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دارای سه  هکتار 1.175به وسعت  یدر محدوده ا)سهامی عام(، دشت خرمدره  یو مرغدار یشرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپرور

کننده انواع دیتولو  شده، ابهر و طارم می باشد و دفتر مرکزی شرکت در شهرستان خرم دره واقع  در شهرستان خرمدره واحد عملیات

فوق العاده صاحبان سهام  یبا ضوابط بورس، مصوب مجمع عموم افتهی قیباشد. طبق اساسنامه تطب یم یو دامپرور یمحصوالت کشاورز

شرکت عبارت است از: انجام کلیه امور مرتبط با فعالیتهای کشاورزی، باغبانی، باغداری، دامپروری،  تیموضوع فعال ،29/01/1397مورخ 

اصلی های فعالیت می باشد. ش و نگهداری زنبور عسل و پرورش و صید آبزیان حالل گوشتدامداری، پرورش و نگهداری طیور، پرور

در نمودار شماره  1400کت در سال های اصلی شرهر یک از فعالیت درآمد ، باغداری و زراعت. سهمپرورش گاو شیریعبارتند از شرکت 

  است. آمده  1

 

 1400شرکت در سال  یهاهر یک از فعالیت درآمد سهم -1نمودار شماره         

 

 

دام

4%

شیر

86%

زراعت

2%

باغبانی

8%
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اصلی شرکت عبارتند از شیرخام، گوساله نر، تلیسه باردار، گاو حذفی کشتارگاهی، محصوالت زراعی )گندم، کلزا، یونجه، ذرت  محصوالت

عرضه محصوالت تولیدی شرکت در جدول شماره  قصیل(، محصوالت باغی )گالبی، هلو، شلیل، گردو، آلو و زیتون(. بازار ای، جو وعلوفه

 خالصه شده است. 1

 بازار فروش محصوالت اصلی شرکت -1اره جدول شم

 

 مقدار تولید شیر خام در جهان، ایران و شرکت -2جدول شماره 

 

 

مقدار تولید شیر خام در جهان، کشور و  شود.زش فروش شرکت را شامل میار درصد 86باشد که میشیر خام محصول اصلی شرکت 

قیمت  .باشدمی درصد ·/6سهم شرکت در تولید شیر خام کشور شود نشان داده شده است. چنانکه مشاهده می 2شرکت در جدول شماره 

 بازار عرضه نوع محصول ردیف

 معتبر کشورکارخانه های لبنیاتی  شیرخام 1

 )مورد استفاده واحدهای پرواربندی کشور( دام کشور در بازار فروش گوساله نر 2

 تلیسه باردار 3
های توسعه و افزایش ظرفیت گاوداران فروش به گاوداران کشور )مورد استفاده برای طرح

 کشور( 

 گاو حذفی کشتارگاهی 4
های کشور به عنوان بخشی از منابع گوشت )کشتار در کشتارگاهدام کشور در بازار  فروش

 قرمز(

 های دولتیفروش به دستگاه –واحد گاوداری به عنوان مواد اولیه  عمده آن محصوالت زراعی 5

 میادین میوه و تره بار کشور  محصوالت باغی 6

 سهم شرکت از ظرفیت تولید در ایران 1400سال  شرکت در تولید مقدار تولید ایران در سال مقدار تولید جهان در سال واحد  نام محصول

 %·/6 48.205 8.600.000 750.000.000 تن شیر خام
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برای هر کیلوگرم شیرخام با  1400در سال  تعیین می شود و آخرین قیمت مصوب وه تنظیم بازارفروش شیرخام در کشور توسط کار گر

 ریال )بدون احتساب کرایه حمل و جایزه چربی( می باشد.64.000 درصد  2/3پایه چربی 

در پایان سال مالی منتهی به  درآمدهای عملیاتی ارزش بر اساسرتبه بندی شرکتهای فعال گروه زراعت پذیرفته شده در بازار سرمایه 

 ارائه می گردد. زیربه شرح جدول 29/12/1400

 1400)میلیون ریال( در سال درآمد های عملیاتی در بین شرکتهای گروه زراعت از دید شرکت  یگاهجا -3جدول شماره 

 

 

 

 

 

 )مبالغ به میلیون ریال(  

 درآمدهای عملیاتی نام شرکت ردیف

 5.511.915 فکا یکشت و دامدار 1

 5.058.727 اصفهان یامکشت و دام ق 2

 3.444.662 دشت خرمدره یو مرغدار یمجتمع کشت و صنعت و دامپرور 3

 3.386.450 نمونه یسهتل یدامدار 4

 3.271.993 کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان 5

 3.059.358 یشابورن ینالودب یو دامپرور یکشاورز 6

 2.924.961 مگسال یو دامپرور یکشاورز 7

 2.537.848 و گوشت زاگرس شهر کرد یرش 8

 2.282.826 یرمالرد ش یو دامپرور یکشاورز 9

 1.730.932 اصفهان کشت یزهمکان یکشاورز 10

 1.024.035 آباد یفکشت و صنعت شر 11
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مواد اولیه  .باشدآن مربوط به مواد اولیه می های تولیدهزینه درصد  77که حدود  خام است محصول اصلی شرکت شیرچنانکه گفته شد، 

اقالم درصد  14 حدود شود.علوفه خشبی و اقالم کنسانتره دسته بندی میبه دو دسته کلی در فعالیت پرورش گاو شیری مورد استفاده 

، مانند قزوین، همدان سایههای هماستانتولید و مابقی از مراکز تامین  شرکت توسط واحد کشاورزیعلوفه خشبی مصرفی سالیانه 

 ،ارز ترجیهیبا تخصیص کنجاله سویا  و جو ،ایدانه ذرتاصلی سه ماده  ،ایشود. از اقالم کنسانترهتان و آذربایجان شرقی تهیه میکردس

. البته مقادیر عرضه توسط شده است واردکنندگان وارد کشور شده و طی سیستم توزیع وزارت جهاد کشاورزی )بازارگاه( تامین توسط 

کنندگان عمده و مطرح تامین ازم کنسانتره مانده به همراه سایر اقالباشد و مقدار باقیکننده تمام نیازهای شرکت نمیسامانه بازارگاه تامین

.شودکشور تامین می

        فعالیت گاوداری و کشاورزی و باغداری شرکت از تولید کنندگان دست اول در سطح کشور تامین درسایر مواد اولیه مورد استفاده 

