60184,891خامه استریل

1,764,671106,7301,216,62652,985ماست 

2,044,496454,8112,040,944326,779پنیر

2,445,313114,8421,594,99550,721شیر پاستوریزه نایلون 

766,37864,381535,39631,330انوا  آبمیوه ونوشیدن 

3,054,72147,2195,469,31824,985سایر)اقالم تمتراز10درصد فروش ناخایص 

15,692,9171,414,70816,631,055900,729

صداهاتي 
00470,66450,012خامه استریل

0011,119559سایر)اقالم تمتراز10درصد فروش ناخایص 

00481,78350,571

15,692,91701,414,708017,112,8380951,300فروش اد خدلص

)1,606 )22,661 )7,126 )41,496  برگشت ازفروش 

)77,283 )103,719 تخفیفات

15,651,42101,303,863017,090,1770872,411فروش خدلص

13991398

 
 ماااورخ 20747شاااماره  هیااادوم ایحاق بناااد و 22/09/1396 ماااورخ16816ره قااارارداد شاااما دو و کیاااطبااا  مااااده  -1-5

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

، دیااگرد نیاایعبااا برنااد پگاااه ت  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%

 فساا ایحاقیااه هااا  منعقااده بااه خااود  خااود غیاار ایاان صااورت قاارارداد و  باشااد، دررا داشااته باشااند، قاارارداد دارا  ااتبااار ماا 

 گردد.م 

 روش صادرات  نداشته است .فشرتت درسا  جار  هیچ گونه  -2-5
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 درآمد عملیاتي به تفکیك وابستگي اشخاص:خالص -3-5
 

اهصراسبت اه کلاهآمرعملیدتياهصراسبت اه کلاهآمرعملیدتي

میلیون ریا  میلیون ریا  

1,116,57586736,14684اشخاص وابسته

187,28814136,26516سایرمشتریان

1,303,863872,411

13991398

 
 جدول مقایسه ای درآمدهای عملیاتي و بهای تمام شده مربوط :-4-5

 

1398

اهد  تمدم شرهاه آمر عملیدتي 
سوا  ) زيدن (  

ادخدلص

اهصر سوا)زيدن( 

ادخدلص اه اهآمر 

عملیدتي

اهصر سوا)زيدن( 

ادخدلص اه اهآمر 

عملیدتي

میلیون ریا  میلیون ریا  میلیون ریا  

فروش خدلص 

)5 105,132102,7332,3992انوا  شیرپاستوریزه نایلون 

198,175164,28633,8891720انوا  شیراستریل ساده

118,61385,96632,6472826انوا  شیراستریل طعم دار

274,684223,90850,7761820 خامه استریل

)11 )7 )7,350 99,520106,870 ماست 

7)1 )5,989 418,245424,234 پنیر

)5 26,63425,1391,4956 دوغ

)35 )48 )3,132 6,4919,623تشک

44,88436,6108,2741811انوا  آب میوه ونوشیدن  ها

11,4856,6704,815421محصوالت پودر 

1,303,8631,186,039117,824912

1399

 
 

 زیانده به شر  جدو  فوق امدتا   برا  تکمیل سبد محصوالت بوده است . تویید محصوالت
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 بهای تمام شده درآمدهای عملیاتي    -6

 

13991398يداااشت

میلیون هيدل میلیون هيدل 

11,028,770660,961-6مواد مستقیم مصرف 

249,18534,446-6دستمزد مستقیم 

سراده سدخت 

30,90023,804دستمزد غیر مستقیم 

7,8967,598تعمیر و نگادار  

12,51810,987ا ستاال  

22,13214,392مواد ویوازم تمک مصرف  

12,39710,340آب برق و گاز

12,8417,891تارمزد محصوالت تویید  برندپگاه 

7,87716,741سااااا یاار

1,184,516787,160جمع یزينه ید  سدخت 

)80 )4,183 )افزایش  موجودیاا  درجریان ساخت 

1,180,333787,080باا  تمام شده ساخت 

)16,813 10,762)افزایش تاهش موجودیاا  ساخته شده 

)2,888 )5,056 سایر مصار  تاال  ساخته شده 

1,186,039767,379
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شااده   داریااخر هیاامااواد اوی  ا یاار ونیاالیم 694ر663)سااا  قباال ا یاار ونیاالیم 1ر530ر252در سااا  مااورد گاازارش مبلااش  -1-6

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

میلیون ریا 
درصد نسبت به 

تل خرید سا 
میلیون ریا 

درصد نسبت به 

تل خرید سا 

%448,71665%710,91246ایرانشیر خام و خامه

%74,28111%169,81211ایران پاتت شیر ، خامه ، تاتائو ، پنیر

%00%397,16926دانمار مواد تمک )استارتر پنیر 

%156,95223%226,55415ایرانسایریوازم بسته بند  

13991398کشوهاوع مواا

 
میلیاون ریاا  شایر از  143ر460میلیاون ریاا  شایر از داماداران صانعت  و مبلاش  546ر892ط  ساا  ماای  ماورد گازارش مبلاش 

گااان  صاانایع تاتااائو و پنیاار اماادتا   از شاارتت بازر خامااه، ،همچنین پاتاات شاایر،دامااداران ساانت  خریاادار  شااده گردیااده اساات

 یاوازم بساته بناد  و ماواد تماک مصارف  نیاز از شارتت صانایعزون بار ایان بخشا  از ساایر فاشیر ایران خریادار  شاده اسات ا

 بند  فرآورده ها  شیر  پگاه خریدار  شده است . بسته

درصااد 26تااه درصااد افاازایش داشااته 37 سااربار و ادار  جمعااا  سااتمزد مسااتقیم،شاارتت شااامل دو مزایااا  پرساانل حقااوق -2-6

 و خواربااار ) درسایرساادو  حقااوق ودسااتمزدتااار و مااابق  ناشاا  از افاازایش آن ناشاا  از افاازایش ناارخ طباا  بخشاانامه شااورایعای 

