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 رهیمد ئتیه امیپ

 و کشت مجتمع شرکت 29/12/1400 به یمنته یمال سال یحسابرس گزارش ارائه قیتوف که را بزرگ خداوند سپاس

 مجتمع شرکت. نمود تیعنا شرکت نیا رهیمد ئتیه به را(  عام یسهام)  دره خرم دشت یمرغدار و یدامپرور و صنعت

 شتابان رشد با ، ریاخ سال چند همانند را 1400 سال(  عام یسهام)  دره خرم دشت یمرغدار و یدامپرور و صنعت و کشت

 یها چالش تا شد سبب شرکت نیا تیفعال سابقه سال 50 اتیتجرب و ها آموخته. گذاشت سر پشت یسودآور و توسعه در

 یحیترج ارز حذف یها زمزمه. دیآ بدست سال نیا در شرکت یسودآور رشد نیبهتر و شده تیریمد یخوب به 1400 سال

 به که بود 1400 سال در شرکت چالش نیمهمتر گذاشت، یبرجا صنعت نیا بر را خود آثار 1400 سال دوم مهین در که

 دیتول راندمان بهبود. شد تیریمد سکیر تهیکم ماتیتصم چارچوب در شرکت نیا کارکنان همه همت و خداوند لطف

 باغ نیبزرگتر نهال کاشت مرحله اتمام خام، ریش تن 205/48 دیتول همراه به شرکت یاصل محصول عنوان به ریش

 لوح افتیدر و یسازمان یتعال به دنیرس در حرکت در عیتسر کشور، ربرگید و یتجار ارقام از بافت کشت یگردو

 خالص، سود یدرصد 91 رشد و کیژنت محصوالت دیتول مرکز احداث پروژه یمطالعات فاز اتمام ستاره، 3 ریتقد

 .است بوده 1400 سال در شرکت نیا کش زحمت کارکنان اقدامات نیمهمتر

 میترس و ریتصو با(  عام یسهام)  دره خرم دشت یمرغدار و یدامپرور و صنعت و کشت مجتمع شرکت رهیمد اتیه

 دیجد قرن ، نفعانیذ و سهامداران تیحما به دیام چشم با و بزرگ خداوند از استعانت با شرکت، یبرا روشن یا ندهیآ

 .کند یم آغاز درخشان را

 

 

 

 



 

 

 انداز:چشم

ساخت ها، منابع و  ریز ،یدیتول یها تیبا توجه به ظرف)سهامی عام( کشت و صنعت دشت خرمدره  مجتمعشرکت  1405افق  در

دست خواهد  لیخواه، به چشم انداز ذ یاز کارکنان مجرب و تعال یریمستضعفان و بهره گ ادیو بن نگیهلد یها تیامکانات، حما

 :افتی

  تولید کمی و کیفی محصوالت دامی و باغی و بزرگترین تولیدکننده محصول گردو از بنگاه اقتصادی سرآمد و پیشرو در

 ارقام تجاری در کشور

 مأموریت:

 شده است: لیتشک لیما از موارد ذ یاصل تیو مسئول تیکه رسالت، مأمور میباور هست نیراب ما

  شرکت کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرم دره )سهامی عام( تولید کننده محصوالت سالم، با کیفیت و

یده ، رعایت استانداردها و قوانین متنوع کشاورزی و دامپروری است که با استفاده از فناوری روز، نیروی انسانی آموزش د

 جاری کشور تأمین کننده منافع ذینفعان می باشد .

 اهداف اصلي:

 در هر سال %40حداقل  یزانبه م یسودآور یشافزا 

  سال آینده 5سهم بازار اسپرم گاو شیری و گاو گوشتی کشور طی  %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 
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 ها:استراتژي

منتخب  یفرع یها یباشد. استراتژ یم ندهیرشد و توسعه در آ کردیو ثبات با رو یحفظ، نگهدار ی، استراتژشرکت یاصل یاستراتژ

ذکر شده شامل  یاصل یبا توجه به استراتژ )سهامی عام( دشت خرمدره و دامپروری و مرغداری کشت و صنعت مجتمعشرکت 

 باشد: یم لیموارد ذ

  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 

 هاي عملیاتي:برنامه

 کشور در اسپرم یابیبازار و فروش مطالعاتو در نهایت  (نیجن و اسپرم)گاو یکیژنت محصوالت دیتول مرکز احداث 

  یها هیسرما زشیانگ سطح و یتوانمند یارتقابابت  یآموزش یها برنامه با کارکنان دانش و مهارت ،یتوانمند یارتقا 