 شود. یم

ها و مقررات سازمان بورس نامهقانون بازار اوراق بهادار، آیین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از: قانون تجارت، مهمترین

استانداردهای  قوانین سازمان حمایت از مصرف کنندگان ، محیط زیست، مقررات منابع طبیعی و ،تامین اجتماعی و قانون کار و اوراق بهادار،

 .ی مستقیمو قانون مالیات ها حسابداری
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 مشخصات و سوابق مدیر عامل و هیات مدیره شرکت جدول مربوط به  -4شماره جدول 

نام و نام

 خانوادگی

 سمت
مدارک /تحصیالت

  حرفه ای
 سوابق مهم اجرایی

تاریخ 

عضویت 

در هیئت 

 مدیره

تعداد 

مالکیت 

در سهام 

 شرکت

عضویت 

همزمان 

در هیئت 

مدیره 

سایر 

 شرکت ها

 علی مزرعتی 

 

هیئت  رئیس

 مدیره

کارشناسی ارشد 

بازرگانی بین مدیریت 

 الملل

سال سابقه کار اجرایی ، رئیس هیئت مدیره شیر و  21

، رئیس هیئت مدیره و سال  3دام کنگاور به مدت 

 5عضو هیئت مدیره صنایع غذایی مهرشهر به مدت 

سال ، عضو هیئت مدیره لبنیات پاستوریزه پاک به 

عنوان کتاب و مقاله  25سال ، انتشار بیش از  3مدت 

 علمی

04/11/1395  ندارد - 

 علی رضائی

  رودباری

هیئت  نائب رئیس

مدیره و مدیر 

 عامل

 دکتری تخصصی

سال سابقه مدیریت  16 –سال سابقه اجرایی مرتبط  22

و عضو هیئت مدیره شرکتهای کشاورزی و دامپروری 

جلد کتاب  3انتشار  – یسال سابقه مدیرعامل 10 –

مقاله  7انتشار  – ISIمقاله  12انتشار  –علمی مرتبط 

 علمی پژوهشی فارسی

 ندارد - 04/04/1396

محمد جواد زائری 

 امیرانی
 کارشناسی ارشد مدیر امور مالی

سال مدیر مالی و عضو  3سال سابقه مرتبط ،  17

 هیئت مدیره شرکتهای تحت پوشش بنیاد مستضعفان
01/10/1400  ندارد 6.752 

 کارشناسی  غیرموظف محمد ادب
شرکت های تحت  سال سابقه کار دامپروری 16

   پوشش بنیاد مستضعفان
18/04/1398  ندارد 16.000 

عبد اهلل رضا قلی 

 وند الهرود
سال سابقه مرتبط با فعالیت دامپروری 5 دکتری تخصصی غیر موظف  01/12/1400  ندارد - 
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 باشد :اطالعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت به شرح ذیل می  - 5شماره  جدول

 سوابق مهم اجرایی سابقه اجرایی تحصیالت سمت خانوادگینام و نام

 سال 22 دکتری تخصصی مدیرعامل رودباری علی رضائی

سال سابقه مدیریت و عضو هیئت  16 –سال سابقه اجرایی مرتبط  22

ی سال سابقه مدیرعامل 10 –مدیره شرکتهای کشاورزی و دامپروری 

 7انتشار  – ISIمقاله  12انتشار  –جلد کتاب علمی مرتبط  3انتشار 

 مقاله علمی پژوهشی فارسی

محمد جواد زائری 

 امیرانی
 سال 17 کارشناسی ارشد مدیر مالی

 یشرکتها یرهمد یئتو عضو ه یمال یرسال مد 3سال سابقه مرتبط ،  17

 مستضعفان یادتحت پوشش بن

 سال 18 لیسانس دامپروری دامپروریمدیر  حسین رفیع زاده

، مدیر  1391تا  1386مدیر دامپروری شرکت بینالود نیشابور از سال 

، مدیر دامپروری  1393تا  1391دامپروری نگین فام خوزستان از سال 

 1401تا  1393کشت و صنعت دشت خرمدره از سال 

 سال 15 کارشناسی ارشد میوه کاری مدیر کشاورزی بابک جلفایی

سال سرپرست باغبانی شرکت کشت و صنعت خرمدره ، هیئت مدیره  6

، عضو تیم فنی  1399تا  1391موظف کشت و صنعت خرمدره از سال 

ره غیر موظف شرکت یهلدینگ کشاورزی فردوس پارس ، هیئت مد

،  1401تا  1399کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیا از سال 

تان زنجان ، مدیر کشاورزی یک سال کارشناس ناظر گلخانه های اس

 1401تا سال  1392شرکت کشت و صنعت دشت خرمدره از سال 
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 جدولبه شرح ( بوده که طی چند مرحله ریالی 1.000 میلیون سهم 690میلیون ریال )شامل  690.000مبلغ سرمایه شرکت آخرین 

 اند.معرفی شده 8مداران اصلی شرکت در جدول شماره سها افزایش یافت. 7شماره  

 تا کنون 1390از سال  تغییرات سرمایه شرکت -7جدول شماره 

 سال

 )میلیون ریال( نحوه تامین میلیون ریال()تغییرات سرمایه شرکت 

 افزایش  سرمایه بعد از مبلغ مبلغ سرمایه
درصد افزایش 

 سرمایه

آورده 

 نقدی

آورده 

 غیرنقدی
 مطالبات حال شده 

1397 690.000 690.000 0   * 

1396 135.000 690.000 411   * 

1394 92.780 135.000 46   * 

1391 70.780 92.780 31   * 

1390 57.000 70.780 24   * 

 

اعضاء هیئت مدیره 

 فعلی:

 نام و نام خانوادگی

 1399سال  1400سال 

حقوق و 

 مزایا:نقدی

 حقوق و مزایا:غیرنقدی

 
 جمع حقوق، مزایا و پاداش پاداش مجمع حقوق و مزایا )نقدی و غیرنقدی( جمع حقوق و مزایا

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال 

 240 - 240 300  300 علي مزرعتي

 240 - 240 300  300 محمد ادب

 220 - 220 250  250 اسفه الهام کاظمي

    يرجب رضایعل
40 - 40 

 3.246 - 3.246 5.380 948 4.432 علي رضائي رودباری

 2.401 - 2.401 5.144 426 2.718 مهدی یوسفي

 یزائر جواد محمد

 يرانیام
980 217 1.197 0 0 0 
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 و مقایسه آن با دوره مشابه سال پیش 29/12/1400شرکت در تاریخ ترکیب سهامداران  -8جدول شماره 