جااات پرساانل توییااد و سااودآور  شاارتت ، در در سااا  جااار  باباات افاازایش  همچنااین ماا  باشااد  و حاا  مسااکن  پایااه ساانوات

  .استقبل موضوایت نداشته  سنواتپاداش بارور  در نظر گرفته شده ته در 

 :دهد را نشان م ریز جی، نتا   امل معمو  ) مورد گزارش با ظرفیت اسم  و ظرفیت   مقایسه مقدار تویید شرتت در سا  مای -3-6

 

 ظرفیت اسم 

مقدار - تن
مقدار - تن

 مقدارهمگن

شده- تن
مقدار - تن

-مقدارهمگن شده

تن
مقدار - تن

 مقدارهمگن

شده-تن

58,4509,3419,3416,4616,4616,8366,836شیر استریل ، پاستوریزه وطعم دار

3,0001,3511,3511,4501,4501,2421,242خامه ،پاستوریزه و خامه استریل

3,7303,34216,7102,08210,4102,04910,245پنیر

6,3301,2101,2101,8561,8561,2941,294ماست و تشک

8,000850850986986524524دوغ

4,3751,6461,646744744552552نوشیدن  ونکتارآب میوه

83,88517,74031,10813,57921,90712,49720,693

 میانگین ظرفیت امل  5 سا 

اخیر
تویید واقع  سا 1398تویید واقع  سا 1399

 
 



 پگاه اراک)سهامي عام ( زهیرپاستوریشـركت ش   

 یادداشت های توضیحي صورت های مالي

 1399اسفند  30سال مالي منتهي به 
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 هزینه های فروش ، اداری و عمومي  -7

13991398یادداشت

میلیون هيدل میلیون هيدل 

یزينه ید  فروش

17,0565,725-7حقوق ودستمزدومزایا

219,68614,486-7حمل و توزیع محصوالت 

2281,837تبلیغات و نمایشگاهاا

26,97022,048

یزينه ید  اااه  و عمومي

134,76028,201-7حقوق ودستمزدومزایا

516278ح  حضورااضاو هیات مدیره

2,2462,087استاال 

2,3100ماییات تکلیف  سایاا  قبل

532416بیمه اموا 

2,6721,200ح  ایزحمه حسابرس  و مشاوره ا 

12,96611,130سااااا یاار

56,00243,312

82,97265,360
 

باا  بخشاانامه شااورا  اااای  افاازایش ناارخ ط از ناشاا درصااد آن 25 ادار و مزایااا   حقااوق هزینااه افاازایش الاات -1-7

 پایه سنوات  م  باشد. و مزد م  باشد، مابق  ناش  از افزایش درسایرسدو  حقوق ودستمزد)خواربارتاردرحقوق و دست

درصاد تعرفاه 70افازایش هزینه حمل و توزیاع محصاوالت در ساا  جاار  نسابت باه ساا  قبال امادتا   مرباو  باه  افزایش -2-7

جات انجاام صاادرات باشاد. بخصاوص فاروش محصاوالت باه شارتت بازرگاان  صانایع شایر ما 1398قل نسبت باه ساا  حمل ون

 .شودانجام م از درب تارخانه ، ضمن اینکه فروش محصوالت به شرتت بازارگستر م  باشد

 سایردرآمد ها  -8

13991398

میلیون هيدل میلیون هيدل 

01,028فروش آب پنیر
 

 هـزینه های مـالي -9

13991398

میلیون هيدل میلیون هيدل 

3,3432,893 سود وتارمزد  تسایالت مای  دریافت 

3351,213هزینه تارمزدبانک  وصدورضمانت نامه

3,6784,106

 



 پگاه اراک)سهامي عام ( زهیرپاستوریشـركت ش   

 یادداشت های توضیحي صورت های مالي

 1399اسفند  30سال مالي منتهي به 
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 ملیاتيغیر ع سایر درآمدها و هزینه های -10

13991398یادداشت

میلیون هيدل میلیون هيدل اشخدص وااسنه

14,7840-10سود حاصل از فروش مواد اوییه

4,7840

سدير اقالم

1100100سود حاصل از سپرده گذار  توتاه مدت 

22,562733-10سودحاصل ازفروش مواد اوییه

03,674سودحاصل ازفروش دارائ  ها  ثابت مشاود

2,182729سودناش  ازتسعیرنرخ ارز

9,6385,236

 
به فروش مواد اوییه تمک  تویید پنیر)استارتر  خریدار  شده از شرتت تریستن هانسن دانمار  بوده ته سود حاصل مربو    -1-10

 به شرتت بازرگان  صنایع شیر ایران م  باشد. 

 بوده است. موجود  موادبسته بند امدتا مربو  به فروش مواداوییه از فروش سود ناش    -2-10

 

 سهم ره پایه( زیان) سود محاسبه مبنای -11

13991398

میلیون ریا میلیون ریا 

34,85240,700 سود ناش  از املیات در حا  تداوم- املیات 

)12,376 )8,713 اثر ماییات 

26,13928,324

5,9601,130 سود )زیان ناش  از املیات در حا  تداوم- غیر املیات 

)76 )1,463 اثر ماییات 

4,4971,054

40,81241,830سود خایص قبل از ماییات 

)12,452 )10,176 اثر ماییات 

30,63629,378 سوا خدلص

13991398

تعرااتعراا

150,000,000150,000,000میانگین موزون تعداد ساام ااد 

204196سود هر سام

 

          



 اه اراک)سهامي عام (پگ زهیرپاستوریشـركت ش

 های ماليهای توضیحي صورتیادداشت

 1399اسفند  30سال مالي منتهي به 
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 مشهودثابت دارایي های  -12

 تاسیسات ساختمان زمین

 ماشین آالت 

و تجهیزات

 وسایل 

نقلیه

 اثاثه و 

 جمع ابزار آالتمنصوبات

12029,18526,13289,7075,9767,8123,914162,846

020259757,1601,468939559,615

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

12029,38726,373145,3227,0587,9054,009220,174

04701,51117,60890533681221,642

000000)7()7(

12029,85727,884162,9307,9638,2414,814241,809

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

01,9211,3148,3236666727912,975

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

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

01,8801,29510,15356468417314,749

00000)6()6(

014,97917,68084,6865,4635,0093,718131,535

12014,87810,20478,2442,5003,2321,096110,274

12016,2889,98870,7892,1593,580458103,382

استهالک

(مبالغ به میلیون ریال )