 یانسان

 یتیریمد یها ستمیس استقرار 

 یساز نهیبه های طرح هیبا ته ژیطرح پرکردن شکاف تکنولو یمقدمات یاجرا  

 شرفتیپ و یتعال یمل زهیجا یابیارز یندهایفرآ در حضور 

 یموجود کنترل و یزیر برنامه ن،یتام رهیزنج بهبود 

 یدامپرور واحد در گله سالمت و دمثلیتول ، هیتغذ یندهایفرآ بهبود 

 منطقه به سازگار بادام ارقام ییشناسا یقاتیتحق طرح یاجرا 
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 کلیاتي درباره شرکت

 تاریخچه

در اداره  32 طى شماره 26/11/1372درتاریخ )سهامی عام(مجتمع کشت وصنعت ودامپروری و مرغداری دشت خرمدره شرکت 

شروع 01/01/1373از تاریخ ثبت رسید و  عنوان یک شرکت سهامی خاص به به شهرستان خرمدرهها و مالکیت صنعتى ثبت شرکت

)به عنوان سهامدار عمده( فرآیند ورود  یاسالم انقالب مستضعفان ادیبنمحترم با موافقت ریاست  1396به فعالیت نمود. در خرداد 

به بازار سرمایه آغاز شد و در پی آن در جلسه  )سهامی عام(دشت خرمدره و دامپروری و مرغداری کشت و صنعت مجتمع  شرکت

هیئت پذیرش بورس با پذیرش شرکت در بازار دوم سرمایه موافقت نمود. پیرو تصمیمات مجمع عمومی  02/08/1396 مورخ

شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و در نهایت  29/01/1397العاده صاحبان سهام مورخ فوق

بازار دوم فرابورس با نماد  شرکت های پذیرفته شده درر فهرست به عنوان یکصدو سومین شرکت د 24/06/1397شرکت در تاریخ 

شرکت در حال حاضر شرکت جزء واحدهای تجاری و فرعی به بازار اول فرابورس ارتقا یافت و  1399و در سال درج گردید.  زدشت

باشد. نشانی می است و واحد تجاری نهایی گروه، شرکت مذکور )سهامی خاص( فردوس پارس یگسترش کشاورزی و دامپرور

خرمدره انتهای بلوار شهید اباذر فیروزی و محل فعالیت اصلی آن در شهرستان خرمدره واقع  –دفترمرکزی شرکت در جاده زنجان 

 است.

  

3 



 

 

 سهامداران سرمایه و ترکیب

میلیون ریال   690.000میلیون ریال  بود که طی چند مرحله به شرررح زیر به مبل    10 سرررمایه شرررکت در بدو تاسرری  مبل  

شامل تعداد   سهم      690.000.000) سمی هر  سال مالی منتهی به   1.000سهم، به ارزش ا افزایش    29/12/1400ریال( در پایان 

 یافته است. 

 

 

 

 

 

شرکت هیسرما راتییتغ  

هیسرما شیافزا خیتار هیسرما شیافزا درصد  (الیر ونیلیم) دیجد هیسرما  هیسرما شیافزا محل   

سهامداران مطالبات 10  1377  

سهامداران مطالبات 4.500 44900 1378  

سهامداران مطالبات 7.500 67 1381  

سهامداران مطالبات 29.500 293 1384  

سهامداران مطالبات 35.000 19 1385  

سهامداران مطالبات 57.000 63 1386  

سهامداران مطالبات 92.780 63 1390  

سهامداران مطالبات 135.000 46 1394  

سهامداران مطالبات 400.000 196 1396  

سهامداران مطالبات 690.000 72.5 1397  

1398 0 690.000 - 

1399 0 690.000 - 

1400 0 690.000 - 
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 و  تاریخ تایید گزارش  1400یست سهامدار عمده شرکت در پایان سال ل

فیرد  

 

سهامدار نام  

 

29/12/1400  

 درصد سهام تعداد

 39 268،960،178 بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی 1

 38 264،879،441 شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس 2

 0.0 1،000 شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا 3

  -   1،339 شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان 4

  -   1،000 شرکت ره نگار خاورمیانه پارس 5

 23 156،157،042 سایر سهامداران 6

 100 690.000.000 جمع

 شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

 وضعیت معامالت و قیمت سهام

 وضعیت سهام شرکت طی سال اخیر به شرح زیر بوده است:

 پایان سال مالی          

سال مالی 

 منتهی به
 

تعداد سهام معامله 

 شده
 

ارزش سهام 

 معامله شده

تعداد 

روزهای باز 

 بودن نماد

  ارزش بازار 

 قیمت

 سهم
 تعداد سهام 

 میلیون   ریال میلیون ریال    میلیون ریال    

29/12/1400   402.403.983  814.894.6   236  18.250.500 26.450  690 
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 جایگاه شرکت در صنعت

موضوع فعالیت اصلی شرکت طبق اساسنامه تطبیق یافته با ضوابط بورس، مصوب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ 

و  دامداری، پرورش ،دامپروری، باغداری، باغبانی، کشاورزی، فعالیتهای با مرتبط امور کلیه جامان عبارت است از: 29/01/1397

 گوشت می باشد. حالل آبزیان صید و پرورش عسل و زنبور و نگهداری طیور، پرورش نگهداری

 خرمدره شهرستان در هکتار 1.175 وسعت به ای محدوده در خرمدره دشت مرغداری و دامپروری و کشت و صنعت مجتمع شرکت

 سطح تلیسه، افزایش و شیر تولید افزایش شرکت این اصلی اهداف از باشد، می دامپروری و کشاورزی محصوالت انواع کننده تولید

تولید،  خدمات سپاری فرآیند پرورش گاو شیری، برون فناوری سطح و مکانیزاسیون ضریب پربازده، ارتقاء و متراکم باغات کشت زیر

 در شهرستان میانه است. مذکور زمین زراعیاز هکتار  46باشد و  می میوه صادرات و نهال تولید ارگانیک، باغی محصوالت عرضه

 از بهره مندی و  تولید فناوری ارتقاء منظور به کارشناسان و مدیران توانمندسازی و انسانی منابع به در این راستا شرکت با توجه

 محصول کیفیت باالترین به دستیابی داخلی و خارجی جهت مطرح اساتید مشاوره از مندی و بهره دنیا روز علمی های یافته آخرین

 نماید. می حرکت

 رأس 400 ورود با و 1354 سال در دامپروری واحد فعالیت. نماید می فعالیت باغبانیو  زراعت ، دامپروری زمینه سه در شرکت این

گاو شیری  رأس 3.165 دارای دامپروری واحد حاضر حال در شد آغاز برداری بهره مجوز اخذ و آمریکا از باردار هلشتاین تلیسه

 هلو، ، زیتون ، گالبی ، سیب) هکتار باغ میوه  378تولید می کند، و در بخش باغبانی از حدود  شیر تن 132 حدود روزانه است و

هزار تن انواع  9باشد و در بخش کشاورزی نیز ساالنه حدود  تن محصوالت باغی قابل تولید می 1.351حدود (  وگردو ، به شلیل

 میلیارد 1.290ده سال اخیر  هکتار از اراضی تولید می شود. در 568از حدود ( کلزا گندم و جو ، ذرت ، یونجه ،) محصوالت زراعی 

ریال سرمایه گذاری توسعه ای در بخش های مختلف شرکت انجام شده است. این سرمایه گذاری ها هم در جهت توسعه افقی و 

هم در جهت توسعه عمودی انجام شده است. در حال حاضر واحد دامپروری شرکت یکی از پنج واحد گاوداری بزرگ کشور می 

 ISO 9001-2000موفق به اخذ گواهی  1387یند تولید برای اولین بار در سال باشد. شرکت در راستای ارتقای بهبود کیفیت فرآ

 اراضی، نوسازی و تجهیز عملیات اجرای شد. ISO 9001-2015موفق به دریافت گواهینامه مدیریت کیفیت  1396و در سال 

 تولید راندمان افزایش و خاک و آب منابع از وری بهره ارتقاء منظور به آبیاری های سیستم توسعه و مدرن های شبکه احداث
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 هشت اکنون هم  که ای گونه به باشد می مجتمع این کشاورزی بخش ای توسعه های برنامه اهم از باغی و زراعی محصوالت

 عنایت با .می باشد برداری بهره حال و در یافته استقرار  شرکت  این اراضی در لینیر  دستگاه  یک  و پیوت سنتر سیستم دستگاه

 این در تولید کیفیت ارتقاء و تولید وری بهره افزایش در طرح این مثبت اثرات شاهد آینده در میرسد نظر به پیشرو اطالعات به