 سهامدار نام ردیف
 29/12/1399سال مالی منتهی به  29/12/1400سال مالی منتهی به 

 درصد مالکیت تعداد سهام درصد مالکیت تعداد سهام

1 

 

اسالمی انقالب مستضعفان بنیاد   268.960.178 39 266.693.881 38/7 

پارس فردوس کشاورزی گسترش شرکت 2  264.879.441 38/4 264.879.441 4/38  

مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا شرکت 3  1.000 - 1.001.000 - 

ایرانیان آتیه تجارت پیوند شرکت 4  1.339 - 1.339 - 

پارس خاورمیانه نگار ره شرکت 5  1.000 - 1000 - 

 22/9 157.423.339 22/6 156.157.042 سایر سهامداران 6

 100 690.000.000 100 690.000.000 جمع
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بر اساس اسناد راهبردی ، اهداف کالن شرکت به شرح زیر می باشد :

 در هر سال %40حداقل  یزانبه م یسودآور یشافزا 

  سال آینده 5اسپرم گاو شیری و گاو گوشتی کشور طی سهم بازار  %20کسب 

 خشک در سال یتن گردو 1000 یدکشور با تول یکننده برتر گردو یدبه رتبه دوم تول دستیابی 

 سهامداران، جامعه و ...( یان،سازمان )مشتر ینفعانذ یتمندیسطح رضا افزایش 

 

راهبردهای )سهامی عام( دشت خرمدره داری و دامپروری و مرغدر این راستا هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت 

 زیر را در سالهای اخیر اتخاذ نموده است:

 

  خشکبار یدو تول باغبانیتوسعه در رشته 

 محصوالت  یدراندمان تول بهبود 

 یدامپرور یتدر رشته فعال یباالدست یننو یعبه صنا ورود  

 شرکت یکشت علوفه در خارج از اراض توسعه 

 ها  ینههز مدیریت 

 یانسان یها یهسرما یزشو سطح انگ یتوانمند ارتقای 

 اصالح ساختار و بهبود فرآیند ها با برقراری نظام مدیریت تعالی 
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بنگاه اقتصادی سرآمد و پیشرو در تولید کمی و کیفی محصوالت دامی و باغی و بزرگترین تولیدکننده محصول گردو از ارقام تجاری 

 .در کشور

 گاو شیری و گوشتیتولید محصوالت ژنتیکی )اسپرم و رویان منجمد( احداث مرکز  -

   باغبا توسعه تغییر تدریجی فرآیند تولید محصوالت باغی به سوی تولید خشکبار  -

 اجرای طرح ارتقای تکنولوژی و اقتصادی -

نشان دهنده اجرای موفقیت آمیز راهبردهای مطرح شده  1400د اسفن 29شرکت اعتقاد دارد که نتایج سال مالی منتهی به  هیآت مدیره

 12بیانگر میزان دستیابی به اهداف تعیین شده در  10ل مطالبات بوده است. جدول شماره قبلی در بخش تولید ، کاهش هزینه ها و وصو

 است : 1400ماهه 

 1400ماهه سال  12میزان دستیابی به اهداف تعیین شده در  – 10جدول شماره 

 

 

 

 بینیدرصد پوشش آخرین پیش  1400پیش بینی سال  1400عملکرد سال  شرح ردیف
 100 48.198 48.206 مقدار تولید شیر گاو 1

 100 46.634 46.572 مقدار فروش شیر گاو 2

 126 47.065 59.094 نرخ فروش شیر گاو 3

 112 499.394 560.664 سود عملیاتی 4

 153 513.865 785.840 سود خالص 5

 153 745 1.139 سود هر سهم 6

 57 31/6 18 دوره وصول مطالبات 7

 91 2.884.368 2.634.628 بهای تمام شده 8
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، برای جاری سازی استراتژی های خود ، با الگوبرداری  ) سهامی عام ( دشت خرم دره دامپروری و مرغداری کشت و صنعت مجتمع شرکت

نقشه استراتژی ترسیم شده است. پس  ،از رویکرد کارت امتیازی متوازن استفاده می نماید. مطابق این رویکرد پس از تدوین استراتژی ها 

از تعیین اهداف استراتژیک ، مجموعه ای از سنجه ها برای هر یک از اهداف استراتژیک تعیین شده است ؛ به گونه ای که سنجه های 

مالحظات  فوق توانایی سنجش میزان دستیابی به اهداف را داشته باشند. سپس سنجه های فوق با توجه به مقاصد استراتژیک و سایر

سازمانی هدف گذاری گردیده اند . اقدامات و برنامه های عملیاتی مرتبط با اهداف استراتژیک ، جهت دستیابی به مجموعه مطلوبی از 

نتایج و ایجاد توازن میان اهداف بلند مدت و کوتاه مدت ، شناسایی و اولویت بندی شده و پس از برنامه ریزی و تخصیص منابع ، به طور 

از  کدام می آیند. پس از تعیین اهداف استراتژیک ، مجموعه ای از شاخص های کلیدی عملکرد یا سنجه برای هر مند به اجرا درنظام 

اهداف استراتژیک با رویکرد کارت امتیازی متوازن ، تعیین می شود. پس از تعیین اهداف کمی برای سنجه ها ، اقدامات اجرایی مورد نیاز 

اف کمی و تحقق اهداف استراتژیک ، شناسایی و تعریف گردیده است. برای اقدامات کلیدی منتج از بررسی عملکرد برای دستیابی به اهد

 شاخص ها برنامه زمان بندی تهیه می شود.

شرکت با اطمینان از اجرای عمده برنامه های استراتژی تدوین شده نسبت به کنترل و بازنگری در شاخص های عملکردی و             

 شاخص های کلیدی اقدام و به صورت مفصل در مورد آنها در کمیته فنی تخصصی شرکت بحث می نماید.

 گذاری در شرکت معموال پس از تعیین چارچوب کالن آن توسط هیئت مدیره که در برخی از موارد بر مبنای پیشنهاد فرآیند سیاست

مدیران ارشد و تصویب مدیرعامل شرکت انجام می پذیرد و برای برنامه ریزی اجرایی آن به کمیته های تخصصی با اعضا مدیران و 

مسئوالن میانی شرکت ارجاع می شود و پس از تدوین آیین نامه آن و تصویب هیئت مدیره ، برای اجرا به سطوح مختلف شرکت ابالغ 

 می گردد.

