
شماره صفحه

*2

*3

4صورت تغییرات در حقوق مالکانه*

*5

40-6یادداشت های توضیحی*

امضاسمت

رییس هیات مدیره 

 

مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره  

عضو هیات مدیره

 (سهامی  خاص)شرکت کشت و صنعت و دامپروری صنایع شیر ایران 

صورت های مالی

1400  اسفند 29سال مالی منتهی به 

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

سید مهدی حسینیشرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی

نام نماینده اشخاص حقوقیاعضای هیات مدیره 

جواد مهربانشرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران

روزبه کوشکیشرکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن 

. به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است1401/02/01صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ 

با احترام

اجزای تشکیل دهنده.  تقدیم می گردد1400 اسفند 29برای سال مالی  منتهی به     (سهامی خاص)به پیوست صورت های مالی شرکت کشت و صنعت و دامپروری صنایع شیر ایران 

:صورت های مالی به قرار زیر است 

صورت  سود و زیان

صورت وضعیت مالی

صورت جریان های نقدی
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1399سال 1400سال یادداشت

ریال- میلیون ریال- میلیون

524,3485,246 ارزش منصفانه تولیدات کشاورزی

163,77474,787-5خالص افزایش ارزش منصفانه دارایی های زیستی غیر مولد

88,12280,033

6115,10179,504خالص فروش تولیدات کشاورزی و دارایی های زیستی غیر مولد

(87,238)(126,567)7بهای تمام شده انتسابی

(11,466)(7,734)

76,65672,299درآمدهای عملیاتی

(52,478)(51,863)8هزینه های تولید

(15,119)(15,659)9هزینه های فروش ، اداری و عمومی

101841,266سایر درآمدها

(3,606)(566)11سایر هزینه ها

(67,904)(69,937)

8,7522,362سود عملیاتی

124,7471,830 سایردرآمدهای غیر عملیاتی

13,4994,192سود خالص

. یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است

 (سهامی  خاص)شرکت کشت و صنعت و دامپروری صنایع شیر ایران 

صورت سود و زیان

1400  اسفند29سال مالی منتهی به 

.از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود زیان جامع محدود به سود سال جاری است، صورت سود  زیان جامع ارائه نشده است
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1400/12/291399/12/30یادداشت

ریال- میلیون ریال- میلیون :دارایی ها 

:دارایی های غیر جاری 

1,493,728  1,830,030 13 دارایی های ثابت مشهود

489  1,460 14دارایی های نامشهود 

902 752 15سرمایه گذاری های بلند مدت

1,495,119  1,832,242  جمع دارایی های غیر جاری

:دارایی های جاری 

3,563  2,153  16پیش پرداخت ها

1778,44987,156دارایی های زیستی غیر مولد

7,806  13,293  18موجودی مواد و کاال

6,552  4,142  19دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

1,307  17,148  20موجودی نقد

106,384 115,185 جمع دارایی های  جاری

1,601,503 1,947,427 جمع دارایی ها

:حقوق مالکانه و بدهی ها 

:حقوق مالکانه 

250,000 1,364,583 21سرمایه 

1,114,583 - افزایش سرمایه در جریان 

(10,024)3,475 انباشته (زیان )سود 

1,354,559 1,368,058 جمع حقوق مالکانه

:بدهی ها 

:بدهی های غیر جاری 

-270,300 25تسهیالت مالی بلند مدت 

1,367 3,917 22ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

1,367 274,217 جمع بدهی های غیر جاری

:بدهی های جاری 

232,030 292,195 23 پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

- - 24مالیات پرداختنی

12,047 12,497 25تسهیالت مالی کوتاه مدت 

1,500 460 26 پیش دریافت ها

245,577 305,152 جمع بدهی های جاری

246,944 579,369 جمع بدهی ها

1,601,503 1,947,427 جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

 (سهامی  خاص)شرکت کشت و صنعت و دامپروری صنایع شیر ایران 

صورت وضعیت مالی

1400 اسفند 29در تاریخ 

.یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است
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سرمایه
افزایش سرمایه در 

جریان
جمع کلانباشته  (زیان)سود 

ریال- میلیون ریال- میلیون ریال- میلیون ریال- میلیون 

115,784 (14,216)- 130,000 1399/01/01مانده در 

1399تغییرات حقوق مالکانه در سال 

4,192 4,192 - - 1399سود خالص سال 

120,000 - - 120,000  افزایش سرمایه

1,114,583 - 1,114,583 - افزایش سرمایه در جریان

1,354,559 (10,024)1,114,583 250,000 1399/12/30مانده در 

- 1400تغییرات حقوق مالکانه در سال 

13,499 13,499 - - 1400سود خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 

1,114,583 - - 1,114,583  افزایش سرمایه

(1,114,583)- (1,114,583)-  افزایش سرمایه در جریان

1,368,058 3,475 - 1,364,583 1400/12/29مانده  در 

 (سهامی  خاص)شرکت کشت و صنعت و دامپروری صنایع شیر ایران 

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

1400  اسفند 29سال مالی منتهی به 

.یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است
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1399سال1400سالیادداشت

ریال-  میلیون ریال- میلیون 

: جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی

12,445  60,430  27نقد حاصل از عملیات

  - (646) پرداخت های نقدی بابت مالیات بردرآمد

12,445  59,784  نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی  (خروج)جریان خالص ورود 

:جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری 

  - 654دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود

(246,968) (341,255) پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

(35) (1,029) پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود

  - 3,948  دریافت های نقدی برای فروش سرمایه گذاری های بلند مدت

187    - دریافت های  نقدی حاصل از سود سهام

7880دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها 

(245,936) (337,675) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری (خروج)جریان خالص ورود 

(233,491)(277,891)نقد قبل از فعالیت های تامین مالی (خروج)جریان خالص ورود 

: جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی 

61,438270,635دریافت های نقدی از سهامداران و اشخاص وابسته بابت تامین مالی

(49,230) (38,456) پرداخت های نقدی به اشخاص وابسته بابت استرداد تامین مالی

282,30012,000دریافت نقدی حاصل از تسهیالت

  - (11,550) پرداخت نقدی حاصل از تسهیالت

233,405  293,732  نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی (خروج)جریان خالص ورود 

(86)15,841 در موجودی نقد (کاهش)خالص افزایش 

1,3071,393مانده موجودی نقد در ابتدای سال

17,1481,307مانده موجودی نقد در پایان سال

120,000  1-27معامالت غیر نقدی 

 (سهامی  خاص)شرکت کشت و صنعت و دامپروری صنایع شیر ایران 

صورت جریان های نقدی 

.یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است 

1400  اسفند 29سال مالی منتهی به 
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.فعالیت اصلی شرکت طی دوره مورد گزارش دامپروری و کشت برنج  و ذرت علوفه ای و شیالت بوده است*

سرمایه گذاری و مشارکت در زمینه واردات و صادرات و تأمین مواد و ملزومات و محصوالت مورد نیازدامداری ، دامپروری ، مرغداری و پرورش آبزیان و * 

محصوالت لبنی و غذایی

اَخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی در امور مربوط به فعالیت شرکت* 

تأسیس نمایندگی و شعب در داخل و خارج از کشور پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصالح *

 (سهامی  خاص)شرکت کشت و صنعت و دامپروری صنایع شیر ایران 

یادداشت های توضیحی  صورت های مالی 

1400 اسفند 29سال مالی منتهی به 

تولید علوفه و خوراک دام و طیور* 

مدیریت و ارائه خدمات مشاوره ای در امور دامداری، مرغداری  و پرورش آبزیان ، فرآوری شیر و محصوالت لبنی و غذایی* 

 اساسنامه عبارت است از2موضوع فعالیت اصلی شرکت طبق ماده  - 1 - 2   

احداث دامداری و دامپروری ، مرغداری و پرورش آبزیان *

احداث کارخانه تولید محصوالت جانبی دامداری ، مرغداری و پرورش آبزیان *

احداث کارخانه فرآوری شیر و محصوالت لبنی و غذایی *

تاریخچه -1 - 1  

تاریخچه و فعالیت - 1

به  نام  142  تحت شماره 1380/07/07 ابتدا در تاریخ 10720273607به شناسه ملی  (سهامی خاص )شرکت کشت و صنعت و دامپروری صنایع شیر ایران 

به صـنایع شیر ایران واگذار و به موسـسه فرهنگی ورزشی پگاه گیالن تغییر نام داده شد و طی 1381/05/07استقالل شهرداری رشت به ثبت رسید ، در تاریخ 

 درج 1381/07/03 مـورخ 16771 در اداره  ثـبت شرکـتهای رشت به ثبت رسید و در روزنامه رسـمی شـماره 1381/06/21مورخه-ث -2532نامه شماره 

 درج گردیده 1384/08/15  مورخ 17681 نام موسسه به موسسه فرهنگی ورزشی پگاه تغییر یافت که در روزنامه رسمی شماره1384/07/30در تاریخ . گردید 

 موسسـه فوق به 1387/11/02و به  استناد  صورتجلسه  مجمع  عمومی  فوق العاده  و عـادی به طور فوق العـاده و صورتجلـسه هیات مدیـره مورخ .  است 

متعاقبا .  تغییر و در اداره ثبت شرکتهای رشت به ثبت رسید10720273607 و شناسه ملی 15393به شماره ثبت (سهامی خاص)شرکت فرهـنگی ورزشـی پگاه 

 نام شرکت از شرکت 1393/03/05به استناد صـورتجلسـه مجمع عمومی فوق العـاده مورخ  (نام و موضوع فعالیت شرکت)با تغییر ماده یک و دو  اساسنامه 

فرهنگی  ورزشی پگاه به شرکت کشت و صنعت و دامپروری صنایع شیر ایران تغییر یافته است در حال حاضر شرکت کشت و صنعت و دامپروری صنایع شیر 