بهای تمام شده  

مانده در ابتدای سال 1398

افزایش

واگذار شده

مانده در پایان سال 1398

افزایش

واگذار شده

مانده در پایان سال 1399

استهالك  انباشته

مانده در ابتدای سال 1398

مبلغ دفتری در پایان سال 1398

واگذار شده

مانده در پایان سال 1398

استهالک

واگذار شده

مانده در پایان سال 1399

مبلغ دفتری در پایان سال 1399

 
 باشد .میلیون ریا  در مقابل خدرات احتمای  ناش  از حری  ، سیل و زیزیه از پوشش بیمه برخوردار م  969ر054دارای  ها  ثابت مشاود تا ارزش    -1-12

.باشد بانک ملت م قهیوث در ا یر اردیلیم 61به مبلش   افتیدر  مای التیشرتت درقبا  تسا نیزم -2-12



 اه اراک)سهامي عام (پگ زهیرپاستوریشـركت ش

 های ماليهای توضیحي صورتیادداشت

 1399اسفند  30سال مالي منتهي به 
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 دارایي های نامشهود -13

)مبدلغ اه میلیون هيدل(

حق امنیدز 

خرمدت عمومي
جمعارم افزاه ید

1,8147782,592

000

1,8147782,592

2142144

1,8169202,736

0645645

09999

0744744

01414

0758758

1,8161621,978مبلغ افنر  اه پديدن سدل 1399

1,814341,848مبلغ افنر  اه پديدن سدل 1398

اسنهالک اابدشنه 

مانده در ابتدا  سا  1398

مداره اه پديدن سدل 1399

استاال  

مداره اه پديدن سدل 1398

استاال  

اهد  تمدم شره

مانده در ابتدا  سا  1398

افزایش

مداره اه پديدن سدل 1398

مداره اه پديدن سدل 1399

افزایش

 
 سرمایه گذاری های بلند مدت -14

13991398 يداااشت

میلیون ریا  میلیون ریا  

1928928-14سرمایه گذار  در ساام شرتت ها
 

 :شرح زیر تفکیك مي شود ه ها بگذاری در سهام شركتسرمایه -1-14

) مبدلغ اه میلیون هيدل(

1398

تعرااسهدم
اهصر   سرمديه 

گذاه 

اهزش اسمي 

یرسهم

اهد  تمدم 

شره
اهد  تمدم شرهاهزش ادزاه

سرمديه گذاه  ید  سريع المعدمله)اوهس وفرااوهسي(

3,69001,0004110441شیرپاستوریزه پگاه اصفاان

4110441

سدير شرکت ید

100-1,0000/125100,000100شرتت فراورده ها  شیالت  بندرابا  

763-76,249010,000763صندوق حمایت از توسعه بخش تشاورز 

23-23,0960/21,00023مرتز آموزش وتحقیقات صنعت  ایران 

1-10001,0001شرتت پیچک

0-1001,0000شرتت طیور فار 

0-1001,0000شرتت بازرگان  جبل دماوند صبا

0-1001,0000شرتت آبز  فرایند بوشار

887-887

928104928

1399

 
ر مجمواا زیر ها  طیور فار ،بازرگان  جبل دماوند صبا و آبز  فرایند بوشاتوجه به اینکه باا  تمام شده سرمایه گذار  در شرتتبا 

 کس نگردیده است.یک میلیون ریا  م  باشند یذا باا  تمام شده آن در صورت ها  مای  منع

 

 



 اه اراک)سهامي عام (پگ زهیرپاستوریشـركت ش

 های ماليهای توضیحي صورتیادداشت

 1399اسفند  30سال مالي منتهي به 
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 سایردریافتني هادریافتني های تجاری و   -15

 كوتاه مدت: یها يافتنیدر-1-15

1398

خالصخالصکاهش ارزشریالییادداشت

تجاری 

اسناد دریافتنی 

0005,000اشخاص وابسته

11,683011,6833,168  سایر مشتریان 

11,683011,6838,168

حسابهای دریافتنی 

1122,5940122,59444,677-1-15اشخاص وابسته 

49,76764,720)209(249,976-1-15سایر مشتریان

172,570)209(172,361109,397

184,253)209(184,044117,565

سایر دریافتنی ها

5310531531اشخاص وابسته 

2,56402,5642,546 كاركنان )وام و مساعده(

17501752,248سپرده های موقت 

27,83510,110)215(328,050-1-15سایر

31,320)215(31,10515,435

215,573)424(215,149133,000

1399

)مبالغ به میلیون ریال(

 
 ازشاارتتاا   )ارگسااترباز شارتت ازطریاا  شارتت فااروش اماده حاضاار درحااا . اسات روز 40 تاالهااا فاروش ااتبااار  دوره میاانگین

  . ندارد وجود مدایبات دریافت ادم ریسک و پذیرد م صنایع شیرایران  صورت  هتابع

 ترمااانپگاااه ،پگاااه خوزسااتان ،پگاااه تاااران  بازارگسااتر،  شاارتتاا شاااملاز اشااخاص وابسااته   افتنیاادر  حساااباامانااده  -1-1-15

باباات فااروش محصااو  وفااروش تااارمزد   ا یاار ونیاالیم 81و 136، 1ر144، 931، 120ر302یش امباا بیااتااه بااه ترت تبریاازپگاااه  و

 است. دهیوصو  گرد  مای ها صورت هیتا  یتا تار امدتا یش مذتوراباشد ته مب  م

میلیااون ریااا  مربااو  بااه آقااا  ماااد  احمااد   17ر698مبلااش  شااامل انیرمشااتریساتجااار    افتنیاادر  حساااباامانااده  -2-1-15