 اهداف و برنامه ها : تدوین یک رویه نظام مند و شفاف در ارتباط با سیاست انتخاب و جذب مدیران و مشاغل کلیدی شرکت.

 است. مورد ارزیابی شده 50 جلسه بوده که طی آن 8شامل  1400تعداد جلسات کمیته انتصابات و جبران خدمات برگزار شده در سال 
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 اهداف و برنامه ها : نظارت بر امور گزارشگری مالی ، حسابرسی و کنترل داخلی فرآیندهای مالی شرکت به صورت ماهانه.

 دستور جلسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. 47جلسه بوده که طی آن تعداد  11تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده شامل 

دستور جلسه مورد ارزیابی قرار گرفته  20جلسه بوده که طی آن  4شامل شامل  1400ه در سال تعداد جلسات کمیته ریسک برگزار شد

 است.

 اهداف و برنامه ها : برنامه ریزی و توسعه و هماهنگی و ارزیابی فعالیت های کلی شرکت با حضور مدیران و خبرگان شرکت.

 

 یشسهم بازار، افزا یشاز منابع آب و خاک، افزا ینهاستفاده به هدفبا از ارقام تجاری و دیربرگ  یهکتار 200پروژه احداث باغ گردو  

 2.757.000پروژه  ینا مصوب یگذار یه. مبلغ سرمادر شرکت شروع شده است 1398مین امنیت غذایی از سال و سودآوری و تأ درآمد

میلیون ریال و  1.214.000میلیون ریال ، تاسیسات و ماشین آالت باغداری به مبلغ  986.000شامل بهای زمین به مبلغ  یالر یلیونم

و در سال نهم به  یدخواهد رس یبه بهره بردار 1404پروژه در سال  ینا باشد. یم میلیون ریال 557.000ماشین آالت فرآوری به مبلغ 

اقتصادی این طرح در جدول  مشخصات مالی و .یددر هکتار خواهد رس گردوی خشک تن 4/5 به میزان حداقل خود یدان تولیزحداکثر م

 بوده است. درصد 29و  42به ترتیب  29/12/1400پیشرفت فیزیکی و مالی طرح تا پایان سال مالی منتهی به  آمده است. 11شماره 
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 هکتاری 200پروژه احداث باغ گردو مشخصات مالی و اقتصادی  -11جدول شماره 

 مشخصات عمومی

هکتاری مدرن 200 احداث باغ گردو  عنوان پروژه  

 ایجادی واحد سنجش طرح

 دیر برگ  تکنولوژی

 2.757.000 میلیون ریال سرمایه گذاری

 منابع

 سرمایه گذاری
 2.757.000 میلیون ریال آورده نقدی سهامداران

 13.3 درصد IRR نرخ بازده داخلی

IRRE 13.3 درصد 

 خالص ارزش فعلی
NPV 955 میلیون ریال) ) 

NPVE 955 میلیون ریال) ) 

 

خصوص طرح های احداث مرکز تولید محصوالت ژنتیک گاو شیری و گوشتی و ارتقای تکنولوژی واحد گاوداری ، مطالعات اولیه از در 

 و کار و تامین مالی اجرای پروژه ، مراتب به اطالع ذینفعان خواهد رسید.آغاز شده است و پس از تهیه طرح کسب  1400ابتدای سال 

ی توزیع محصوالت شرکت می باشد، ولی کشورهای همسایه ایران از جمله عراق و افغانستان در حال حاضر بازارهای داخل کشور بازارها

خانه های کالن وزارتبازارهای هدف جدید توزیع محصوالت شرکت به ویژه گاو شیری داشتی می باشد، که عملیاتی شدن آن به سیاست

 دارد.بستگی مجوز صادرات صدور های مربوطه در خصوص 

تجاری های تجاری و غیرمیلیون ریال، دریافتنی 10.050وجوه نقد معادل دارای شرکت  ، 29/12/1400مالی منتهی به  سالدر پایان 

مجموع دارایی های جاری شرکت معادل  باشد ومی میلیون ریال 803.225میلیون ریال، موجودی مواد و کاال معادل  208.467معادل 

  باشد. میلیون ریال می 1.074.317 میلیون ریال و مجموع بدهی های جاری شرکت معادل 1.140.304
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  باالپایین بودن سطح تکنولوژی دستگاه شیردوشی شرکت برای رسیدن به اهداف تولید 

  ویژهضعف ساختار تکنولوژیک سالن مراقبت های 

  مورد نیاز  بذرعدم وجود تکنولوژی های پیشرفته تولید بذر و نهال در کشور و در نتیجه مشکالت تهیه 

 عدم وجود ساختار مکانیزاسیون برداشت محصوالت باغی در شرکت به علت چالش های واردات دستگاههای برداشت محصول 

ور مالیاتی و با توجه به ماهیت رشته فعالیت و شفافیت شرکت و نیز نهادینه شدن انجام تعهدات قانونی در شرکت، از نظر قوانین کار، ام

.... ریسکی مورد توجه شرکت نمی باشد. تنها ریسک قانونی شرکت برخی از قوانین و مالحظات زیست محیطی، مانند قانون هوای پاک 

 باشد، که انتشار بوی فعالیت گاوداری را نیز شامل می شود.می

 بهره برداری کامل از تصفیه خانه واحد گاوداری شرکت 

 استفاده از نظر مشاوران مختلف برای کاهش انتشار بو نامطبوع در واحد گاوداری 

 اجرای دقیق دستورالعمل های حاکمیت شرکتی 

 اجرای دقیق قوانین کار ، تامین اجتماعی و مالیاتی 

 اجرای کامل دستورالعمل های زیست محیطی 



)18( 
 

  رقابت در خرید و تامین منابع 

 رقابت در فروش محصوالت شرکت 

 رقابت توسعه و تامین مالی طرح های توسعه ای 

کت خرم دره ، شرکت های دامپروری و کشاورزی حاضر در بازار بورس ایران و شرکت های فعال در استان های     مهمترین رقبای شر

با برنامه ریزی توسعه تولید  هم جوار می باشد. شرکت با شناسایی رقبای دقیق خود و شناسایی فرصت های محیطی و توانایی داخلی خود

 ایجاد مزیت رقابتی نسبت به سایر رقبا می باشد. و محصوالت ژنتیکی دامپروری در حال گردو

احتمال کاهش سرانه مصرف محصوالت لبنی در کشور پس از اجرای سیاست     از نمونه های ریسک بازاریابی و فروش می توان به 

ولید و اعمال و محدودیت در امکان تعیین نرخ فروش شیر متناسب با افزایش هزینه های ت مردمی سازی یارانه ها توسط دولت محترم

سقف های قیمتی توسط سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده و عدم وجود تشکل های صنفی کارآمد در راستای اجرای قانون 

 تضمینی محصوالت کشاورزی و دامپروری اشاره کرد.