نشانی مرکز  اصلی  و محل فعالیت شرکت در شهر . ایران جزو شرکت های فرعی شرکت صنایع شیر ایران است و شرکت نهایی گروه ، شرکت آتیه صبا است

.  واقع است4165136197بعد از ایستگاه گاز چهل مردان با کد پستی- خ شهید جماعتی - روستای سیاه اسطلخ - رشت
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1-

2-

تعداد کارکنان - 1 - 3

 (سهامی  خاص)شرکت کشت و صنعت و دامپروری صنایع شیر ایران 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی 

1400  اسفند 29سال مالی منتهی به 

جمع

:تعداد کارکنان در استخدام و نیز تعداد کارکنان شرکت های خدماتی در پایان سال مالی  به شرح زیر بوده است

1399 1400

20کارکنان قراردادی

11

31

20

7

27

نفرنفر

کارکنان شرکتی

:صورت های مالی اساسا بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد زیر از  ارزشهای جاری استفاده شده است - 3-1-1

اهم رویه های حسابداری  -  3

مبانی اندازه گیری استفاده شده در تهیه صورت های مالی  - 3-1

، شماره  "سرمایه گذاری در واحد های تجاری وابسته و مشاکت های خاص " با عنوان 20، شماره  "صورتهای مالی جداگانه " با عنوان 18 استاندارد حسابداری شماره 

افشای منافع در واحد  " با عنوان 41و شماره  "مشارکت ها  " با عنوان 40، شماره   "صورتهای مالی تلفیقی  " با عنوان 39، شماره  "ترکیب های تجاری" با عنوان 38

 با عنوان مالیات بردرآمد فاقد هرگونه آثار بااهمیت آتی 35همچنین  استاندارد .در تهیه وگزارشدهی صورتهای مالی شرکت کاربردی نداشته است"های تجاری دیگر

.ناشی از اجرای استاندارد مزیور  بر شرکت ،در دوره مورد نظر می باشد

: شامل1400/1/1استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده الزم االجرا از تاریخ  - 2

.است "دارایی های واجد شرایط"مخارج  تأمین  مالی  در دوره وقوع  به  عنوان  هزینه   شناسایی  می شود ، به استثنای مخارجی که مستقیما قابل انتساب به تحصیل

داراییهای ثابت مشهود - 3- 4

مخارج بعدی مرتبط با دارایی های . شود   ، بر مبناى بهاى تمام شده اندازه گیری مى3-4-2دارایی هاى ثابت مشهود، به استثناى موارد مندرج در یادداشت   -  3-4-1

ثابت مشهود که موجب بهبود وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه آن گردد و منجر به افزایش منافع اقتصادی حاصل از دارایی شود، به مبلغ 

مخارج روزمره تعمیر و نگهداری دارایی ها که به منظور حفظ وضعیت دارایی در . دفتری دارایی اضافه وطی عمر مفید باقیمانده دارایی های مربوط مستهلک می شود

.مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود، در زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی می گردد

تولیدات کشاورزی و دارایی های زیستی غیر مولد براساس ارزش منصفانه 

زمین شرکت بر مبنای تجدید ارزیابی

.درآمد عملیاتی به ارزش منصفانه ما به ازای دریافتی  یا  دریافتنی  و به کسر  برگشت از فروش و تخفیفات اندازه گیری می شود

.درآمد عملیاتی حاصل از فروش کاال در زمان تحویل به مشتری شناسایی می شود- 3-2-1

درآمد عملیاتی - 3-2

مخارج تامین مالی- 3-3
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نوع دارایی

ساختمان

تاسیسات زمینی

ماشین آالت و تجهیزات

وسایل نقلیه

اثاثه و منصوبات

خط مستقیم

 (سهامی  خاص)شرکت کشت و صنعت و دامپروری صنایع شیر ایران 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی 

1400  اسفند 29سال مالی منتهی به 

روش استهالکنرخ استهالک

ساله25

 و با استفاده از کارشناسان رسمی 1399تجدید ارزیابی در سال . زمین بر مبنای مبلغ تجدید ارزیابی در حساب ها انعکاس یافته است -  3-4-2

مازاد تجدید ارزیابی زمین مذکور با عنایت به قوانین موضوعه و در راستای افزایش سرمایه صورت . دادگستری استان گیالن صورت گرفته است 

. ساله دارایی ها مصداق ندارد5 یا 3گرفته است ، لذا دوره تناوب تجدید ارزیابی 

دارائیهای مربوط و  (شامل عمر مفید برآوردی )استهالک  دارایی های  ثابت  مشهود ،  با  توجه  به  منافع  اقتصادی  آتی مورد انتظار -  3-4-3

  و  براساس نرخ ها و روش 1394  قانون مالیاتهای  مستقیم  و  مصوب  تیر  ماه   149با درنظر گرفتن آئین نامه  استهالکات  موضـوع   ماده  

:های زیر محاسبه می شود

 خط مستقیمساله30

خط مستقیم ساله5

خط مستقیمساله10

خط مستقیمساله6

برای دارایی های ثابتی که طی ماه تحصـیل می شود و مـورد بهره  بـرداری قرار می گیرد، استهالک از اول ماه بعد محاسبه و در حسابـ ها -3-4-4

در مواردی که هر یک از دارایی های استهالک پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای مدتی . منظور می شـود

 درصد نرخ استهالک منعکس در جدول باالست30مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهالک آن برای مدت یاد شده معادل 

براساس شناسایی  ویژه در حساب  مربوط  به  آنها ثبت می شود و هزینه  (دارایی های در جریان تکمیل )هزینه های پروژه طی سـال - 3-4-5

هایی که  مربوط به  کل  طرح  و  قابل  تفکیک بین مراکز هزینه و عناوین دارایی های در جریان تکمیل نباشد در پایان سال مالی بین مراکز 

.فوق تسهیم می شود
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 دارایی های نامشهود-3-5

-3-5-1

-3-5-2

روش استهالکنرخ استهالکنوع دارایی

خط مستقیمساله5نرم افزارهای رایانه ای

-3-5-3

3-6-

-3-6-1

-3-6-2

-3-6-3

-3-6-4

-3-6-5

.به دلیل عمر مفید نامعین، مستهلک نمی شود  (... آب ، برق و )حق االمتیاز خدمات عمومی 

آزمون کاهش ارزش  دارایی های  نامشهود  با  عمر مفید نامعین، بدون توجه به وجود یا عدم وجود هرگونه نشانه ای دال بر امکان کاهش ارزش، بطور 

.ساالنه انجام می شود

استهالک  دارایی های نامشهود با عمر مفید معین ، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار مربوط و براساس نرخ  و روش  زیر محاسبه   

:می شود

در این صورت . در پایان هر دوره گزارشگری، در صورت وجود هرگونه نشانه ای دال بر امکان کاهش ارزش دارایی ها، آزمون کاهش ارزش انجام می گیرد

چنانچه برآورد مبلغ بازیافتنی یک دارایی منفرد ممکن  نباشد ،  مبلغ  بازیافتنی  .  مبلغ بازیافتنی دارایی برآورد و  با  ارزش  دفتری  آن  مقایسه  می گردد

.واحد مولد وجه نقدی که دارایی متعلق به آن است تعیین می گردد

ارزش اقتصادی. ، ارزش فروش به کسر مخارج فروش یا ارزش اقتصادی، هرکدام بیشتر است می باشد(یا واحد مولد وجه نقد)مبلغ بازیافتنی یک دارایی   

 برابر با ارزش فعلی جریانهای نقدی آتی ناشی از دارایی با استفاده از نرخ تنزیل قبل از مالیات که بیانگر ارزش زمانی پول و ریسکهای مختص دارایی که

.جریانهای نقدی آتی برآوردی بابت آن تعدیل نشده است، می باشد

تا  مبلغ  بازیافتنی  آن    (یا واحد مولد وجه نقد )تنها  در صورتیکه  مبلغ  بازیافتنی  یک دارایی از مبلغ دفتری آن کمتر باشد، مبلغ دفتری دارایی 

کاهش  یافته و تفاوت  به  عنوان زیان  کاهش  ارزش  بالفاصله  در  سود و زیان  شناسایی می گردد ،  مگر  اینکه  دارایی  تجدید  ارزیابی  شده  باشد  که 

.در این  صورت  منجر  به   کاهش  مبلغ  مازاد  تجدید  ارزیابی می گردد

می باشد، مبلغ دفتری  (واحد مولد وجه نقد)در صورت افزایش مبلغ بازیافتنی از زمان شناسایی آخرین زیان که بیانگر برگشت زیان کاهش ارزش دارایی 

برگشت  .  دارایی تا مبلغ  بازیافتنی  جدید  حداکثر  تا  مبلغ  دفتری  با  فرض  عدم شناسایی زیان کاهش ارزش  در  سال های   قبل ،  افزایش  می یابد 

نیز بالفاصله در سود و زیان  شناسایی  می گردد  مگر اینکه دارایی تجدید ارزیابی  شده  باشد که در  (واحد  مولد  وجه  نقد)زیان  کاهش  ارزش  دارایی  

.این صورت منجر به افزایش مبلغ مازاد تجدید ارزیابی می شود

(سهامی  خاص)شرکت کشت و صنعت و دامپروری صنایع شیر ایران 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1400  اسفند 29سال مالی منتهی به 

 زیان کاهش ارزش دارایی ها

مخارجی از قبیل مخارج معرفی یک محصول یا خدمت جدید . دارایی های نامشهود ، بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری و در حساب ها ثبت می شود 

مانند مخارج تبلیغات ، مخارج انجام فعالیت تجاری در یک محصول جدید یا با یک گروه جدید از مشتریان مانند مخارج آموزش کارکنان و مخارج اداری ، 

عمومی و فروش در بهای تمام شده دارایی نامشهود منظور نمی شود شناسایی مخارج در مبلغ دفتری یک دارایی نامشهود ، هنگامی که دارایی آماده بهره 

.بنابراین مخارج متحمل شده برای استفاده یا بکارگیری مجدد یک دارایی نامشهود در مبلغ دفتری آن منظور نمی شود . برداری است متوقف می شود 
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موجودی مواد و کاال-3-7   