 .بود خواهیم مجموعه

از  سوممیلیون ریال در رده  3.444.662معادل مبل  درآمدهای عملیاتی  های فعال در این صنعت با حجم شرکت در بین شرکت

 :می باشداین شرکت از کل بازار داخلی به شرح زیر  اصلیهمچنین سهم فروش محصوالت  قرار دارد.لحاظ مبل  فروش 

 سهم شرکت از ظرفیت تولید در ایران ظرفیت تولید شرکت ظرفیت تولید ایران ظرفیت تولید جهان واحد محصول نام محصول

 0.006 48.206 8.600.000 843.000.000 تن شیر خام

 

 محیط حقوقي شرکت

 مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

   قانون تجارت 

  اساسنامه شرکت 

   قانون کار 

   آئین نامه های شرکت 

 مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار 

 محیط زیست 
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 مروري بر عملکرد مالي و عملیاتي شرکت در سال جاري

 

  1400 سال 1399 سال

 :(الیر ونیلیم به مبال ) دوره یط یمال عملکرد اطالعات( الف  

 عملیاتی درآمد 3.444.662 2.077.364

 یاتیعمل سود 560.664 206.459

 یاتیرعملیغ یدرآمدها 225.727 207.652

 اتیمال کسر از پ  – خالص سود 785.840 411.474

 یاتیعمل یهاتیفعال از حاصل نقد وجوه 472.509 361.824

 :(الیر ونیلیم به مبال ) دوره انیپا در یمال تیوضع اطالعات( ب  

 هاییدارا جمع 3.641.208 2.708.856

 هایبده جمع 1.906.489 1.435.677

 شده ثبت هیسرما 690.000 690،000

 مالکانه حقوق جمع 1.734.719 1.273.179

 :(درصد) بازده نرخ( ج  

 هاییدارا بازده نرخ 24.75 18.17

 ژهیو ارزش  سهام صاحبان حقوق بازده نرخ 52.25 34.43

 :سهم هر به مربوط اطالعات( د  

 مجمع یبرگزار زمان در سهام تعداد 690.000.000 690،000،000

 *الیر – سهم هر یواقع سود 1.139 596

 الیر – سهم هر ینقد سود 114 470

 الیر –  گزارش دییتا خیتار در سهم هر متیق نیآخر 26.450 29.424

 الیر – سهم هر یدفتر ارزش 1.000 1،000

 مرتبه –  سهم هر یواقع درآمد به متیق نسبت 23.2 49.37

 (سال متوسط) نفر – کارکنان تعداد 251 266
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 و زیان: اقالم صورت سود

 درصد تغییرات 1399 1400 شرح

 65.8 2.077.364 3.444.662 درآمدهاي عملیاتي

(2.634.628) هزینه هاي تولید  (1.728.927)  52.4 

 132.5 348.437 810.034 ناخالصسود 

(115.899) هزینه هاي فروش ، اداري و عمومي  (82.890)  39.8 

(133.471) سایر اقالم عملیاتى   (59.088)  125.9 

 171.6 206.459 560.664 سود عملیاتي

(1.581) - هزینه هاي مالي  - 

 10.2 207.651 225.727 هاى غیرعملیاتى خالص سایر درآمدها و هزینه

 90.6 412.529 786.391 سود خالص قبل از مالیات 

(551) مالیات بر درآمد  (1.055)  (47.8)  

 91 411.474 785.840 سود خالص

 - 690.000 690.000 (سهم تعداد سهام)هزار

 91.1 596 1.139 ریال -سود پایه هر سهم 
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 آمار تولید:

 درصد افزایش )کاهش( افزایش )کاهش( 1399 1400 واحد محصول

 1.32 628.4 47،578 48،206 تن شیر خام

 42.5 170 400 570 تن زیتون

 3.83 66 1،724 1،790 راس گوساله نر 

 )9.98( )579.4( 5،806 5،227 تن ذرت علوفه اي

 1.39 27.4 1،971 1،998 تن یونجه 

 88.27 400.4 454 854 تن جو قصیل

 - 26 -   26 تن جو 

 )2.89( )905.3( 31،275 30،370 تن کود حیواني

 )56.31( )599.3( 1،064 465 تن گندم

 97.69 121.6 124 246 تن کلزا

 )59.61( )404.4( 678 274 تن کلش

 37.21 80 215 295 تن گالبي

 )100( )72.5( 73  -   تن سیب

 60.61 20 33 53 تن گیالس

 500 10 2 12 تن گردو خشک

 )63.85( )83( 130 47 تن آلو

 )37.5( )210( 560 350 تن شلیل

 20 4 20 24 تن به
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 آمار فروش:

 درصد افزایش )کاهش( افزایش )کاهش( 1399 1400 واحد شرح

 2 712 45،860 46،572 تن شیر

 11 181 1،652 1،833 رأس گوساله هاي نر

 494 247 50 297 تن کود حیواني

 43 170 400 570 تن زیتون

 37 80 215 295 تن گالبي

 )100( )73( 73  -   تن سیب

 61 20 33 53 تن گیالس

 500 10 2 12 تن گردو خشک

 )38( )210( 560 350 تن شلیل

 )64( )83( 130 47 تن آلو

 20 4 20 24 تن به

 )60( )634( 1،064 430 تن گندم

 98 122 124 246 تن کلزا
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مواد اولیه عمده :و مصرف  ، تولیدآمار خرید   

 محصول

 مصرف خرید و تولید

 درصد افزایش 1399 1400 درصد افزایش 1399 1400

578.618 ذرت علوفه اي  278،845 122 395.185 242.009 63 

 98.8 177.869 353.774 85.4 200،304 371،320 یونجه خشک

 57 141.221 221.862 46.3 153،139 224،063 ذرت دانه اي

 75 113.321 198.851 76.3 117،436 207،006 پودر چربي

 73 79.699 137.730 120.7 75،307 166،207 تفاله چغندر

 97 81.263 159.745 82 92،142 162،807 کنجاله سویا

 10 119.808 131.744 4.5 124،552 130،160 پودر گوشت

 161 36.839 96.321 212 43،720 136،387 کاه و کلش

 )9( 127.697 116.371 )2.7( 122،153 118،811 جو

 

 

 یلیون ریالمبالغ به م

12

2 



 

 

 تغییرات در سرمایه گذاري ها :

 الف( تغییرات دارایي هاي ثابت مشهود 

 درصد افزایش )کاهش( افزایش )کاهش( 1399 1400 شرح

 - - 778.870 778.870 زمین

(2.310) 87.427 85.117 سا ختمان   (3)  

(3.450) 85.437 81.987 تاسیسات  (4)  

 16 6962 42.822 49.784 ماشین آالت و تجهیزات

 69 4.139 6.015 10.154 وسایل نقلیه

ومنصوباتاثاثه   14.965 13.129 1.836 14 

 13 195 1.478 1.673 ابزار آالت

(8.898) 97.726 88.828 چاهها   (9)  

هاي در جریان تکمیلدارایي  142.769 36.623 106.146 290 

(7.423) 10.373 2.950 پیش پرداخت هاي سرمایه اي  (72)  

(791) 1.028 237 اقالم سرمایه اي در انبار  (77)  

 8 96.406 1.160.928 1.257.334 جمع کل 
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 ب( تغییرات دارایي هاي زیستي مولد 

 

مانده در 

ابتداي سال
افزایش

فروخته 

شده
تلفات

 تعدیالت  و 

سایر تغییرات

نقل 

وانتقاالت

مانده در 

پایان سال

مانده در 

ابتداي سال
استهالك

فروخته 

شده
تلفات

 تعدیالت و 

سایر تغییرات

مانده در 

پایان سال
14001399

 341,231 -(120,952)(2,447)(592) 241,019 458,259 92,551 53,153(35,109)(651)(35) 109,909 348,350 248,680

 6,280 5,409 - -(3,648) - 8,041 5,801 - - -(3,169) 2,632 5,409 479

 38,552 101 - - - - 38,653 22,720 3,819 - - - 26,539 12,114 15,832

 797 - - - - - 797 318 53 - - - 371 426 479

 3,422 - - - - - 3,422 1,155 230 - - - 1,385 2,037 2,267

 2,805 - - -(2,805) - - 334 94 - -(428) - - 2,471

 3,744 126 - - - - 3,870 373 187 - - - 560 3,310 3,371

 3,495 - - -(1,747) - 1,748 699 233 - -(466) 466 1,282 2,796

 400,326 5,636(120,952)(2,447)(8,792) 241,019 514,790 123,951 57,769(35,109)(651)(4,098) 141,862 372,928 276,375