 اثیرگذاری در فرآیند نرخ گذاری محصوالت .همکاری و مشارکت با مراکز صنفی و دستگاه های ذیربط به منظور ت 

 توسعه بازار و افزودن خریداران جدید به سبد مشتریان شرکت 

 بهبود کیفیت محصول و ایجاد زیرساخت های الزم برای افزایش مدت انبارداری محصوالت تولیدی 
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و افزایش نرخ ارز و هزینه های حمل و نقل ، کاهش سااطح و مقدار تولید ذرت  1400باال رفتن قیمت نهاده های دامی در ابتدای سااال 

ید محصاااوالت دامپروری                         علوفه ای منجر به افزایش بهای نهاده های دامی خواهد شاااد که این امر موجب افزایش هزینه های تول

 می گردد.

 خرید به موقع محصوالت و نهاده های دامی 

 خرید از عمده فروش و فروشنده اولیه محصوالت 

ریسک مالی ، ریسکی است که در اثر افزایش بدهی در شرکت به سهامداران تحمیل می شود. ریسک ناشی از بکارگیری بدهی در شرکت 

رار می گیرد را ریسک مالی می نامند. از این رو در نظر است با کاهش بدهی های ناشی که تحت عنوان اهرم مالی مورد بحث و بررسی ق

 از تسهیالت مالی دریافتی از بانک ها و خرید نقدی نهاده های دامی ریسک مذکور کاهش داده شود.

رشته فعالیت کشاورزی و دامپروری به علت خاص بودن ماهیت آن دارای ریسک های خاص این صنعت نیز می باشد که برای شرکت        

 از :کشت و صنعت دشت خرمدره مهمترین آنها عبارتند 

 ریسک ناشی از شیوع بیماری ها 

 قاچاق محصوالت مشابه تولیدات شرکت 

 تغییرات ناگهانی اقلیمی مانند سرمازدگی، خشکسالی و سیل 

 عدم امکان تعطیلی موقت فرآیندهای تولیدی در شبانه روز و طول سال 
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 و بدهی تعادل سازی بهینه طریق از ذینفعان بازده کردن حداکثر حین در کند حاصل اطمینان تا کند می مدیریت را خود سرمایه شرکت

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

 .نیست شرکت از خارج از شده تحمیل سرمایه الزامات هیچگونه معرض در شرکت و است مانده باقی تغییر بدون

 هزینه کمیته، بررسی، این از بخشی عنوان به. کند می بررسی بار یک ماه سه را شرکت سرمایه ساختار شرکت، ریسک مدیریت کمیته

 دارد  %40-%35 میزان به هدف اهرمی نسبت یک شرکت. دهد می قرار مدنظر را سرمایه از طبقه هر با مرتبط های ریسک و سرمایه

 بوده هدف محدوده باالی و درصد 109 نرخ 29/12/1400 در اهرمی نسبت. است شده تعیین سرمایه به بدهی خالص نسبت بعنوان که

 فردوس دامپروری و کشاورزی گسترش شرکت و مستضعفان بنیاد به شده ایجاد بدهی دلیل به هدف به واقعی اهرمی نسبت تفاوت. است

 .باشد می شده اجرا های طرح بابت یافته تخصیص مبالغ و انتقالی های دارایی بهای بابت پارس

      

  

نسبت اهرمی در پایان سال به 
 شرح زیر است :

     

  

      
 

 )مبالغ به میلیون ریال(

 
   

1400  
 1399 

  1،906،489    بدهیجمع 
 1،435،677 

  (10.050)    موجودی نقد
 (6.244) 

  1،896،439    خالص بدهی
 1،429،433 

  1،734،719    حقوق مالکانه
 1،273،179 

نسبت خالص بدهی به حقوق 
 109    درصد(مالکانه)

 

 112 
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 تغییرات نسبت های مالی در پایان دوره به شرح ذیل است :

 30/12/1399 29/12/1400 شرح

 53/0 52/0 نسبت بدهی

 62/0 06/1 نسبت جاری

 17/18 75/24 نسبت بازده دارایی ها

 43/34 25/52 بازده حقوق صاحبان سهام

 113 110 نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام

 

کمیته ریسک شرکت ، خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و بین المللی و نظارت و مدیریت ریسک های مالی 

مربوط به عملیات شرکت از طریق گزارش های ریسک داخلی که آسیب پذیری را بر حسب درجه و اندازه ریسک ها تجزیه و تحلیل می 

، ریسک اعتباری و ریسک  این ریسک ها شامل ریسک بازار ) شامل ریسک نرخ ارز و سایر ریسک های قیمت (کند ، ارائه می کند. 

نقدینگی می باشد. کمیته ریسک شرکت که بر ریسک ها و سیاست های اجرا شده نظارت می کند تا آسیب پذیری از ریسک ها را کاهش 

 دهد ، به صورت فصلی به هیئت مدیره گزارش می دهد.

لیت های شرکت در وهله اول آن را در معرض ریسک های مالی تغییرات در نرخ های مبادله ارزی قرار می دهد. شرکت به منظور فعا

 : ارزی ، موارد زیر را بکار می گیردمدیریت کردن آسیب پذیری از ریسک 

شود. تجزیه و تحلیل حساسیت ، تاثیر یک تغییر آسیب پذیری از ریسک بازار با استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت ، اندازه گیری می 

منطقی محتمل در نرخ های ارز در طی سال را ارزیابی می کند. دوره زمانی طوالنی تر برای تجزیه و تحلیل حساسیت ، ارزش در معرض 

 ریسک را تکمیل می کند و به شرکت در ارزیابی آسیب پذیری از ریسک های بازار ، کمک می کند.