3-7-1

دارایی های زیستی غیر مولد -3-8   

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان -3- 9

   3-10- 

3-10-1

3-10-2

-4

-4-1

-4-1-1

-4-2

-4-2-1

-4-2-2

-4-2-3

با توجه به گروه سنی به ارزش منصفانه پس از کسر مخارج برآوردی زمان فروش شناسایی می  (گوساله گوشتی)دارایی های زیستی غیرمولد 

افزایش وکاهش ناشی از شناسایی دارایی زیستی  . مخارج برآوردی زمان  فروش شامل  کارمزد  فروش ، مالیات و عوارض مربوط می باشد . شود 

.غیر مولد به ارزش منصفانه پس ازکسر مخارج برآوردی زمان فروش در سود و زیان دوره وقوع منظور می شود

در صورت فزونی بهای تمام . هر یک از اقالم   مشابه اندازه گیری  می شود  "اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش  "موجودی مواد و کاال به 

بهای تمام شده موجودی ها با . شده  نسبت  به خالص ارزش  فروش ، ما به التفاوت  به عنوان زیان کاهش ارزش موجودی شناسایی می شود 

.بکارگیری روش میانگین موزون تعیین می گردد

 (سهامی  خاص)شرکت کشت و صنعت و دامپروری صنایع شیر ایران 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی 

1400  اسفند 29سال مالی منتهی به 

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان شرکت براساس یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر برای هرسال خدمت آنان محاسبه و درحسابها منظور 

.می شود

.سرمایه گذاریهای  بلندمدت به بهای تمام شده  پس ازکسر هرگونه کاهش انباشته درارزش هر یک از سرمایه گذاری ها ارزشیابی می شود

قضاوت های مدیریت در فرآیند بکارگیری رویه های حسابداری و برآوردها

قضاوت در فرآیند بکارگیری رویه های حسابداری

طبقه بندی سرمایه گذاری ها در طبقه دارایی های غیر جاری

.هیات مدیره با بررسی نگهداشت سرمایه و نقدینگی مورد نیاز ، قصد نگهداری سرمایه گذاری های بلند مدت برای مدت طوالنی را دارد

.به دلیل مبلغ بسیار پایین ارزش منصفانه درخت صنوبر پس از یکسال کاشت ارزیابی فوق صورت نگرفته است

قضاوت مربوط به برآوردها

 سرمایه گذاری ها

نحوه تعیین ارزش منصفانه دارایی های زیستی غیر مولد و محصوالت کشاورزی براساس قیمت بازار می باشد که توسط کارشناس رسمی 

.دادگستری تعیین می گردد

توسط یک نفر کارشناس رسمی دادگستری  (سه راه شفت)زمین شرکت . زمین بر مبنای مبلغ تجدید ارزیابی در حساب ها انعکاس یافته است 

 میلیون ریال 1.365.508براساس گزارش کارشناس مزبور زمین شرکت به مبلغ  .   مورد ارزیابی قرار گرفته است 1399استان گیالن در سال 

.مورد ارزیابی قرار گرفته است که  به حساب سرمایه در جریان  منظور گردیده است

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت  سرمایه پذیر تا تاریخ صورت وضعیت مالی  

.شناسایی می شود
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ارزش منصفانه تولیدات کشاورزی-  5

25,000440,00011,22013,800210,0002,898کیلوگرمبرنج

784,22014,00010,979425,8384,5001,916کیلوگرمذرت علوفه ای

800900720600700420تنکود دامی

175,1008,1611,429367,50012کیلوگرمشبدر

24,3485,246

1399سال مقدار1400سال مقدارواحد سنجش

میلیون ریالمیلیون ریال

37741,65936050,482راسخالص ارزش رشد گوساله های نر

22,11524,305تعدیل به ارزش منصفانه گوساله های نر

63,77474,787

خالص افزایش ارزش منصفانه دارایی های زیستی غیر مولد- 5-1

مقدار
- نرخ متوسط 

ریال
مقدار

- نرخ متوسط 

ریال

 (سهامی  خاص)شرکت کشت و صنعت و دامپروری صنایع شیر ایران 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی 

1400 اسفند 29سال مالی منتهی به 

میلیون ریالمیلیون ریالواحد سنجش

1399سال 1400سال 
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1407260,000,000105,632411184,000,00075,452-6راسگوساله نر

125,000325,0008,12513,450255,0003,432-6کیلوگرمبرنج

11,137302,5253441,540201,000310-6کیلوگرمماهی

3010,000,000310- - - اصلهدرخت

- - - 1,071,0009331,000کیلو کود دامی 

115,10179,504

درصد نسبت به کلفروشدرصد نسبت به کلفروش

8,12573,5304

106,9769375,97496

115,10110079,504100

1399

درآمد 

عملیاتی

بهای 

تمام شده

  (زیان)سود 

ناخالص

درصد سود 

ناخالص  (زیان)

به درآمد 

عملیاتی

درصد سود 

ناخالص   (زیان)

به درآمد 

علمیاتی

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

105,632114,084(8,452)(8)(11)

8,12511,220(3,095)(38)16

344332123(43)

1,000931697 -

115,101126,567(11,466)(10)(10)

  (سهامی خاص)شرکت کشت و صنعت و دامپروری صنایع شیر ایران 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی 

1400  اسفند 29سال مالی منتهی به 

خالص فروش تولیدات کشاورزی و دارایی های زیستی غیرمولد -6

شرح اقالم 
1399سال 1400سال 

مقدار
-نرخ متوسط 

ریال
مقدار میلیون ریال

-نرخ متوسط

ریال
 میلیون ریال

فروش محصوالت به تفکیک وابستگی اشخاص -6-1

واحد 

سنجش
یادداشت

کود

1400

اشخاص وابسته

سایر مشتریان

:اى درآمدهای عملیاتی و بهاى تمام شده مربوط جدول مقایسه-6-2

فروش خالص

گوساله نر

برنج

ماهی

1399سال 1400سال 
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407280,307114,084411204,000,00083,897راس(7-3یادداشت )گوساله نر 

25,000448,80011,22013,450220,0002,898کیلوگرمبرنج

1,700195,2943321,540287,000443کیلوگرمماهی

- - - 1,071869,281931تن کود دامی 

126,56787,238

ظرفیت اسمیواحد اندازه گیری

ظرفیت 

معمول 

(عملی)

ظرفیت واقعی 

1400سال 

ظرفیت واقعی 

1399سال 

750750784793راس

14001399یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریال

132,52444,368-1-8مواد مستقیم

23,4633,638-1-8دستمزد مستقیم

:سربار ساخت

8-1-21,145930

8-1-22,4492,698

8-1-2992500

8-1-21,6511,250

42,22453,384

71,86030,513

114,08483,897

کنندگان اصلى همگی از داخل کشورو  تامین. گوساله های نر خریدارى شده است ( میلیون ریال40.378سال قبل ) میلیون ریال 41.369در سال مورد گزارش مبلغ -7-1

.می باشند (شرکتهای همگروه )کشت و صنعت سلماس، لرستان، همدان، فارس

دهد ، نتایج زیر را نشان مى(عملى)مقایسه مقدار تولید شرکت در سال مالى مورد گزارش با ظرفیت اسمى و ظرفیت معمول -7-2

گوساله نر پرواری

بهای تمام شده انتسابی گوساله نر به شرح ذیل قابل تفکیک است- 7-3

شرح اقالم 

1399سال 1400سال 

مقدار

واحد 

سنجش

افزایش دارایی های زیستی غیرمولد (کاهش)

بهای تمام شده انتسابی- 7

  (سهامی خاص)شرکت کشت و صنعت و دامپروری صنایع شیر ایران 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی 

1400  اسفند 29سال مالی منتهی به 

نرخ متوسط        

ریال
مقدار میلیون ریال

نرخ متوسط  

ریال
 میلیون ریال

سایر

جمع هزینه ها

.زیان فروش گوساله نر به دلیل افزایش قیمت نهاده های دامی و همچنین دستمزد و سربار و عدم افزایش قیمت گوساله نر پرواری به نسبت آن می باشد-6-2-1

استهالک

هزینه بهداشت و ضد عفونی دام

تعمیر و نگهداری و لوازم یدکی
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1399سال 1400سال 

میلیون ریالمیلیون ریال

8-141,65950,482

41,65950,482

8-25,4711,071

8-24,470797

8-2-118

8-226310

10,2041,996

51,86352,478

50,482(2,902)36044,3683,6385,378گوساله نر

41,659(566)37732,5243,4636,238گوساله نر

:دارایی های زیستی غیر مولد 

:فعالیت های کشاورزی 

 (سهامی  خاص)شرکت کشت و صنعت و دامپروری صنایع شیر ایران 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی 

1400  اسفند 29سال مالی منتهی به 

هزینه های تولید - 8

:هزینه های تولید گوساله نر به شرح ذیل قابل تفکیک است-8-1

گوساله نر

ذرت علوفه ای

برنج- زراعت 

شیالت

شبدر

مواد مستقیم شرح اقالم 

مصرفی

شرح اقالم 

میلیون ریال- 1400

- تعداد دام 

راس

مواد مستقیم 

مصرفی
خالص هزینه تولیدسرباردستمزد تخصیص به ضایعات

خالص هزینه تولید سربار
- تعداد دام 

راس
دستمزد

میلیون ریال- 1399

تخصیص به ضایعات
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594,8905,4883,2652,065,3005,11010,554کیلوگرمذرت علوفه ای