تااران دساتگاه آپارتماان واقاع در کیا تیامایک ساندیاک فقاره  زیاچاک و ن ا یار ونیالیم 8ر432ن بابات مبلاش یاا باشد تاه از  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  یتار صورت گرفته تا  حقوق  ها ریگیپ شانیبودن ا  متوار لیبه دی

 باه شارتت بیناارزن همادان ارا  و شایر ، صانایع یبنا  پاتنااادسایر دریافتن  هاا امادتا مرباو  باه توهرناک شاارترد -3-1-15

 میلیون ریا  م  باشد . 4ر834و 4ر817، 1ر504ترتیب مبلش

 



 اه اراک)سهامي عام (پگ زهیرپاستوریشـركت ش

 های ماليهای توضیحي صورتیادداشت

 1399اسفند  30سال مالي منتهي به 
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 مدت: بلند یها يافتنیدر-2-15
 

13991398

 میلیون ریا   میلیون ریا  

025 ودیعه وام 

025

 
 

 پیش پرداخت ها -16

13991398

میلیون ریا  میلیون ریا  

پیش پرااخنهد  ااخلي  

17,6800خرید شیرخام

2,14114,755خرید مواد اوییه و بسته بند  

9880بیمه دارای  ها

1870سایرپیش پرداختاا

20,99614,755

 
 

 گرفته است. میلیون ریا  پیش پرداخت صورت 17ر680اصفاان مبلش  شرتت تشاورز  فجر یرخام ازجات تامین ش-1-16

 

 موجودی مواد و كاال  -17

13991398

میلیون ریا  میلیون ریا  

19,53930,301تاال  ساخته شده 

5,127945تاال  در جریان ساخت 

130,28256,463مواد اوییه و بسته بند 

28,12724,700قدعات  و یوازم یدت  

36,21413,386موادتمک  

1,4351,412ظرو 

220,724127,207

 
مقابل خدرات ناش   در میلیون ریا  241ر971 مبلش تا   ساخته شده وقدعات ویوازم یدت تاالبسته بند  ،و اوییه موجود  مواد  -1-17

 قه بیمه شده است.آتش سوز ، انفجار و صاا از

 
 
 



 اه اراک)سهامي عام (پگ زهیرپاستوریشـركت ش

 های ماليهای توضیحي صورتیادداشت

 1399اسفند  30سال مالي منتهي به 
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 موجودی نقد -18

13991398

میلیون  هيدل میلیون  هيدل 

41,82536,562موجود   نزدبانکاا - ریای 

5,8623,105موجود   نزدبانکاا - ارز 

8484موجود  نزد صندوق

47,77139,751

 
 یورو م  باشد. 8ر077دالر آمریکا و   16ر045موجود  ارز  شرتت نزد بانک ها شامل مبلش  

 

 سرمایه  -19
بانام تمام پرداخت شااده   اییمیلیون سااام هزارر 150ریا  ، شااامل  ونیلیم 150ر000مبلش   30/12/1399ساارمایه شاارتت در تاری  

 بشر  زیر است : صورت وضعیت مای د . ترتیب ساامداران در تاری  باشم 

اهصتر مدلکیت تعتتراا سهدم اهصتر مدلکیت تعتتراا سهدم 

149,184,65199/46%149,184,65199.46شرتت سرمایه گذار  صباجااد

%500.000033%500.000033شرتت فرآورده ها  شیالت  بندرابا  

%500.000033%500.000033شرتت مجتمع طیورفار  

%750.000050%750.000050شرتت محراب امران تاران

%500.000033%500.000033شرتت  پدیده نیکان صبا

%627,4860.42%627,4860.42سایرین  ) 6 شخص حقوق  و5 شخص حقیق   

150,000,000100150,000,000100

13991398

 
 

سه تمیسیون مزایده مورخ طب -1-19 شرتت ته متعل  149ر196ر170مبن  برواگذار  تعداد 12/02/1400صورتجل ساام  سام ازتل 

گردید وییکن نقل و ده مزایده انتخاب به شرتت سرمایه گذار  صبا جاادو سایر ساامدارن م  باشد، شرتت صنایع شیرایران به انوان برن

 ا  انجام م  باشد.انتقا  ساام درح

 

 اندوخته قانوني  -20
 

سا   238و  140دراجرا   مفاد  مواد  صوب  صالحیه قانون تجارت م سنامه ، مبلش 17و  ماده  1347ا سا سود  1ر532 ا میلیون ریا  از 

ست . به  شده ا سیدن مانده اندوخته قانون  به  قابل تخصیص  به  اندوخته قانون  منتقل  سرمایه 10موجب مفاد مواد یادشده تار صد   در

 شرتت، انتقا  یک  بیستم از سود خایص هر سا  به اندوخته فوق ایذتر  ایزام  است .  اندوخته قانون  قابل انتقا  به سرمایه نم  باشد و

 جز در هنگام انحال  شرتت ، قابل تقسیم بین ساامداران نیست .



 اه اراک)سهامي عام (پگ زهیرپاستوریشـركت ش

 های ماليهای توضیحي صورتیادداشت

 1399اسفند  30سال مالي منتهي به 
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 سایرپرداختني هاپرداختني های تجاری و  -21

 های كوتاه مدت:پرداختني -1-21

13991398يداااشت 

 میلیون ریا   میلیون ریا  تجده  

اسندا پرااخنني 

5,8701,580سایرتامین تنندگان تاال و خدمات 

1,8061,306اشخاص وابسته

7,6762,886

حسدب ید  پرااخنني  

159,98049,255-1-21اشخاص وابسته

277,82366,676-1-21دامداران -بابت خرید شیرخام 

361,01551,069-1-21 سایرتامین تنندگان تاال و خدمات 

198,818167,000

206,494169,886

سديرپرااخنني ید

3,2485,626اسناد پرداختن 

43,1133,412-1-21اشخاص وابسته 

1,353323ماییات تکلیف 

16,68911,188هزینه ها  پرداختن  

3,0242,038ح  بیمه ها  پرداختن  

544,5691,904-1-21ماییات و اوارض ارزش افزوده 

71,99624,491

278,490194,377

 
شرتت صنایع و  ریش عیصنا  شرتت بازرگان از  ماااوادبسته بند دیبه اشخاص وابسته ماااربو  به خر  پرداختااان  حسابااااا -1-1-21