 



)22( 
 

محصوالت شرکت عمدتا داخلی و یا خارجی با ارز منشاء داخلی می باشد. خرید نهاده های دامی خارج از کشور نیز عمدتا توسط فروش 

شرکت اصلی و سایر شرکت های تامین کننده مواد اولیه خریداری و در اختیار شرکت قرار می گیرد. لذا معامالت شرکت بطور مسقیم در 

 ت نرخ ارز قرار نمی گیرد.معرض آسیب پذیری از نوسانا

شرکت  یبرا یمال یانخود ناتوان باشد که منجر به ز یتعهدات قرارداد یفایاشاره دارد که طرف قرارداد در ا یسکیبه ر یاعتبار یسکر

 یسکاذ کرده است، تا ررا اتخ ی،، در موارد مقتض یکاف یقهقرارداد معتبر و اخذ وث یبرمعامله تنها با طرف ها یمبن یاستیشود . شرکت س

 یکند که رتبه اعتبار یمعامله م ییرا کاهش دهد. شرکت تنها با شرکت ها یانتعهدات توسط مشتر یفایدر ا یاز ناتوان یناش یاعتبار

    یاعتبار یعمده خود را رتبه بند یانخود ، مشتر یو سوابق معامالت یعموم یداشته باشد . شرکت با استفاده از اطالعات مال ییباال

آن ، به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معامالت با طرف  یطرف قراردادها یاعتبار یشرکت و رتبه بند یریپذ یبکند. آس یم

 یتهطرف قرارداد که بطور ساالنه توسط کم یها یتمحدود یقاز طر یاعتبار یریپذ یب. آس یابد یشده گسترش م ییدتأ یقراردادها

 یعصنا یناست که در ب یاناز مشتر یادیشامل تعداد ز تجاری یها یافتنیشود.در یشود، کنترل م یم ییدو تأ یبررس یسکر یریتمد

شود. همچنین  یانجام م یافتنیدر یحسابها یمال یتمستمر بر اساس وضع یاعتبار یابیگسترده شده است. ارز یاییمتنوع و منطق جغراف

 یخود نگهدار یمال یها ییبا دارا بطمرت یاعتبار یها یسکاعتبار به منظور پوشش ر یشافزا یروش ها یرسا یا یقهوث یچگونهشرکت  ه

  کند. ینم

 ینمدت و بلند مدت تأم یانکوتاه مدت ، م یریتمد یمناسب برا ینگینقد یسکچهارچوب ر یک ینگی،نقد یسکر یریتمد یشرکت برا

 ی،بانک یالتتسهخریدهای اعتباری و استفاده از  یقرا از طر ینگینقد یسککرده است. شرکت ر یینتع ینگینقد یریتوجوه و الزامات مد

 کند. یم یریتمد ی،مال یها یها و بده ییدارا یدمقاطع سر رس یقو تطب یشده و واقع بینی یشپ ینقد یها یاننظارت مستمر بر جر
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شرکت  فروش شیر به افزایش ناشی از عمدتا این موضوعکه  یافته است افزایشدرصد  40مطالبات شرکت نسبت به سال مالی قبل حدود 

 های وابسته می باشد.

افزایش درصد  87معادلمیلیون ریال  403.427مبلغ شرکت نسبت به سال قبل به  های زیستی غیرمولدو دارایی موجودی مواد و کاال

 باشد )قسمتمی  سطح عمومی قیمت ها در کشورافزایش  به دلیل یافته است. علت افزایش موجودی مواد و کاال، افزایش بهای مواد اولیه

مولد ریغ یستیز یهاییمبلغ  دارا ،مولدریغ یستیز یهاییدارا لدیکدال به علت نبودن فدر فرم  صورت وضعیت مالی  یجار یهادارایی

 اند(ع شدهیجمت، صورت وضعیت مالیمواد و کاال در  یبا موجود

است. یافته  افزایش درصد 8معادل  میلیون ریال 96.406 میزانبه  1399نسبت به سال  1400شرکت در سال مشهود  های ثابتدارایی

 و احداث سیلو ذرت علوفه ای ماشین آالت و تأسیساتعمده افزایش ناشی از خرید تأسیسات باغ گردو جدید االحداث و تعمیرات اساسی 

 می باشد.

سایر سود سهام  عدم پرداختعلت این امر ، افزایش داشته است میلیون ریال 34.925به مبلغ  سود سهام پرداختنی نسبت به سال قبل

 سهامداران می باشد.

، برای سال ریال رسید. همچنین 470درصدی نسبت به سال قبل، به مبلغ  27با افزایش  1399سود نقدی تقسیمی مربوط به سال مالی 

د پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سوهای دستورالعمل انضباطی شرکت 17، هیات مدیره شرکت به استناد ماده 1400مالی 

گیری نهایی در خصوص میزان سود نقدی درصد سود خالص اعالم خواهد نمود . بدیهی است تصمیم 10سهام نقدی پیشنهادی را معادل 

 باشد.در اختیار مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می 1400هر سهم برای سال مالی 

 نشان داده شده است. 12ود هر سهم سنوات مذکور در جدول سسود نقدی هر سهم مصوب مجامع سه سال اخیر به همراه 
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 . 1399تا  1397 هایمصوب مجامع عمومی عادی سالیانه سال DPSو  EPSسرمایه،  -12جدول شماره 

تسهیالت مالی  29/12/1400ماهه منتهی به  12 مالی و در دوره تسویه کامل شده 1399سال کلیه تسهیالت پرداختنی شرکت در پایان 

 است. جدید دریافت نشده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1399سال مالی  1398سال مالی  1397سال مالی  واحد شرح

 690.000 690.000 690.000 ریالمیلیون  سرمایه

 596 557 326 ریال (EPSدرآمد هر سهم )

 470 370 300 ریال (DPSسود نقدی هر سهم )

 9/78 4/66 92 درصد تقسیم سود
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.قبلسال مالی و مقایسه آن با 29/12/1400تاریخ شرکت در  صورت وضعیتده چکی -13جدول شماره 
 

 

 

 

 درصد 30/12/1399 29/12/1400 شرح

 61 6.244 10.050 موجودی نقد و بانک

 76 92.230 162.271 حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

(19)  57.018 46.196 حسابها و اسناد دریافتنی غیر تجاری  

8 موجودی مواد و کاال و دارایی های زیستی غیرمولد 868.97  465.551 87 

 61 32.760 52.809 پیش پرداختها

47 653.803 1.140.304 جمع دارایی جاری  

 23 1.947.887 2.386.902 دارایی ثابت مشهود و دارایی های زیستی مولد

6  107.124 114.002 دارائیهای نامشهود  

(100) 42 - سایر دارایی ها  

 22 2.055.053 2.500.904 جمع داراییهای غیرجاری

 34 2.708.856 3.641.208 جمع دارایی ها

 86 353.173 656.527 حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

.319 حسابها و اسناد پرداختنی غیر تجاری 510  591.868  (46)  