172,41420,7243,521437,87417,0487,465کیلوگرمجو

000271,36026,3717,156کیلوگرمکنسانتره آماده

271,77321,5735,863233,74417,1083,999کیلوگرمذرت دانه ای

182,13515,7542,869247,84313,6783,390کیلوگرمسبوس گندم

50,88846,2492,35364,71328,2011,825کیلوگرمسویا

133,3029,7631,301205,01011,7212,403کیلوگرمکاه و کلش

29,50089,0892,62834,38568,4022,352کیلوگرمپایانی- کنسانتره پیش پرواری

54,09638,3912,07784,50025,5032,155کیلوگرمیونجه

469,49914,0006,554425,8384,4991,916کیلوگرمذرت علوفه ای تولیدی

5,32593,09349613,21263,503839کیلوگرمرشد- کنسانتره پیش پرواری

109 2,58229,003756,43316,944کیلوگرمکنسانتره تولیدی

0005,73818,125104کیلوگرمکلزا

2,85013,951407,45510,99982کیلوگرمکود اوره

175,1008,1611,434367,5003312کیلوگرمشبدر تولیدی

1,0754,89359805,1025کیلوگرمنمک سنگی

0002,4008332کیلوگرمنمک 

1,00010,15010000کیلوگرمسبوس برنج

8,8704854000کیلوگرمتریتیکاله

9,5402,80027000کیلوگرمتفاله پوست پرتقال

3613,3411000کیلوگرمبنتونیت

1889371000کیلوگرمکربنات کلسیم

2,165,38832,5244,474,28544,368

یادداشت های توضیحی صورت های مالی 

  (سهامی خاص)شرکت کشت و صنعت و دامپروری صنایع شیر ایران 

شرح اقالم 
مقدار

- نرخ متوسط 

ریال

1400سال 

- مبلغ 

میلیون ریال

1400 اسفند 29سال مالی منتهی به 

1399سال 

:مواد مستقیم شامل علوفه و خوراک دام مصرفی جهت پروار گوساله ها به شرح زیر می باشد- 8-1-1

- مبلغ 

میلیون ریال

واحد سنجش
مقدار

- نرخ متوسط 

ریال

.کاهش هزینه خوراک دام عمدتا بابت کاهش مقدار مواد مصرفی دام در سال مالی جاری می باشد- 8-1-1-1

به دلیل کمبود نهاده های دامی در کل کشور سهمیه جو، ذرت به کارخانجات خوراک دام داده شد و شرکت های دامپروری کنسانتره مورد نیاز خود را از شرکت - 8-1-1-2

.های معرفی شده توسط جهاد کشاورزی استان گیالن دریافت می کردند
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1399سال 1400سال 1399سال 1400سال 

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

--3,0033,205(شرکتی)حقوق و دستمزد و مزایا 

--252306هزینه بیمه سهم کارفرما

--208127هزینه مزایای پایان خدمت کارکنان

1,145930--استهالک تجهیزات تولیدی

1,042555--هزینه های پرسنلی

2,4492,698--هزینه بهداشت و ضد عفونی دام

992500--تعمیر و نگهداری و لوازم یدکی

10071--آب ، برق ، سوخت 

253383--بیمه اموال

257241--سایر هزینه ها

3,4633,6386,2385,378

 (سهامی  خاص)شرکت کشت و صنعت و دامپروری صنایع شیر ایران 

دستمزد مستقیم و سربار تولید - 8-1-2

سربار تولیددستمزد مستقیم

.کاهش هزینه های حقوق و مزایای پرسنل مربوط به انتقال نیروی های تولید به بخش پروژه فاز شیری می باشد - 8-1-2-1

1400  اسفند 29سال مالی منتهی به 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی 
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1399سال 1400سال 

میلیون ریالمیلیون ریال

:مواد مستقیم

1,007207کشت  برنج

1,894359ذرت علوفه ای

100- شیالت

12610شبدر

3,027676

1399سال 1400سال 

میلیون ریالمیلیون ریال:دستمزد مستقیم

776356کشت  برنج

1,231140ذرت علوفه ای

- 137شبدر

2,144496

1399سال 1400سال 

میلیون ریالمیلیون ریال

:سربار مستقیم

3688508کشت  برنج

1345298ذرت علوفه ای

18- شیالت

5,033824

10,2041,996

مواد مستقیم و دستمزد مستقیم و سربار تولید فعالیت های کشاورزی- 8-2

 (سهامی  خاص)شرکت کشت و صنعت و دامپروری صنایع شیر ایران 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی 

1400  اسفند 29سال مالی منتهی به 
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هزینه های فروش، اداری و عمومی-9

1399سال 1400سال 

میلیون ریالمیلیون ریال

9,093 6,913  حقوق و دستمزد و مزایا 

1,395 1,560  استهالک دارایی های ثابت

855 436  اجاره محل

616 1,114 کمک های غیر نقدی کارکنان

331 1,211  لوازم یدکی و مصرفی

267 804  غذا و آبدارخانه

266 168  سفر ، اقامت،ماموریت

250 269  پذیرایی و مراسم

240 346 حق جلسه اعضای هیئت مدیره

224215آب ،برق،گاز

174 62  تعمیر و نگهداری وسائط نقلیه

158 56 سوخت مصرفی

50118 بهداشت ، درمان و لوازم ایمنی

292118حق الزحمه حسابرسی

10479 حقوق و ثبتی 

75 379  ایاب و ذهاب

366 آموزشی کارکنان

14965 تلفن و تلگراف و پست

18863 بیمه دارایی ها

3738 تعمیر و نگهداری ساختمان

17532 تعمیر و نگهداری اثاثیه و منصوبات

3927 ورزشی کارکنان

3722ملزومات و نوشت افزار مصرفی

10210کارمزد بانکی

941546سایر  

15,659 15,119

  (سهامی خاص)شرکت کشت و صنعت و دامپروری صنایع شیر ایران 

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

1400 اسفند 29سال مالی منتهی به 
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سایر درآمدها-10

1399سال 1400سال 

میلیون ریالمیلیون ریال

791 - درآمد حاصل از فروش کود دامی

زیان ناشی از تلفات- غرامت صندوق بیمه    184 475

 184 1,266

سایر هزینه ها-11

1399سال 1400سال 

میلیون ریالمیلیون ریال

2,902 566 1-11زیان ناشی از تلفات گوساله نر پرواری

704 - هزینه های تولید کود دامی

 566 3,606

12-

1399سال 1400سال 

میلیون ریالمیلیون ریال

- 3,798 ( شرکت تکسرام)درآمد حاصل از فروش سهام 

187 459 سود سهام

880 7  سود سپرده بانکی

- 387  فروش ناشی از داراییهای ثابت

763 96 سایر

 4,747 1,830

سایر درآمدهای غیرعملیاتی

  (سهامی خاص)شرکت کشت و صنعت و دامپروری صنایع شیر ایران 

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

1400 اسفند 29سال مالی منتهی به 

.راس گوساله نر پرواری که بر اثر بیماری تب سه روزه و عدم پخش واکسن در کشور تلف شده اند می باشد5بابت بهای تمام شده  -11-1
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دارایی های ثابت مشهود-13

زمین
اجاره )زمین 

(سرمایه ای
تاسیساتساختمان

ماشین آالت و 

تجهیزات
جمعاثاثه و منصوباتوسایل نقلیه

دارایی های در 

جریان تکمیل

پیش پرداخت 

های سرمایه ای
جمع

بهای تمام شده یا مبلغ تجدید ارزیابی 

124,420- 30,3908,8909,4553,6865,72577,66646,754- 139919,520مانده در ابتدای سال 

1,49412,952107,362144,619264,933- 34- 5,2866,000138افزایش

2,995- - 2,995- - - - 2,995- - نقل و انتقاالت

1,114,583- - 1,114,583- - - - - - 1,114,583افزایش ناشی از تجدید ارزیابی

13991,139,3896,00033,5238,8909,4893,6867,2191,208,196154,116144,6191,506,931مانده در پایان سال 

1,83622,261261,95257,042341,255- 10,1777446637,2991,542افزایش

(441 )- - (441 )(441 )- - - - - - واگذاری 

- (188,514 )166,34722,167- 6,953 103,860 - 55,534- - نقل و انتقاالت

14001,149,5666,74489,72016,189114,89110,6398,6141,396,363438,23513,1471,847,745مانده در پایان سال 

 استهالک انباشته و کاهش ارزش انباشته

9,257- - 3,0591,4091,3961,4131,9809,257- - 1399مانده در ابتدای سال 

3,946- - 1,0593,946 519 925 296 1,147 - -  استهالک

13,203- - 4,2061,7052,3211,9323,03913,203- - 1399مانده در پایان سال 

4,686- - 1,2975641,0156351,1754,686- -  استهالک

(174 )- - (174 )(174 )- - - - - -  استهالک داراییهای واگذارشده

17,715- - 5,5032,2693,3362,5674,04017,715- - 1400مانده در پایان سال 

14001,149,5666,74484,21713,920111,5558,0724,5741,378,648438,23513,1471,830,030مبلغ دفتری در پایان سال 

13991,139,3896,00029,3177,1857,1681,7544,1801,194,993154,116144,6191,493,728مبلغ دفتری در پایان سال 

5,503

.میلیون ریال در مقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق ، سیل و زلزله از پوشش بیمه ای برخوردار می باشد70.800دارائی های ثابت در تاریخ تهیه این گزارش  به ارزش - 13-1 

1400  اسفند 29سال مالی منتهی به 

 (سهامی  خاص)شرکت کشت و صنعت و دامپروری صنایع شیر ایران 

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

(مبالغ به میلیون ریال)
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13-2-

13-3-

13-4-

13-5-

13-6-

13-7-

13-8-

13-9-

1400139914001399یادداشت
 تاثیر پروژه بر 

عملیات

 میلیون ریال میلیون ریال

افتتاح فاز شیری165381402/07/091,100,000357,33885,751-9-13(فاز شیری) 6 تا 1سوله ها 