 ،تشاات وصاانعت فار بابت مواد بسااته بند پگاه   شاارتت بسااته بندتشاات وصاانعت پگاه همدان ، ،  بابت ح  برندینک)شاایرایران 

، 5ر064، 6ر753 ،24ر810، 16ر348یش ابه مب بیبه ترتوآتیه پگاه فار  ،،زنجان،گلپایگان، همدان،یرساااتان ،گیالن  ،وشااارتتاا  پگاه 

 م  باشد. میلیون ریا 45و40، 75، 99، 248، 607، 2ر352، 3ر539

به  بیبه ترت آقا  خداداد  و تاج محلشاارتت  ، صاافدر ان زواره ا ،یمربو  به آقا   ابه دامداران امدت  پرداختن  حساااباا  -2-1-21

 باشد.  م ا یر ونیلیم 5ر791و 7ر422، 14ر862، 33ر038مبایش 

شااااداورین خو ،نانوگام مار، زرین  به اد  ایبرز، و بمر ا  خدمات امدت تنندگان تاال و نیتام ریساااا  پرداختن  حسااااباا -3-1-21

 .باشد م ا یر ونیلیم3ر041و3ر065و3ر489، 3ر933به مبایش  بیبه ترتون ،نگارچال ست

ایحساااب   صاابا جااد بابت  ال  گذار هیمربو  به شاارتت ساارماامدتا به اشااخاص وابسااته   رتجاریغ  پرداختن  حساااباا -4-1-21

 باشد.  م ا یر ونیلیم3ر113به مبلش سنوات قبل   افتیدر

 درحا  رسیدگ  م  باشد.1398قدع  وپرداخت گردیده است وسا  1397اپایان سا  مای  ماییات ارزش افزوده ت -5-1-21
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 های ماليهای توضیحي صورتیادداشت
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 تسهیالت مالي  -22

 تسهیالت دریافتي بر حسب مباني مختلف به شرح زیر است : -1-22

 
 به تفکیک تامین تنندگان تسایالت : -1-1-22

13991398

 میلیون ریال  میلیون ریال 

48,22619,185بانكها 

60,9590اشخاص وابسته

263263یارانه انرژی

109,44819,448

)1,693()14,859(سود و كارمزد سنوات آتی

150856سود و كارمزد و جرائم معوق

94,73918,611حصه جاری
 

 

 به تفکیک نرخ سود و تارمزد :-2-1-22

13991398

 میلیون ریال  میلیون ریال 

50,0000قرارداد مضاربه

1844,73918,611 درصد

94,73918,611
 

گذار  صبا جااد دریافت نموده است ته در از شرتت سرمایهماهه  6تسایالت مضاربه تحت قرارداد ون ریا  میلی 50ر000شرتت مبلش 

 میلیون ریا  تسویه گردد. 10ر959پایان مالت قرارداد اصل تسایالت و سود حاصل از مضاربه به مبلش 

 

 به تفکیک زمان پرداخت :-3-1-22

13991398

 میلیون ریال  میلیون ریال 

94,73918,611سال 1400
 

 : وثیقه نو  تفکیک به-4-1-22

13991398

 میلیون ریال  میلیون ریال 

44,47518,750زمین

50,2641,554چك و سفته 

94,73920,304
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 : است زیر شر  به مای  تامین فعاییتاا  از حاصل ها  بده  در نقد  غیر تغییرات و نقد  ها  جریان از حاصل تغییرات-2-22

 

تسهیالت مدلي

میلیون - هيدل

17,184مداره اه 1398/01/01

15,000دریافت ها  نقد 

4,106سود و تارمزد و جرائم

)13,947 پرداخت ها  نقد  بابت اصل

)3,732 پرداخت ها  نقد  بابت سود

18,611مداره اه 1398/12/29

120,000دریافت ها  نقد 

3,678سود و تارمزد و جرائم

)43,167 پرداخت ها  نقد  بابت اصل

)4,383 پرداخت ها  نقد  بابت سود

94,739مداره اه 1399/12/30
 

 

 كاركنان خدمت پایان مزایای ذخیره  -23

13991398

میلیون ریال میلیون ریال 

17,11616,409مانده در ابتدای سال 

)5,841()2,735(پرداخت شده طی سال 

7,5166,548ذخیره تامین شده 

21,89717,116مانده در پایان سال 
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 مالیات پرداختني  -24

مبدلغ -میلیون هيدل

1398اهآمر  مشمول سوا  )زيدن (

احو  تشخیص  مدلیدت پرااخننيمداره پرااخننيپرااخنيقطعي تشخیصي ااراز  مدلیدت ااراز ااراز  سدل مدلي 

رسیدگ  به دفاتر139317,7678,7602,19012,7195,4235,42300

رسیدگ  به دفاتر000)4,272 012,110)52,769 )51,869 1394

رسیدگ  به دفاتر03,7452,0582,05801,058)251 13951,754

رسیدگ  به دفاتر139621,55414,4183,58711,5176,9856,9852532,937

درحا  رسیدگ 139710,0367,9151,9797,91901,9790184

رسیدگ  به دفاتر139838,89438,0657,4438,8048,5875,0624,4549,516

رسیدگ  نشده139940,96240,96210,17600010,176

14,88313,695

مدلیدت

1399

 
 

 قدع  و پرداخت شده است. 1396و  1393،1395ها  در سا  جار  نیز ماییات بر درآمد سا ست .قدع  و پرداخت شده ا 1393سایاا  قبل از  هیماییات بر در آمد شرتت برا  تل -1-24