 12 1.464 1.646 یپرداختن اتیمال

 67 51.950 86.875 سود سهام پرداختنی

 0 0 - تسهیالت مالی 

(82) 57.395 10.164 پیش دریافت های جاری  

 2 1.055.850 1.074.317 بدهی های جاریجمع 

 108 16.929 35.274 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

 120 362.898 796.898 مدت بلند پرداختنی حسابهای

 119 379.827 832.172 جمع بدهی های غیرجاری

 33 1.435.677 1.906.489 جمع بدهی ها

 0 690.000 690.000 سرمایه

 0 69.000 69.000 اندوخته قانونی

 90 514.179 975.719 سود و زیان انباشته

 36 1.273.179 1.734.719 جمع حقوق صاحبان سهام

 34 2.708.856 3.641.208 جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام
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  گزارشگری  هایبه تفکیک دوره 1400سال  درشرکت  چکیده صورت سود و زیان -14جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1400سال  ماهه12 1400سال  ماهه 9 1400سال  اول ماهه 6 1400سال  اول ماهه3 شرح

 3.444.662 2.638.441 1.589.574 664.351 درآمدهای عملیاتی

 (2.634.628) (1.857.195) (1.168.809) (501.586) بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

 810.034 781.264 420.765 162.665 سود ناخالص

 (115.899) (76.993) (51.151) (22.701) اداری و عمومی های فروش،هزینه

 (133.471) (112.593) (83.895) (11.777) سایر اقالم عملیاتی

 560.664 591.660 285.719 128.187 سود عملیاتی

 - - - - های مالیهزینه

 225.727 178.614 85.630 48.096 سایر درآمدها )هزینه( های غیرعملیاتی

 786.391 770.274 371.349 176.283 از کسر مالیاتسود قبل 

 (551)  (504) (419) (672) مالیات بر درآمد

 785.840 769.770 370.930 175.611 سود خالص
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 درصد 66حدودا ، 1399یون ریال بود که نسبت به سال میل 3،444،662برابر مبلغ  1400درآمدهای شرکت برای سال مالی جموع م

 دهد.، درآمد حاصل از فروش محصوالت شرکت را نشان می15افزایش یافته است. جدول شماره 

 

 )ارقام به میلیون ریال(. سال اخیر 4درآمد حاصل از فروش محصوالت شرکت در  -15جدول شماره     

 

 29/12/1397 29/12/1398 30/12/1399 29/12/1400 نام محصول

 844.111 1،163،760   1.727.054 2.752.127 فروش شیر

 78.327    97،156   104.375 121.423 فروش دام

 21.063 18.495 33.033 47.611 فروش محصوالت زراعی

 38.636 79.886 54.113 264.680 فروش محصوالت باغی

 71 5 25 525 سایر

 78.986 135.388 158.764 258.296 مابه التفاوت ارزش منصفانه با بهای انتسابی

 1.061.194 1.494.690 2.077.364 3،444،662   مجموع درآمدهای عملیاتی
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 ) مقدار به تن (ساله  9روند تولید شیر شرکت در بازه زمانی  -2نمودار شماره 

 

 

 حدود  1399نسبت به سال میلیون ریال بوده است که  2.634.628به میزان  1400در سال شرکت های عملیاتی مددرآشده بهای تمام

  باشد.مواد مصرفی و دستمزد مستقیم مینرخ افزایش طور عمده ناشی از این رشد به دهد.نشان می درصد افزایش 52

 

به  1399نسبت به سال بوده است که  میلیون ریال 115.899میزان شرکت در سال مورد گزارش به های فروش، اداری و عمومی هزینه

ناشی از افزایش هزینه حقوق و دستمزد عمدتا های فروش، اداری و عمومی . علت افزایش هزینهدرصد افزایش یافته است 40 میزان

 می باشد. و ... و تعمیر و نگهداری ماشین آالت حمل شیر شیرحمل و هزینه های پرسنل 
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صفر بودن هزینه های یافته است. علت  کاهشدرصد  100بوده است که نسبت به سال قبل  صفر 1400های مالی شرکت در سال هزینه

 می باشد. 1400عدم دریافت تسهیالت در سال  تسویه کامل تسهیالت مالی دریافتی در سنوات قبل و مالی

 ریال میلیون 18.076 مبلغقبل به  سالدر مقایسه با  29/12/1400مالی منتهی به سال های غیرعملیاتی شرکت درسایر درآمدها و هزینه

 . که عمدتا مربوط به افزایش سود فروش دارایی های زیستی مولد می باشدیافته  افزایش

وری و استفاده مناسب از توانست با بهبود بهره 1400در سال شرکت  اشاره شد،نیز اندازها همانگونه که در بخش نتایج عملیات و چشم

بینی شده در بودجه مصوب سال )به عنوان مهمترین معیار و شاخص عملکرد( را در شرکت، تمام اهداف عملکردی پیشامکانات موجود 

 است. اشاره شده 16پوشش دهد که چکیده آن در جدول شماره 

 های اصلیعملکرد تولیدات شرکت در رشته فعالیت -16جدول شماره 

 

 دالیل انحراف 1400عملکرد واقعی سال  مقدار هدف گذاری شده ) معیار( شرح

 بهبود راندمان تولید   تن 48.206 (تن 198.48بودجه مصوب ) شیرخاممقدار تولید 

 بهبود راندمان تولید رأس 1.790 رأس 1.719 گوساله نر

 بهبود راندمان تولید رآس 1.994 رأس 1.842 گوساله ماده

 تن  1.351 (تن 1.529) مصوببودجه  محصوالت باغیمقدار تولید 
به  محصوالت کل سرمازدگی بهاره در

 غیر از محصول گالبی

 های تولید بهبود راندمان تن  090.9 (تن538.8مصوب ) بودجه محصوالت زراعیمقدار تولید 

 میلیون ریال634.6282. (میلیون ریال 2.139.147) مصوببودجه   رفتهشده کاالی فروشبهای تمام