افزایش ظرفیت55,53447,341 - 2100951400/03/31-9-13(تلیسه دانی) 6بهاربند شماره 

افتتاح فاز شیری74,00070,01810,131  390481400/05/01-9-13سالن شیر دوشی

-6,7296,729 - -6040تاسیسات زمینی و جاده های دسترسی 

-1,4031,403  - - 2020ساختمان اداری جدید

-1,1631,163  - - 6060دوربین مداربسته

-910910  - - 1010انبار کود

-610610  - - 4545دیوار محوطه 

-7878  - - 4040انبار عمومی

--32,000185  1401/12/29-10تاسیسات و انشعاب برق

493,968154,116

 (55,534) - 

  438,434  154,116

افزایش  تاسیسات بابت نصب یک دستگاه ترانس برق و حفرچاه آب زمین سه راه شفت می باشد

 دستگاه  پمپ ، یک دستگاه لجن کش ،دو دستگاه سمپاش ،یک دستگاه موور دو بشقابی و یک دستگاه باکس گوساله چرخدار و یک دستگاه 5افزایش ماشین آالت و تجهیزات در ارتباط با خرید 

تن و 25  مربوط به خرید و تحویل مخزن استیل نگهداری شیر به ظرفیت 1400/09/24مورخ 1400/36/99 میلیون ریال بابت قرارداد شماره 54،194همچنین مبلغ . کیلویی می باشد 16هلتی 

 بابت خرید یکدستگاه ماشین شیر 1399/05/08 مورخ 05/360/ص/1399 میلیون ریال بابت قرارداد شماره 49،666درضمن مبلغ . متعلقات آن که به آقای علی نصر اصفهانی پرداخت شده است 

.مجهز به فریم پارالل می باشد که جهت فاز شیری از شرکت کشت و صنعت زانیار آریایی خریداری و در پایان سال تحویل شرکت گردیده است ( 2*25) واحدی 50دوش ثابت 

. از شرکت تراکتور سازی تبریز می باشد 1399دستگاه تراکتور مدل  2افزایش وسایط نقلیه در ارتباط با خرید 

مورد یخچال فروشگاه عرضه مستقیم با 5می باشد و کاهش  اثاثیه و منصوبات مربوط به فروش ... افزایش اثاثه بابت خرد دستگاه تصفیه آب ، سماور ، بخاری ، دستگاه حضور و غیاب ، فایروال و 

.قیمتهای کارشناسی می باشد 

 (سهامی  خاص)شرکت کشت و صنعت و دامپروری صنایع شیر ایران 

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

1400  اسفند 29سال مالی منتهی به 

 میلیون ریال بابت تکمیل 55،534 میلیون ریال در ارتباط با خرید آهن آالت ،بلوک وسایر وسایل ساختمانی جهت نگهبانی سه راهی شفت می باشد، همچنین مبلغ 663افزایش ساختمان به مبلغ 

. و به سرفصل ساختمان منتقل گردیده است 1400در سال  (تلسیه دانی) 6پروژه بهاربند شماره 

 میلیون ریال در نظر گرفته شده است و طی2.000زمین اجاره سرمایه ای مربوط به زمین استیجاری  متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد که برای اجاره سه سال آن به طور متوسط سالیانه 

و تایید سازمان مذکور نسبت به انتقال سند قطعی اقدامات الزم (راس پرواری 1000 راس شیری و 1000 )توافقاتی که با سازمان مربوطه صورت گرفته است پس از  بهره برداری کامل از پروژه 

.می باشد 1400و افزایش آن عمدتا در ارتباط با اجاره زمین تا پایان سال . انجام شده است1402/06/19توضیح اینکه تمدید اجاره تا تاریخ . صورت خواهد گرفت

الزم به ذکر است در محدوده زمین .زمین  فوق مربوط به یک قطعه زمین  واقع در سه راه شفت بوده و افزایش زمین بابت  هزینه های مربوط به نقشه برداری زمین و همچنین تسطیح می باشد 

 متر مربع به  صورت  غیر قانونی در تصرف اشخاص محلی بوده که در محدوده  سند رسمی  مالکیت این شرکت  می باشد و علیرغم اخطارهای متعدد  6300مذکور از زمان اربابان محلی معادل 

نهایتا دادگاه تجدید نظر رای بدوی را عینا تایید نمود که بر اساس این رای معارض محکوم شده  .  نفره کارشناسی ارجاع گردید5در این خصوص پرونده به هیات . تخلیه  ملک  صورت  نگرفته است 

 زمین فوق مورد تجدید ارزیابی قرار گرفت که 1399/09/24و براساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ .و حکم تخیله زمین توسط معارض و خلع ید ایشان در مرحله اجرا می باشد

. می باشد21-1اطالعات تکمیلی در بند 

:دارایی های در جریان تکمیل به شرح زیر است

مخارج انباشتهدرصد تکمیل
 برآورد تاریخ 

بهره برداری

 برآورد مخارج 

تکمیل

 به حساب ساختمان6 انتقال بهار بند شماره 
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13-9-1-

13-9-2-

13-9-3-

13-9-4-

عنوان
هزینه حقوق 

و کارکنان
هزینه بهره

ورق،میلگرد،نا

ودانی
آهن آالت

بتن،بلوک،ما

...سه،شن و

تسطیح زمین 

...و 
جمعسایر

271,587 55,845 6,143 40,615 95,041 58,222 1,598 14,123 6 تا 1سوله های 

8,193 14 723 - - 7,150 - 306 (تلیسه دانی  ) 6بهاربند 

59,887 3,969 7,520 9,904 19,470 15,689 479 2,856 سالن شیر دوشی

 17,285 2,077 81,061 114,511 50,519 14,386 59,828 339,667

13-9-5-

13-9-6-

13-10-

1399سال 1400سال یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریال

97,759 - 1-10-13شرکت پوالدین دژ کاوه

46,860 - 2-10-13کشت و صنعت زانیار آریایی

- 12,906 3-10-13 مبتکران برق وارنا

- 241  سایر

 13,147 144,619

13-10-1-

13-10-2-

13-10-3-

13-11-

 راسی گاو شیری 1،000  بابت خرید اقالم مربوط به برق رسانی پروژه احداث دامداری 1400/12/03  مورخ  1400/36/254پرداخت به شرکت مبتکران برق وارنا بابت طی  قرارداد  شماره  

.می باشد 

  از طرف شرکت صبا جهاد به این شرکت واگذار گردید ، ولی تاکنون مدارک 82 ج465-11 یک دستگاه خودرو سمند سورن به شماره پالک 1397/02/01 مورخ 183/97طی قرارداد 

.و از طریق شرکت صنایع شیر ایران نقل و انتقال سند در حال پیگیری می باشد.مربوط به انتقال سند در اختیار شرکت قرار نگرفته است

:اضافات داراییهای در جریان تکمیل به شرح زیر می باشد 

 (سهامی  خاص)شرکت کشت و صنعت و دامپروری صنایع شیر ایران 

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

1400  اسفند 29سال مالی منتهی به 

 مربوط به مخارج انجام شده بابت فونداسیون سوله های مذکور در سال قبل و سنوات گذشته می باشد که پس ازتغییر طرح و موافقت 6 تا 1مانده داراییهای در جریان تکمیل سوله های 

 واحد 50 مجددا شروع به فعالیت نموده و در مرحله نخست نسبت به خرید دستگاه شیر دوش 99دفتر مرکزی صنایع شیر ایران در خصوص سرمایه گذاری در فاز شیری از ابتدای سال 

 و اتمام مراحل ساخت به حساب 6 تا 1داراییهای در جریان تکمیل تاسیسات زمینی جاده دسترسی پس از تکمیل سوله های .اقدام گردیده است که پروژه فوق از حالت راکد خارج شده است

.دارایی های ثابت منتقل خواهد شد

.با توجه به اتمام آن به حساب ساختمان انتقال یافته است 1400در پایان سال (تلیسه دانی )6پروژه بهاربند شماره 

.آن تکمیل گردیده است % 90 میلیون ریال می باشد و از جهت پیشرفت کار 70،018 مبلغ 1400مانده دارایی در جریان تکمیل سالن شیردوشی تا پایان سال 

دوربین مداربسته ، دیوار محوطه و انبار عمومی جمعا به مبلغ - انبار کود - در خصوص زمان بهره برداری از سایر دارایی های در جریان تکمیل  شامل تاسیسات زمینی ، ساختمان اداری 

.میلیون ریال  بنا به دستور صنایع شیر ایران مبنی بر تمرکز بر تکمیل فاز شیری تا زمان تکمیل پروژه فوق بقیه پروژه ها هیچگونه عملیات عمرانی بر روی آنها صورت نمی گیرد10.893

.مخارج تامین مالی در طی سال مالی مور گزارش به حساب دارایی های در جریان تکمیل منظور شده است

:پیش پرداخت های سرمایه ای به شرح زیر می باشد 

شرح

.انتقال یافته است (سوله ها  ) به دارایی در جریان تکمیل 1400 بابت خرید آهن آالت  از شرکت پوالدین دژ کاوه که جهت ساخت سوله های فاز شیری خریداری شده است و در سال 

مجهز به فریم پارالل می باشد که  ( 2*25) واحدی 50 بابت خرید یکدستگاه ماشین شیر دوش ثابت 1399/05/08 مورخ 05/360/ص/1399 میلیون ریال طی قرارداد شماره 49،666مبلغ 

.جهت فاز شیری از شرکت کشت و صنعت زانیار آریایی خریداری و در پایان سال تحویل شرکت گردیده است
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14-

حق االمتیاز 

ترانس برق

حق االمتیاز 

برق

حق االمتیاز 

سه راه )آب 

(شفت

حق االمتیاز 

تلفن

حق االمتیاز 

سه راه )گاز 

(شفت

نرم افزار 

رایانه ای
جمع

 315 9 8 28 2 176 538

 - - - - - 35 35

 315 9 8 28 2 211 573

 - 830 42 - - 157 1,029

 315 839 50 28 2 368 1,602

 - - - - - 6666

1818 - - - - - استهالک 

 - - - - - 84 84

5858 - - - - - استهالک 

 - - - - - 142 142

 315 839 50 28 2 226 1,460

 315 9 8 28 2 127 489

افزایش

1399مانده درابتدای سال 

افزایش

 (سهامی  خاص)شرکت کشت و صنعت و دامپروری صنایع شیر ایران 

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

1400  اسفند 29سال مالی منتهی به 

دارایی های نامشهود

1399مانده در پایان سال 

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

1400مانده در پایان سال 

1399مانده در پایان سال 

1400مانده در پایان سال 

1400مبلغ دفتری در پایان سال 

1399مبلغ دفتری در پایان سال 

1399مانده درابتدای سال 

:استهالک انباشته 
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سرمایه گذاری های بلند مدت-15