 47ر597میلیون ریا  زیان ااالم گردیده ته با توجه به اختال  زیان ابراز  با ساااا  مربوطه به مبلش  4ر272مبلش  03/09/1397پیرو صااادور برط قدع  مورخ  1394ماییات املکرد ساااا   -2-24

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

 ااتراض ترده و موضو  توسط هیات حل اختال  ماییات  در دست رسیدگ  است . 1397شرتت نسبت به ماییات تشخیص  برا  املکرد سا  مای   -3-24

 میلیون ریا   در وجه سازمان امور ماییات  م  باشد. 1ر242به مبلش  1398میلیون ریا  اسناد پرداختن  )سا   2ر381مانده ماییات پرداختن  در سا  شامل  -4-24

ن ریا  ) با اثر ماییات  میلیو 4ر272به مبلش  1394با انوان ماییات بر درآمد ته در سااا  جار  الزم االجرا بوده به دییل تم اهمیت بودن زیان تایید شااده املکرد سااا   35اجرا  اسااتاندارد  -5-24

 ا منعکس نگردیده است و اثر با اهمیت  بر شرتت ندارد.همیلیون ریا  ، در حساب  1ر068
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سا  مورد گزارش  -6-24 شخیص میلیون ریا  تمتر از مجمو  برط 4ر758مبلش جمع مبایش پرداخت  و پرداختن  در پایان  ها  ت

ها مربو  به شاار  زیر اساات ته مورد ااتراض قرار گرفته، یذا بده  بابت آناا در حساااب ماییات  صااادره توسااط اداره امور ماییات 

 منظور نشده است.

مالیات پرداختی و 

پرداختنی

مالیات 

تشخیصی/ 

قطعی

مازاد مورد 

مطالبه اداره 

مالیاتی

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

 26,214 30,972 4,758

 
 

 سود سهام پرداختني  -25

اسنادمانده پرداخت اسنادمانده پرداخت 

جمع پرداختنینشدهجمع پرداختنینشده 

1,09114,81015,9011,09114,81015,901سنوات قبل از1392و1393

81,5921,600000سال1398

1,09916,40217,5011,09114,81015,901

13991398

(مبایش به میلیون ریا )

 
 
 .است گردیده تصویب ریا  میلیون1ر600 مبلش1398 سا  ساام سودمحترم اموم  شرتت ،  مجمع تصمیم به باتوجه -1-25

 شرتت درحساباا منظور سیتاس  ته ازابتدا باشد ممیلیون ریا  1ر064به مبلش    ام داران خارجبه سا ن سود ساام پرداخت -2-25

 تاتنون پرداخت نشده است.، سود ساام مصوب آناا اطالاات ساامدارا  دستر  نبودن  در بدییل ادم مراجعه و ییکنو

 

 هاپیش دریافت  -26

13991398

 میلیون ریال  میلیون ریال 

280202پیش دریافت از  مشتریان
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 سابداری و تجدید طبقه بندیاشتباهات، تغییر در رویه های ح اصالح -27

 تجدید طبقه بندی  -1-27
سا  مای  قبل  ساام پرداختن در  شتباها    14ر810به مبلش  سود  سنادپرداختن  ها  غیرتجار میلیون ریا ، ا صل حساب هاوا سرف  در

 طبقه بند  شده بود ته این موضو  در اقالم مقایسه ا  اصال  شده است .

صویر  به منظور-2-27 سه ا  ارائه ت صورت ها  مای  مقای سه ا  مربو  در ضعیت مای  ونتایج املیات، تلیه اطالاات مقای سب ازو منا

 .اصال  وارائه مجدد شده است وبه همین دییل اقالم مقایسه ا  بعضا باصورت ها  مای  ارائه شده درسا  قبل مدابقت ندارد

 

 29/12/1398اصال  وارائه مجدد صورت ها  مای  -1-2-27

تجدید ارائه شده تجدید اشتباهات طب  صورت ها  مای 

1398/12/29طبقه بند  شدهحسابدار 1398/12/29

194,377)14,810 209,1870پرداختن  ها  تجار  و سایر پرداختن  ها

1,091014,81015,901سود ساام پرداختن 

اصالحات 

 
نقدحاصل از عملیات -82  

 صورت تدبی  سود املیات  با جریان خایص ورود وجه نقد ناش  از فعاییتاا  املیات  به شر  زیر است :

 

13991398

میلیون ریا میلیون ریا 

30,63629,378سوا خدلص

تعريالت 

13,39912,453هزینه ماییات بر درآمد

3,6784,106هزینه ها  مای 

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

4,781708خایص افزایش در ذخیره مزایا  پایان خدمت تارتنان

14,76313,075استاال  دارای  ها  غیر جار 

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

(730)(2,182)خایص )سود   تسعیر ارز

64,96655,217

(588)(82,124) )افزایش  دریافتن  ها  املیات 

(44,285)(93,517) )افزایش  موجود  مواد و تاال

1,033(6,241)تاهش )افزایش  پیش پرداخت ها  املیات  

84,80777,881افزایش  پرداختن  ها  املیات  

(127)78افزایش )تاهش  پیش دریافت ها  املیات  

89,131(32,031)نقد حاصل از املیات
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 ها ریسك و سرمایه مدیریت -29

 مدیریت سرمایه-1-29

 و بده  تعاد  ساز  باینه ی طر از ذینفعان بازده تردن حداتار حین در تند حاصل اطمینان تا تند م  مدیریت را خود سرمایه شرتت

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

اختارسرمایه س .نیست شرتت از خارج از شده تحمیل سرمایه ایزامات هیچگونه معرض در شرتت و است مانده 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.