، دستمزد  افزایش نرخ خرید مواد اولیه

ناشی از افزایش  و سایر هزینه ها

 و تورم هاسطح عمومی قیمت
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 میزان تولید محصوالت اصلی و فرعی شرکت به شرح ذیل می باشد : - 17جدول شماره 

 1399 سالعملکرد  1400عملکرد سال  واحد اندازه گیری شرح محصول

 47.578 48.206 تن شیرخام

 400 570 تن زیتون

 1.724 1.790 رأس گوساله نر

 5.806 5.227 تن ذرت علوفه ای

 1.971 1.998 تن یونجه

 454 854 تن قصیل جو

 - 26 تن جو 

 31.275 30.370 تن کود حیوانی

 1.064 465 تن گندم

 124 246 تن کلزا

 678 274 تن کلش

 215 295 تن گالبی

 73 - تن سیب

 33 53 تن گیالس

 2 12 تن گردو خشک

 130 47 تن آلو

 560 350 تن شلیل

 20 24 تن به
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 با توجه به اهداف کوتاه مدت و چشم انداز شرکت اقدامات زیر برای آینده شرکت متصور می گردد.

 بهینه از منابع آب و خاک و افزایش صرفه اقتصادی در واحد سطح.توسعه باغ گردو از ارقام تجاری و دیر برگ به منظور استفاده  -

 کاهش هزینه ها و بهای تمام شده و افزایش راندمان تولید محصول اصلی شرکت و محصوالت زنجیره پیشین تولید شیر. -

و در نهایت  افزایش و فروش سالیانهتأمین گردوی کشور پیش بینی می گردد با انجام اقدامات فوق سهم شرکت از بازار 

 سودآوری شرکت بهبود قابل توجهی داشته باشد.

و روند موفق اجرای  1400هکتاری شرکت تا پایان سال  200با توجه به تکمیل عملیات کاشت نهال پروژه احداث باغ گردوی  -

مکانیزه  امالکتن گردوی خشک طی فرآیند  1.000پرونده تاکنون ، پیش بینی می شود در سال های آینده با تولید حداقل 

 گردو از ارقام تجاری در اختیار شرکت باشد. یضمن افزایش درآمد و سودآوری شرکت ، بازار اصل

از سال  در طرح امید بخش بادامبادام  های مختلف در خصوص سازگاری ژنوتیپ ت به اینکه طرح تحقیقاتی ملی خاصبا عنای -

در شرکت در حال انجام می باشد ، با شناسایی ارقام بادام سازگار در منطقه و نیاز آبی که ، پیش بینی می شود با توجه  1399

به محدودیت منابع آبی در شرکت و صرفه اقتصادی بسیار مناسب باغ بادام ، در آینده بخشی از اراضی شرکت در چارچوب 

 احداث باغ بادام اختصاص یابد.به  ، استراتژی توسعه خشکبار

کشور و  جمعیت گاوبا پیشرفت سریع تکنولوژی در صنایع مختلف ، جهت پرورش گاو شیری کشور نیز با توجه به تغییر الگوی  -

شرکت  تکنولوژی و اقتصادیضروریت افزایش بهره وری ناگزیر به افزایش سطح تکنولوژی می باشد. در این راستا طرح ارتقای 

هیه می باشد که در صورت تامین منابع مالی و تصویب آن می تواند به بهبود بهره وری تولید در واحد گاوداری در در حال ت

 آینده کمک کند.

فنی کارکنان  دانشاقلیم منطقه ، مانند  شرکت و فرصت ها و پتانسیل های بالقوه واحد گاوداری با توجه به سطح ژنتیک مناسب -

شرکت های گروه مادر تخصصی هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس راس گاو شیری در  80.000پیش از  و ظرفیت استفاده

طرح تولید محصوالت ژنتیک گاو شیری و گوشتی در حال مطالعه می باشد که پس از تهیه طرح کسب و کار و تامین پارس 

تواند سبب سود آوری بسیار زیادی برای  منابع مالی و تصویب آن ضمن در اختیار گرفتن سهم زیادی از بازار اسپرم کشور می

 شرکت شود.

 

   



)32( 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2۰۰,۰۰۰2۱۰,۰۰۰22۰,۰۰۰2۳۰,۰۰۰24۰,۰۰۰2۵۰,۰۰۰26۰,۰۰۰2۷۰,۰۰۰28۰,۰۰۰2۹۰,۰۰۰۳۰۰,۰۰۰

۱۱6,۰۰۰1.5471.4091.2701.132993855717578440301163

۱۱۷,۰۰۰1.6151.4761.3381.1991.061923784646507369231

۱۱8,۰۰۰1.6821.5441.4051.2671.128990852713575436298

۱۱۹,۰۰۰1.7501.6111.4731.3341.1961.058919781642504366

۱2۰,۰۰۰1.8171.6791.5401.4021.2631.125987848710571433

۱2۱,۰۰۰1.8851.7461.6081.4691.3311.1931.054916777639501

۱22,۰۰۰1.9521.8141.6751.5371.3981.2601.122983845706568

۱2۳,۰۰۰2.0201.8811.7431.6041.4661.3281.1891.051912774636

۱24,۰۰۰2.0871.9491.8101.6721.5331.3951.2571.118980841703

۱2۵,۰۰۰2.1552.0161.8781.7391.6011.4631.3241.1861.047909771

*

*

*

*

*

مبالغ به ریال

اثرات تغییر صرفا بر قیمت تمام شده شیر بعنوان محصول اصلی محاسبه گردیده است.

مفروضات تحلیل منتهی به اسفند ۱4۰۱:

میزان فروش شیر به عنوان محصول اصلی شرکت در سال 1401 به میزان 46.572 تن در نظر گرفته شده است.

هزینه های دستمزد، سربار و عمومی و اداری بر اساس عملکرد سال قبل به نرخ روز پیش بینی شده است.

نرخ دالر موثر بر بهای تمام شده و درآمد عملیاتی

تحلیل حساسیت سود به ازای هر سهم شرکت
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نرخ برابری ارز معادل 240.000 ریال در نظر گرفته شده است)در تحلیل حساسیت نرخ های باالتر و پایین تر نیز محاسبه شده است(

در نظر گرفته شده است که نرخ های باالتر و پایین تر در تحلیل حساسیت مورد استفاده قرار گرفته است. نرخ میانگین فروش شیر برابر با 120.000 ریال )نرخ مصوب( 