1399

بهای تمام شدهیادداشت
کاهش ارزش 

انباشته
مبلغ دفتریمبلغ دفتری

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

902 752 - 752 1-15سرمایه گذاری در سهام شرکت ها

 752 - 752 902

:سرمایه گذاری در سهام شرکت ها به شرح زیر تفکیک می شود -15-1

1399

 تعداد سهام
 درصد 

سرمایه گذاری
 بهای تمام شده

 کاهش ارزش 

انباشته
 مبلغ دفتری مبلغ دفتری

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال(بورسی):  سرمایه گذاری های سریع المعامله

150 - - - زیر یک درصد122,240 شرکت تکسرام

:سایر شرکتها 

265 265 - 265 زیر یک درصد557,910 شیر پاستوریزه پگاه کرمان

202 202 - 202 زیر یک درصد201,800  صنایع بسته بندی فرآورده های شیری پگاه

140 140 - 140 زیر یک درصد23,660 کشت و صنعت و دامپروری پگاه همدان

80 80 عضو هیئت مدیره و مدیر بهره برداری- 80 زیر یک درصد80,000 شیر پاستوریزه پگاه زنجان

65 65 - 65 زیر یک درصد2,167 شرکت تعاونی دامداران صنعتی توسعه خزر

 752 - 752 902

15-1-1-

14001399پیش پرداخت ها-16

میلیون ریالمیلیون ریال

 499 1,080

 165 933

500 500 ادغام- موسسه حسابرسی کوشا منش 

336 - نشاء برنج- رضا رضایی 

234 - شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی گیالن

- 292 پیمانکار نیروی انسانی - شرکت سبز کاران آریا پاک 

 245 145

- 120 علی اصغر سلطانی - نوین آب زنجان 

- 100 - رضا دریایی 

 232 335

 2,153 3,563

بیمه دارائی ها

وکیل دادگستری- آقای زاوش 

( مورد4)سایر 

1400

سبوس گندم - دامداران صنعتی توسعه خزر 

. سهام شرکت تکسرام در سال مالی جاری بفروش رفته که سود و زیان حاصل از فروش در سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی منعکس گردیده است 

1400

 (سهامی  خاص)شرکت کشت و صنعت و دامپروری صنایع شیر ایران 

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

1400 اسفند 29سال مالی منتهی به 
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جمعشبدرماهیجنگل کاریبرنجگوساله نر

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

84,087 -146330 -84,563

53,384 - - - -53,384

12,033 - - - -12,033

(83,897) - -(310) -(84,207)

(2,902) - -0 -(2,902)

24,305 - -(20) -24,285

87,010 -146 - -87,156

42,224 8,125 -240 1,42952,018

41,370 -23492 -41,696

(114,084)(8,125) -(332)(1,429)(123,970)

(566) - - - -(566)

22,115 - - - -22,115

78,069 -380 - -78,449

شبدرماهیجنگل کاریبرنجگوساله نر

کیلوگرمقطعهاصلهکیلوگرمراس

642 -8701006 -

15122000 - -367500

(411)(22,000) -(1,006)(367,500)

(22) - - - -

360 -870 - -

42925,0002,0001,700175,100

(407)(25,000)0(1,700)(175,100)

(5) - - - -

377 -2,870 - -

 (سهامی  خاص)شرکت کشت و صنعت و دامپروری صنایع شیر ایران 

یادداشتهای توضیحی  صورت های مالی 

1400  اسفند 29سال مالی منتهی به 

:داراییهای زیستی غیر مولد شامل اقالم زیر می باشد

داراییهای زیستی غیر مولد-17

رشد طی سال/ افزایش 

:اطالعات مقداری زیستی غیر مولد طی سال مالی بشرح ذیل می باشد- 17-1

1400مانده در پایان سال 

تعدیل به ارزش منصفانه

تلفات طی سال

برداشت  طی سال/ فروش 

1399مانده در ابتدای سال 

1399مانده در پایان سال 

تعدیل به ارزش منصفانه

تلفات طی سال

برداشت  طی سال/ فروش 

 خرید طی سال

رشد طی سال/ افزایش 

 خرید طی سال

1399موجودی درابتدای سال 

رشد/ افزایش 

1399موجودی درپایان سال 

رشد/ افزایش 

1400موجودی در پایان سال 

برداشت/ فروش 

تلفات

تلفات

برداشت/ فروش 
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17-2-

17-3-

17-4-

14001399موجودی مواد و کاال-18

میلیون ریالمیلیون ریال

 10,600 6,326

 917 565

 722 341

 379 127

 206 417

 469 30

 13,293 7,806

18-1-

 (سهامی خاص)شرکت کشت و صنعت و دامپروری صنایع شیر ایران 

 یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

1400  اسفند 29سال مالی منتهی به 

 میلیون  ریال در مقابله با خطرات احتمالی از پوشش بیمه ای نزد 10.200 موجودی مواد و کاال در تاریخ تهیه این گزارش به مبلغ 

.بیمه سرمد برخوردار می باشد

عدم وجود ) روزه 3 راس گوساله نر در طی سال مورد گزارش قبل از اتمام دوره پرواربندی بدلیل بیماری تب 5 تلفات تعداد 

.و حذف اضطراری بوده است (واکسن 

 ریال و به ازای 90.000.000  برای تعیین ارزش منصفانه گوساله های نر پرواری در پایان سال مالی براساس ارزش منصفانه مبلغ 

. ریال افزایش محاسبه شده است550.000هر روز افزایش سن مبلغ 

 میلیون ریال نزد صندوق بیمه کشاورزی و همچنین بیمه 80،261 دارایی های زیستی غیر مولد در تاریخ تهیه این گزارش به مبلغ 

.سرمد از پوشش بیمه ای برخوردار هستند

موجودی انبارعلوفه و خوراک دام

موجودی انباردارو و اسپرم

موجودی انبار قطعات

موجودی انبارمواد غذایی

موجودی انبار کود دامی

موجودی انبار نهاده های کشاورزی
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14001399یادداشتدریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها-19

میلیون ریالمیلیون ریال

19-1 277 1,436

19-2 1,729 3,011

 2,006 4,447

19-3 1,128 1,097

19-4 1,008 1,008

 2,136 2,105

 4,142 6,552

19-1-14001399

میلیون ریالمیلیون ریال

846 111 صنایع بسته بندی فرآورده های شیری پگاه

402 کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس

 134 135

32 32 پخش سراسری بازارگستر پگاه

21 - کشت و صنعت و دامپروری صبا پگاه لرستان

 277 1,436

19-2-14001399

 میلیون ریالمیلیون ریال

 - 2,400

 1,329 333

 145 175

 49 51

 - 39

 206 13

 1,729 3,011

 (سهامی خاص)شرکت کشت و صنعت و دامپروری صنایع شیر ایران 

 یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

1400  اسفند 29سال مالی منتهی به 

شیر پاستوریزه پگاه کرمان

:صورت ریز اشخاص وابسته به شرح زیر می باشد

تجاری

حساب های دریافتنی

سایر دریافتنی ها

حساب های دریافتنی

(حوادث - بیمه تکمیلی - مساعده - وام )کارکنان 

زمین سه راه شفت- علی رضایی 

شهید انصاری- مرکز تکثیر ماهیان خاویاری 

سایر

اشخاص وابسته

سایر مشتریان

سازمان جهاد کشاورزی استان گیالن

شیرمحمد سبزی وند

شرکت فرآوری مواد پروتئینی نمونه گیالن

یوسف پور- مرکز تکثیر ماهیان خاویاری 

:صورت ریز سایر مشتریان به شرح زیر می باشد
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صورت ریز وام و سایر مطالبات کارکنان به شرح زیر می باشد-19-3

14001399

 میلیون ریالمیلیون ریال

320 200 ابوالفضل احمدی نژاد

21 29 رحمان مرادی

17 - محمد مسیبی

15 - یاسر نباتی

5 - مریم رهنما

5 - سجاد علیدوست

714 899  سایر مطالبات کارکنان

 1,128 1,097

19-4-

20-14001399

میلیون ریالمیلیون ریال

10.7830227.19645سپرده قرض الحسنه جاری 

65 بانک پاسارگاد1501.110.14201295.1جاری 

1501.8100.14201295.13116سپرده کوتاه مدت

14042 بانک کشاورزی شعبه967316765جاری 

419 تجارت بلوار امام خمینی 809067203جاری 

16,740243 بانک کشاورزی شعبه979267451جاری 

1114  بانک856869873سپرده کوتاه مدت 

11 بانک رفاه شعبه مرکزی283776973جاری 

34 توسعه تعاون3200.316.4867847.1جاری 

144818 تجارت رشت بلوار امام82952جاری 

 17,148 1,307

موجودی نقد 

 (سهامی خاص)شرکت کشت و صنعت و دامپروری صنایع شیر ایران 

 یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

1400  اسفند 29سال مالی منتهی به 

مانده حساب فوق بابت درآمد اجاره زمین سه راه شفت می باشد که اختالف حساب از طریق وکیل حقوقی شرکت در حال 

و پیرو درخواست شرکت جهت نصب داور توسط مقام محترم ناصب آقای مهدی مهراد را به عنوان داور .پیگیری می باشد

میلیون تومان و پرداخت خسارت بر 98منتخب تعیین گردید،خواسته شرکت محکومیت آقای رضایی به پرداخت اجاره به مبلغ 

 میلیون تومان و پرداخت خسارات دادرسی 137اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری پیرو تامین دلیل انجام شده به مبلغ 