 اهرمي نسبت -1-1-29

 : است زیر شر  به سا  پایان در اهرم  نسبت

1399/12/301398/12/29

میلیون ریالمیلیون ریال

427,790259,902جمع بدهی

(39,751)(47,771)موجودی نقد

380,018220,151خالص بدهی

190,030160,994حقوق مالكانه

200137نسبت خالص بدهی به حقوق مالكانه) درصد(
 

 مالي ریسك مدیریت اهداف -2-29

 به مربو  مای  ها  ریسک مدیریت و نظارت و ایملل  بین و داخل  مای  ازارها ب به هماهنک 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

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

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

 بازار ریسك -3-29

 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 مدیریت

 ریسك ارز مدیریت -1-3-29

 .معامالت شرتت امدتا ریای  است وریسک سایرقیمت ها شامل ریسک تامین مواد اوییه وفروش تاال ازاهمیت بیشتر  برخورداراست
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 ارزی تحساسی تحلیل و تجزیه -1-1-3-29

ایران وما به ازاو آن ریای  دریافت م  شود،شرتت فاقد حساسیت  با توجه به اینکه صادرات شرتت ازطری  شرتت بازرگان  صنایع شیر

 ضمن اینکه درسا  جار  شرتت فروش صادرات  نداشته است.امده ارز  م  باشد.

 قیمت های ریسك سایر -2-3-29

 . داردن قرار مایکانه باادار اوراق در ها گذار  سرمایه از ناش   ساام) مایکانه اداربا اوراق قیمت ها  ریسک معرض در شرتت

 كرونابیماری آثار شیوع  -4-29

گیر  ازگسترش زنجیره انتقا  موجب بروز مشکالت ادیده اقتصاد  درسراسرجاان ششیو  بیمار  ترونا و اقدامات انجام شده جات پی

 یر بااهمیت  بر فعاییت ها  تویید  و همچنین نقدینگ  شرتت نداشته است.موضو  مورد اشاره تاثست.گردیده ا

 

 مدیریت ریسك اعتباری -5-29

ااتبار  به ریسک  اشاره دارد ته طر  قرارداد در ایفا  تعادات قرارداد  خود ناتوان باشد ته منجر به زیان مای   برا  شرتت  ریسک

برند پگاه توسط  بخش امده ا  ازفروش با ،صبا جااد و مدیریت شرتت رمایه گذار شرتت سها  اتخاذ شده توسط شود مداب  سیاست

اخذ وثائ   بابازارگستر صال شرتت توسط شعبه  امدتادرصد درسا  مورد گزارش   و مابق  با برند صال  66بازارگستر پگاه )حدودشرتت 

آسیب پذیر  شرتت  یفا  تعادات توسط مشتریان را تاهش دهد،ا ناتوان  در تا ریسک ااتبار  ناش  از م  پذیرد. تاف  ومعتبر صورت

 ارزش تل معامالت با طر  قراردادها  تایید شده گسترش بند  ااتبار  طر  قراردادها  آن، به طورمستمر نظارت شده وو رتبه

ارزیاب   جغرافیای  گسترده شده است.مناط   بین صنایع متنو  و زیاد  ازمشتریان است ته در ها  تجار  شامل تعداددریافتن  م  یابد.

 ها  افزایش ااتباریا روش همچنین شرتت هیچگونه وثیقه و ها  دریافتن  انجام م  شود.اسا  وضعیت مای  حساب بر ااتبار  مستمر

آسیب پذیر  شرتت  ،آقا  ماد  احمد  از غیر به ،تندمای  خود نگادار  نم  ها به منظورپوشش ریسک ااتبار  مرتبط با دارای 

 درصد20آقا  ماد  احمد  ازریسک ااتبار  مرتبط با  تمرتز ندارد. یک ازطر  ها  قرارداداهمیت  نسبت به هیچ ریسک ااتبار  با

 درصد5 از تمرتز ریسک ااتبار  مرتبط با سایر طر  ها  قرارداد نم  تند. زمان  درطو  سا  ،تجاوز هر ناخایص دارای  ها  پوی  در

 نم  تند. طو  سا  تجاوز زمان  در هر در ای  ها  پوی ،ناخایص دار

 

 

 
 ارزش تاهش  میران مدایبات سررسید شده  میزان تل مدایبات  نام مشتر 

 میلیون ریا   میلیون ریا   میلیون ریا   

 -  17ر698  17ر698  احمد ماد  

 -  17ر698  17ر698  جمع
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مدیریت ریسك نقدینگي -29-6  

مدیریت ریسااک نقدینگ ،یک چاارچوب ریسااک نقدینگ  مناسااب برا  مدیریت توتاه مدت،میان مدت وبلند مدت تامین  شاارتت برا 

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

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

بیشترازبین 1تا5بین 3تا12تمترازسا  1399

5سا سا ماه3ماه

0198,8185,8701,8060206,494پرداختن  ها  تجار 

056,2287,6253,1135,03071,996سایرپرداختن  ها

094,73900094,739تسایالت مای 

010,17604,707014,883ماییات پرداختن 

15,90101,6000017,501سود ساام پرداختن 

15,901359,96115,0959,6265,030405,613جمع 

جمع اندایمدایبه

( مبایش به میلیون ریا )

 
 

 

 وضعیت ارزی -30

شمدهه 

يداااشت
يوهوااله امريکد

1816,0458,077   موجود  نقد

16,0458,077جمع دارای  ها  پوی  و ارز  

00جمع بده  ها  پوی  و ارز  

16,0458,077خایص دارای  ها  )بده  ها   پوی  و ارز  

3,6302,232معاد  ریای  خایص دارای  ها )بده  ها   پوی  و ارز  )میلیون ریا  

(8,545)15,998خدلص ااهايي ید  )اریي ید ( پولي و اهز  اهتدهيخ  1398/12/29

(1,351)1,754معدال هيدلي خدلص ااهايي ید)اریي ید ( پولي و اهز  -  اه تدهيخ 12/29/ 1398)میلیون هيدل(
 

 

 ارز مصرف  برا  واردات از طری  شرتت بازرگان  صنایع شیر ایران تامین و بصورت ریای  تسویه گردیده است. -1-30
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 معامالت با اشخاص وابسته -31