که پس از دو جلسه رسیدگی که خوانده در جلسه اول حاضر نگردید و در جلسه دوم دفاعیات خودر ا مطرح نمود و .می باشد

در نهایت  تقاضای استمهال از داور جهت ارائه مدارک به مدت یک هفته نمود که بعد از یک هفته طی اظهارنامه ای از داور 

تقاضای استمهال به مدت نامعین نمود که نهایتا داور محترم بر اساس مدارک و اظهارات نماینده شرکت در جلسه داوری و عدم 

.دفاع موثر خوانده رای بر محکومیت آقای رضایی بر اساس کل خواسته شرکت صادر نمود
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21-

درصد مالکیتتعداد سهامدرصد مالکیتتعداد سهام

 1,308,624,543 95.9 239,747,996 95.90

 54,583,336 4 10,000,000 4.00

 1,364,582 0.1 250,000 0.1

 10,917 0 2,000 0.00

 11 0 2 0.00

 11 0 2 0.00

 1,364,583,400 100 250,000,000 100

21-1

 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان22-

14001399

میلیون ریالمیلیون ریال

 1,367 665

(433)(139)

 2,983 841

 3,917 1,367

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

 (سهامی خاص)شرکت کشت و صنعت و دامپروری صنایع شیر ایران 

1400  اسفند 29سال مالی منتهی به 

. ریالی با نام تمام پرداخت شده می باشد1.000  سهم 1.364.583.400 میلیون ریال ، شامل 1.364،583 مبلغ 1400/12/29سرمایه شرکت در تاریخ 

:ترکیب سهامداران در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است

پرداخت شده طی سال

مانده در ابتدای سال

ذخیره تأمین شده

مانده در پایان سال

سرمایه

14001399

شرکت صنایع شیر ایران

شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران

شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان

شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس

شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن

 و بر اساس گزارش توجیهی هیات مدیره در خصوص لزوم افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی 1399/09/24طی جلسه  مجمع عمومی فوق العاده  مورخ 

 سهم عادی 250.000.000 ریال منقسم به 250.000.000.000و طی گزارش ارائه شده توسط کارشناس رسمی دادگستری سرمایه شرکت از مبلغ  (زمین )ثابت 

 (زمین) ریالی از طریق تجدید ارزیابی دارایی ثابت 1000 سهام عادی با نام 1.364.583.400 ریال منقسم  به 1.364.583.400.000 ریالی به مبلغ 1000با نام 

.اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است1400/01/25انجام و در 
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23-

14001399

میلیون ریالمیلیون ریال

4,837 8,996 1-23اشخاص وابسته

3,489 2,704 2-23سایر اشخاص

 11,700 8,326

سایر پرداختنی ها

2,287 - عوارض سطح روستا- دهیاری مالسرا شفت 

 - 2,287

191,425 242,739 1-23اشخاص وابسته

29,992 37,756 2-23سایر اشخاص

 280,495 221,417

 280,495 223,704

 292,195 232,030

حسابهای پرداختنی

اسناد پرداختنی

پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

تجاری

 (سهامی خاص)شرکت کشت و صنعت و دامپروری صنایع شیر ایران 

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

1400  اسفند 29سال مالی منتهی به 

حسابهای پرداختنی
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23-1-14001399

 میلیون ریالمیلیون ریال

- 2,349  کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس

2,865 1,966  کشت وصنعت و دامپروری پگاه همدان

1,161 1,161  بازرگانی صنایع شیر ایران

534 849  کشت وصنعت و دامپروری پگاه سلماس

277 2,671 شیر پاستوریزه پگاه تهران

 8,996 4,837

130,768 181,445 صنایع شیر ایران

60,299 60,637 شیر پاستوریزه پگاه گیالن

246 342  بازارگستر پگاه منطقه یک

- 275 شیر پاستوریزه پگاه خراسان

72 - شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی

40 40 شیر پاستوریزه پگاه گلستان

 242,739 191,425

23-1-1-

23-2-14001399

 میلیون ریالمیلیون ریال

1,021 589 دارو-  داروخانه دامپزشکی بهارستان 

920 1,527 کنسانتره پیش پرواری- شرکت مهرگان طلوع آراد 

- 446 رضا پیشوایی

674 - کنسانتره-  شرکت ریحان دانه گیالن 

576 - ذرت علوفه ای-  شهرام ابراهیمی 

239 - یونجه-  احمدوند

59 142  سایر

 2,704 3,489

 تجاری

 اشخاص وابسته 

سایر اشخاص

 (سهامی خاص)شرکت کشت و صنعت و دامپروری صنایع شیر ایران 

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

1400  اسفند 29سال مالی منتهی به 

 تجاری

غیر تجاری

پرداختنی های غیرتجاری به اشخاص وابسته عمدتا بابت تامین مالی اجرای پروژه فاز شیری می باشددر ضمن مانده  بدهی شرکت  پگاه گیالن از محل 

.فروش در سال مالی بعد تسویه می گردد

31



14001399 یادداشت-23-3

 میلیون ریالمیلیون ریال

6,000 - 3-13اداره کل امور اراضی استان گیالن

4,585 - ساخت سوله- شرکت پوالدین دژ کاوه 

3,631 2,906 بابت خرید ماکادام و مغزه- رامتین حقانی 

3,993 مهدی پور حجت

2,129 3,432 حق بیمه های پرداختنی کارکنان و پیمانکارا ن

1,958 3,584  سپرده حسن انجام کارپیما نکاران

1,440 - تکمیلی پرسنل- بیمه سرمد 

- 1,495 تکمیلی پرسنل- بیمه رازی 

1,287 1,306 پیمانکار- عزیز رضایی 

- 1,186  مهر فلز گیالن

836 - شهر آهن مرکزی

929 - مغزه- پیمان ربیعی پور

757 - ماکادام- گروه پیمانکاری آباد سازان  

739 - شرکت بتن کوثر

666 703 مالیات های تکلیفی و حقوق

638 7,475 خرید بتن آماده- شرکت شعاع بتن شرق 

495 328 پیمانکار- علی محرم بندشی 

446 2,366  شرکت مشاور هیمن بابت مشاوره فاز شیری

400 - پیچ و مهره- فروشگاه اطلس 

318 566  ذخیره مرخصی

- 2,803  ذخیره بهره وری

217 -  سبزکاران آریا پاک

( مورد 26 2,521 5,613  سایر(

 37,756 29,992

.افزایش سایرحسابهای پرداختنی در ارتبا ط با احداث پروژه فاز شیری بوده که از کلیه پیمانکاران تاییدیه الزم اخذ گردیده است 23-3-1

سایر اشخاص

 (سهامی خاص)شرکت کشت و صنعت و دامپروری صنایع شیر ایران 

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

1400  اسفند 29سال مالی منتهی به 

غیر تجاری
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-24

1399

میلیون ریال

سال 

مالی

 (زیان)سود 

ابرازی

درآمد 

مشمول 

مالیات 

ابرازی

پرداختیقطعیتشخیصیابرازی
مانده 

پرداختنی

مانده 

پرداختنی
وضعیت

برگ قطعی --486 486 698 --139729,819

برگ قطعی --160 160 185 --975 1398

رسیدگی نشده-------4,192 1399

رسیدگی نشده--13,499 1400

 - -

-24-1

-24-2

-24-3

1400

. قطعىو پرداخت شده است1399مالیات بر درآمد شرکت براى کلیه سالهاى قبل از  

. و به همین دلیل ذخیره ای در حسابها منظور نگردیده است .شرکت به دلیل فعالیتهای  کشاورزی از مالیات بر عملکرد معاف می باشد

 (سهامی خاص)شرکت کشت و صنعت و دامپروری صنایع شیر ایران 

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

1400  اسفند 29سال مالی منتهی به 

مالیات

مالیات پرداختنی

.شرکت تا تاریخ تصویب صورتهای مالی سال مورد گزارش توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی نگردیده است 1399عملکردسال  
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تسهیالت مالی25-

میلیون ریالمیلیون ریال

جمعجمعبلند مدتجاریجمعجمعبلند مدتجاری

13,633 -13,633 13,627 - 13,627 تسهیالت دریافتی بانک کشاورزی

جهش تولید- تسهیالت دریافتی   - 421,182 421,182---

(1,586)-(1,586)(152,012)(150,882)(1,130)سود سنوات آتی

 12,497 270,300 282,797 12,047- 12,047

25-1-

25-1-1-
14001399

میلیون ریالمیلیون ریال
12,047 12,497بانک کشاورزی مشارکت مدنی

12,49712,047حصه جاری
-270,300حصه بلند مدت

282,79712,047

25-1-2-
1400

میلیون ریال
12,497 درصد18  
270,300 درصد18 

282,797

25-1-3-
1400

میلیون ریال
140112,497
270,300به بعد1402

282,797

:به تفکیک نوع وثیقه -25-1-4
1400

میلیون ریال
1,046,000سند زمین سه راه شفت

1,046,000

-26

14001399

میلیون ریالمیلیون ریال

-257 بهزاد ادهم 

-200 محمد تلخابی 

-3 سایر 

 - 1,500

 460 1,500

:تسهیالت دریافتی بر حسب مبانی مختلف به شرح زیر است

:به تفکیک تامین کنندگان تسهیالت

 (سهامی خاص)شرکت کشت و صنعت و دامپروری صنایع شیر ایران 

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

1400  اسفند 29سال مالی منتهی به 

14001399

پیش دریافت ها

وحید قاسملی

:به تفکیک نرخ سود و کارمزد 

:به تفکیک زمان بازپرداخت 
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نقد حاصل از عملیات- 27

1399سال 1400سال 

میلیون ریالمیلیون ریال

4,192 13,499 سود خالص

 13,499 4,192

تعدیالت:

- (387)سود ناشی ازفروش داراییهای ثابت مشهود

702 2,550 خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمات کارکنان

3,964 4,744 استهالک دارایی های غیر جاری

(187)(459)سود سهام

(880)(7)سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی

- (3,798)سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها

 2,643 3,599

(1,304)1,410 پیش پرداخت ها (افزایش)کاهش 

(2,593)8,707 دارایی های زیستی غیر مولد (افزایش)کاهش 

4,226 (5,487)موجودی مواد و کاال  (افزایش)کاهش 

(2,334)2,410 دریافتنی های عملیاتی  (افزایش)کاهش 

5,159 38,288 پرداختنی های عملیاتی  (کاهش)افزایش 

1,500 (1,040)پیش دریافت های عملیاتی  (کاهش)افزایش 

 44,288 4,654

12,445 60,430 نقد حاصل از عملیات

معامالت غیر نقدی- 27-1

:معامالت غیر نقدی عمده طی سال به شرح زیر است

1399سال 1400سال 

میلیون ریالمیلیون ریال

120,000- افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران

 -120,000

 (سهامی خاص)شرکت کشت و صنعت و دامپروری صنایع شیر ایران 

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

1400  اسفند 29سال مالی منتهی به 
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28-

مدیریت سرمایه-28-1

نسبت اهرمی-28-1-1

جمع بدهی ها

موجودی نقد

خالص بدهی

حقوق مالکانه

(درصد )نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه

سایر ریسک های قیمت-28-2

 ریسک نقدینگی-28-3

 ریسک بازار-28-4

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی ، یک چارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت ، میان مدت ، بلند مدت تامین وجوه 

شرکت ریسک نقدینگی را از طریق فروش دارایی زیستی غیر مولد و فروش محصوالت زراعی و . و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است 

تسهیالت بانکی ، از طریق نظارت مستمر بر جریان های  نقدی  پیش بینی  شده و واقعی ، و از طریق تطبیق مقاطع سررسید دارایی ها و 

.بدهی های مالی مدیریت می کند

چون این شرکت برای قیمت گذاری دارایی های زیستی غیر مولد دامی و محصوالت زراعی خود از قیمت روز بازار استفاده می کند لذا در 

.معرض شدید نوسانات قیمت بازار می باشد

1,368,058 1,354,559

41%18%

شرکت برخی از سرمایه گذاری ها در اوراق بهادار مالکانه در شرکت ها را  به جای اهداف مبادله برای  اهداف استراتژیک نگهدای می شود 

همچنین شرکت سایر سرمایه گذاری ها در اوراق بهادار مالکانه را برای اهداف . شرکت به طور فعال این سرمایه گذاری را مبادله نمی کند 

.مبادله نگهداری می کند

579,369 246,944

(17,148)(1,307)

562,221 245,637

میلیون ریالمیلیون ریال

 (سهامی خاص)شرکت کشت و صنعت و دامپروری صنایع شیر ایران 

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

1400  اسفند 29سال مالی منتهی به 

:نسبت اهرمی در پایان سال به شرح زیر است 

1400/12/291399/12/30

مدیریت سرمایه و ریسک ها

شرکت سرمایه خود را مدیریت می کند تا اطمینان حاصل کند در حین حداکثر کردن بازده ذینفعان از طریق بهینه سازی تعادل بدهی و 

استراتژی کلی شرکت از . ساختار سرمایه شرکت از خالص بدهی و حقوق مالکانه تشکیل می شود. سرمایه، قادر به تداوم فعالیت خواهد بود

. بدون تغییر باقی مانده است و شرکت در معرض هیچگونه الزامات سرمایه تحمیل شده از خارج از شرکت نیست1397سال 
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مدیریت ریسک اعتباری-28-5

خالصکاهش ارزشمانده ناخالصخالصکاهش ارزشمانده ناخالص

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

2,400- 2,400- - - سازمان جهاد کشاورزی استان گیالن

1,008- 1,0081,008- 1,008علی رضائی

846- 111846- 111شرکت صنایع بسته بندی فرآورده های شیری پگاه

402- 0402- 0کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس

333- 1,329333- 1,329شیر محمد سبزی وند

175- 145175- 145شرکت فرآوری مواد پروتئینی نمونه گیالن 

135- 134135- 134شیر پاستوریزه پگاه کرمان

157- 289157- 289سایر

5,456- 3,0165,456- 3,016جمع

1399سال1400سال

میزان مطالبات کل

 می باشدکه در زمان  تهیه گزارش  مطالبات مذکور  وصول  نشده  است1400در  مورد مطالبات  آقای شیر محمد سبزی وند  بابت فروش گوساله نر پرواری دراسفند 

و  همچنین در خصوص آقای رضایی بابت شناسایی در آمد اجاره زمین سه راه شفت می باشد که به دلیل اختالف پرونده توسط واحد حقوقی در حال پیگیری می

.باشد

نام مشتری

 (سهامی خاص)شرکت کشت و صنعت و دامپروری صنایع شیر ایران 

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

1400  اسفند 29سال مالی منتهی به 
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معامالت با اشخاص وابسته - 29

نوع وابستگینام شخص وابستهشرح
مشمول ماده 

129
سایربازپرداخت وجهدریافت وجهفروش

676-50,000-√سهامدارشرکت صنایع شیر ایران واحد تجاری اصلی و نهایی

339---√عضو هیئت مدیرهشرکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن 

--8,12510,500√عضو هیئت مدیرهشرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران 

466---√عضو هیئت مدیره مشترکشرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان 

--128-√سهامدارشرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان

20,100106--√عضو هیئت مدیره مشترکشرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه همدان

-4,000--√عضو هیئت مدیره مشترکشرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه سلماس

-2,284--√عضو هیئت مدیره مشترکشرکت کشت و صنعت و دامپروری صبا پگاه لرستان

276---√عضو هیئت مدیره مشترکشرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان 

-72--√عضو هیئت مدیره مشترکشرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی 

12,0002,348--√سهامدارشرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس

928-835-√عضو هیئت مدیره مشترکشرکت صنایع بسته بندی فرآورده های شیری پگاه

384--288√شرکت فرعی صنایع شیر ایرانشرکت بازار گستر پگاه منطقه یک 

8,41361,46338,4565,523
  

. معامالت انجام شده با اشخاص وابسته طی سال  مالی مورد گزارش به شرح زیر بوده است - 29-1

شرکت های وابسته

جمع

.به استثنای دریافت وجه که به صورت قرض الحسنه و بدون ارائه وثایق بوده معامالت با اشخاص وابسته با شرایط حاکم بر معامالت حقیقی تفاوت با اهمیتی نداشته است- 29-2

 (سهامی  خاص)شرکت کشت و صنعت و دامپروری صنایع شیر ایران 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی 

1400  اسفند 29سال مالی منتهی به 

مبلغ به میلیون ریال
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بدهیطلببدهیطلب

(130,768)-(181,445)-(181,445)-- صنایع شیر ایران واحد تجاری اصلی و نهایی

(60,299)-(60,637)-(60,637)--شیر پاستوریزه پگاه گیالن 

------- شیر پاستوریزه پگاه زنجان

(276)-(2,671)--(2,671)- شیر پاستوریزه پگاه تهران

(40)-(40)-(40)-- شیر پاستوریزه پگاه گلستان

-135-134-134 شیر پاستوریزه پگاه کرمان

(72)------ شیر پاستوریزه  آذربایجان شرقی

--(275)-(275)-- شیر پاستوریزه  پگاه خراسان

-402(2,349)--(2,349)- کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس

-21---- کشت و صنعت و دامپروری صبا پگاه لرستان

(534)-(849)--(849)- کشت و صنعت و دامپروری پگاه سلماس

(2,865)-(1,966)--(1,966)- کشت و صنعت و دامپروری پگاه همدان

(1,161)-(1,161)--(1,161)- بازرگانی صنایع شیر ایران

-846-111--111صنایع بسته بندی فرآوردهای شیری پگاه

-32-32--32پخش سراسری بازارگستر پگاه

(246)-(342)-(342)-- پخش سراسری بازار گستر پگاه منطقه یک 

277(8,996)(242,739)277(251,735)1,436(196,261)

.هیچگونه کاهش ارزشی در رابطه با مطالبات اشخاص وابسته شناسایی نشده است-29-4

14001399

شرکت های وابسته

جمع کل

پرداختنی های غیر 

تجاری

پرداختنی های 

تجاری

دریافتنی های 

تجاری
نام شخص وابسته خالصخالصشرح

(سهامی خاص)شرکت کشت و صنعت و دامپروری صنایع شیر ایران 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی 

1400  اسفند 29سال مالی منتهی به 

:مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته به شرح زیر است- 29-3

مبلغ به میلیون ریال
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30-
 

1400سال 

میلیون ریال

2,906ماکادام- رامتین حقانی 

1,306

1,186

2,366

328علی محرم  بندشی 

7,475شعاع بتن

15,567

:بدهی های احتمالی شامل موارد زیر است-30-2

30-2-1-

31-

32-

 

.سود خالص می باشد % 10پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود بین سهامداران به میزان 

 (سهامی خاص)شرکت کشت و صنعت و دامپروری صنایع شیر ایران 

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

1400  اسفند 29سال مالی منتهی به 

رویدادهای بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی

مهر فلز گیالن 

پیمانکار عمرانی- آقای عزیز رضایی 

سود سهام پیشنهادی

شرکت مشاور هیمن 

 تاریخ 1000/97/2440توضیح اینکه طبق بخشنامه شماره . دفاتر شرکت تاکنون مورد رسیدگی مقامات سازمان تامین اجتماعی واقع نگردیده است 

. آخرین سال فعالیت شرکت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت97/03/05

 از تاریخ صورت وضعیت مالی تا تاریخ تایید صورت های مالی رویداد با اهمیتی که مستلزم تعدیل اقالم صورت های مالی یا افشاء در متن آن باشد ، رخ 

.نداده است

 تعهدات و بدهی های احتمالی

:تعهدات سرمایه ای ناشی از قراردادهای منعقده و مصوب در تاریخ صورت وضعیت مالی عمدتاً به شرح زیر است-30-1           

40