 است : ریدوره به شرح ز يمعامالت با اشخاص وابسته درط -1-31

0050,00060,959√اضو هیئت مدیرهشرتت سرمایه گذار  صبا جااد

0050,00060,959

5,69000شرتت پگاه اصفاان

949,00300شرتت بازارگسترمندقه 4

12,841000شرتت صنایع شیر ایران

123000شرتت پگاه ارومیه

75000شرتت پگاه زنجان

1,077000تشت وصنعت پگاه فار 

1,978000شرتت پگاه همدان

7400شرتت  پگاه تبریز

6,5605,80000شرتت پگاه یرستان

8200شرتت پگاه خوزستان

71300شرتت  شیر خشک نوزاد پگاه

1,281000شرتت پگاه گلپایگان

14000شرتت پگاه گیالن

591,323556,46200شرتت بازرگان  صنایع شیرایران

44,15146100صنایع بسته بند  پگاه

659,4231,518,28500

659,4231,518,28550,00060,959

-

تسهیالت 

اهيدفني

) مبدلغ اه میلیون هيدل (

شرکت اصلي واهديي
جمع 

جمع 

اوع وااسنگيادم شخص وااسنهشرح

مشمول مفدا 

مداه 129 قداون 

تجدهت

تضدمین 

اعطديي
خريرکدال  وخرمدت

فروش کدال و 

خرمدت

سدير اشخدص وااسنه

شرتتاا  سرمایه پذیر 

صنایع شیرایران

جمع کل

 
 افشاوگردیده است. شرتت صنایع شیرایران به انوان اشخاص وابسته تلق  و هتلیه معامالت با شرتتاا  تابع االئم تجار  شرتت صنایع شیر استفاده از باتوجه به انعقاد قرارداد-1-1-31

 :است اراشنه ادایمیني تفدوت حقیقي معدمالت ار حدکم شرايط اد وااسنه اشخدص اد معدمالت سدير زير، موها اسنثند  اه -2-31

  .ماه م  باشد  6ا مدت بمیلیون ریا   50ر000به مبلش  د به صورت قرارداد مضاربهشرتت سرمایه گذار  صبا جاا تسایالت دریافت  از-1-2-31
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 : است زیر شرح به وابسته اشخاص نهایي مانده -3-31

طلباریيطلباریي

0(17,790)0(69,084)(16,403)(50,000)(3,113)432شرتت سرمایه گذار  صبا جااد

0(17,790)0(69,084)(16,403)(50,000)(3,113)04320جمع
21021021شرتت پیچک ساام  اام

0210000021021جمع
120,3020120,302047,157شرتت بازارگسترمندقه 4

(1,477)(3,539)(3,539)تشت وصنت پگاه فار 

(4,479)(6,741)(6,753)12تشت وصنعت پگاه همدان

9319311,017شرتت پگاه تاران

149(2,306)(2,352)46شرتت پگاه یرستان

(17)شرتت پگاه ارومیه

(75)(75)شرتت پگاه زنجان

(571)00شرتت پگاه اصفاان

136136125شرتت پگاه ترمان

(583)(607)(607)شرتت پگاه گیالن

(57)شرتت پگاه گلستان

81081شرتت پگاه تبریز

1,14471,1511,195شرتت پگاه خوزستان

(40)(40)شرتت پگاه فار 

(99)(99)شرتت پگاه گلپایگان

(248)(248)شرتت پگاه همدان

(45)(45)(45)شرتت آتیه پگاه

(23,577)(16,335)(16,348)13شرتت بازرگان  صنایع شیرایران

(7,751)(6,870)(6,870)صنایع بسته بند  پگاه

(11,970)(24,810)(24,810)شرتت صنایع شیرایران

49,643(50,527)122,601(61,715)000(61,786)122,59478جمع
122,594531(61,786)(3,113)(50,000)(16,403)(130,799)122,622(68,317)49,664

1398

خدلص

) مبدلغ اه میلیون هيدل (

تسهیالت اهيدفني

1399

خدلص

واحر تجده  اصلي

مريران اصلي شرکت وشرکنهد  اصلي آن

سدير  اشخدص  وااسنه 

جمع کل

سدير 

اهيدفنني ید

پرااخنني ید  

تجده 
سدير پرااخنني ید ادم شخص وااسنهشرح

سوا سهدم 

پرااخنني

اهيدفنني ید  

تجده 
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 يهای احتمالو دارایي های احتماليتعهدات و بدهي -32
 :شامل موارد زیر است تجارت قانون اصالحیه 235 ماده موضو ها  احتمای  بده   -1-32

سا 1398سا 1399

میلیون ریا  میلیون ریا  

204,899143,940ارائه چک تضمین به شرتت سرمایه گذار  صبا جااد

88,10488,104ارائه چک تضمین به شرتت پدیده نیکان

27,86427,864ارائه چک تضمین به شرتت پیچک

1,75013,081ایران خودرو-)ضمانت نامه بانک  

230,919135,379بانکاا-ضمانت تسایالت) سفته 

59,31446,315سایر مشتریان -)چک 

291,983194,775

612,850454,683

 
 است.ها  احتمای  و دارای ا  شرتت درتاری  صورت وضعیت مای  فاقد تعادات سرمایه -2-32

 

 رویدادهای بعد از تاریخ صورت وضعیت مالي -33

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

 :ست شر  زیرابه نبوده 

سیون طب  -1-33 سه تمی صبا جااد، تعداد 12/02/1400مورخ مزایده صورت جل سرمایه گذار   سام معاد    149ر196ر170شرتت 

ییکن تا تاری  تایید صورت ها   .واگذار گردیده است به انوان برنده مزایده شرتت صنایع شیرایران درصد از ساام این شرتت به  5/99

 قدع  صورت نپذیرفته است .مای  نقل و انتقا  

 

  پیشنهادی سهام سود -34
         

  .است   سام هر برا  ریا  20 مبلش) ریا  میلیون 3ر064 مبلش سود، تقسیم برا  مدیره هیات پیشنااد - 1-34

   

 سود، پرداخت دوره در و حاضر حا  در نقدینگ  وضعیت جمله از سود پرداخت توان و نقدینگ  وضعیت به توجه با مدیره یاته -2-34

 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 نبند زما برنامه طب  آن موقع به پرداخت حیث

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

 .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 - 3-34