 310,244 424,874(72,061)(1,647)(5,202)(241,019) 415,189 415,189 310,244

 25,205 21,598 - - - - 46,803 46,803 25,205

 56,957 21,553 - - - - 78,510 78,510 56,957

 35,959 23,679 - - - 8,775 68,413 68,413 35,959

 16,033 38,401 - - - - 54,434 54,434 16,033

 50,762 32,671 - - - - 83,433 83,433 50,762

 3,810 4,360 - -(4,299) - 3,871 3,871 3,810

 2,739 3,148 - - - - 5,887 5,887 2,739

 501,709 570,284(72,061)(1,647)(9,501)(232,244) 756,540 756,540 501,709

 8,875 - - - -(8,775) 100 100 8,875

 910,910 575,920(193,013)(4,094)(18,293) - 1,271,430 123,951 57,769(35,109)(651)(4,098) 141,862 1,129,568 786,959

باغ بادام 4 هکتاري

باغ گردو - 62 هکتاري

گوساله هاي ماده

جمع 

پیش پرداخت هاي سرمایه اي

باغ گالبي-47 هکتاري 

باغ آلو 7 هکتاري 

جمع 

            استهالك انباشته بهاي تمام شده  

باغ گردو - 43 هکتاري

آلو

جمع 

باغ گردو - 55 هکتاري

باغ گردو - 40 هکتاري

گالبي 

گیالس

به

شلیل

مبلغ دفتري

یونجه

زیتون

گاوهاي شیري

شرح
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 تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست هاي تامین مالي:

 حقوق صاحبان سهام  الف( تغییرات در

 درصد تغییرات 1399 1400 شرح

 - 690،000 690،000 سرمایه

 - 69،000 69،000 اندوخته قانوني

 90 514.179 975.719 سود انباشته

 36 1,273,179 1,734,719 جمع

 ب( تغییرات در بدهي هاي بلند مدت 

 درصد تغییرات 1399 1400 شرح

 120 362.898 796.898 پرداختني هاي بلند مدت

 108 16.929 35.274 ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان

 119 379,827 832,172 جمع

 ج(تقسیم سود

 درصد تغییرات 1399 1400 شرح

هر سهمسود   1.139 596 91 
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 وضعیت نقدینگي: تغییرات در

 

 1399 1400 شرح
افزایش 

 )کاهش(

درصد افزایش 

 )کاهش(

  31  110،685 361.824 472.509 جریان خالص ورود وجه نقد ناشي از فعالیت هاي عملیاتي 

  21  5 24 29 گذاري هاي سرمایهدریافتي بابت سپرده سود

  (100) (2.162) (2.162) - سود پرداختي بابت تسهیالت 

  105 (127،016) (120.858) (247.874) سود سهام پرداختي

 (74)  1،043 (1.412) (369) مالیات بر درآمد پرداختي

  16 (68،586) (416.343) (484.929) هاي زیستي مولد وجه پرداختي بابت افزایش دارایي

  5 (6،621) (140.099) (146.720) وجه پرداختي بابت خرید دارایي هاي ثابت مشهود

  33  95،801 293.210 389.011 وجه دریافتي بابت فروش دارایي هاي زیستي مولد

 (100)  1،004 (1.005) (1) وجه پرداختي بابت خريد دارايي هاي نامشهود

 (66) (3،448) 5.192 1.744 وجه دریافتي بابت فروش دارایي هاي ثابت مشهود

  (100)  (11.242) (11.242) - باز پرداخت اصل تسهیالت

 (358)  5،228 (1.459) 3.769 خالص)کاهش ( افزايش  در وجه نقد 

 (17) (1،271) 7.515 6.244 مانده وجه نقد در ابتداي سال

 80 151 188 37 تغییرات نرخ ارزتاثیر 

  61  3،806 6.244 10.050 مانده وجه نقد در پايان سال
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 سیاست هاي اعتباري: بیان سیاستهاي مالي و

 خام اولویت بخشی به تامین مالی سرمایه در گردش به تولید، علی الخصوص تولید شیر -

 تامین مالی و بازپرداخت تسهیالت  -

 مالی برای پیش خرید نهاده های دامی تامین -

 کاهش دوره وصول مطالبات -

 تغییرات سرمایه در گردش

 درصد تغییرات 1399 1400 شرح

 74.4 653.803 1.140.304 دارایي هاي جاري

 1.7 1.055.850 1.074.317 بدهي هاي جاري

(402.047) 65.987 سرمایه در گردش  (83.5)  

 

 کهباشد یم یادار یهاو محل ساختمان یمحل دامدار ،ی و باغیزراع یها نیهکتار شامل زم1.175  شرکت به مساحت نیزم

بوده عام ( مجتمع کشت وصنعت ودامپروری و مرغداری دشت خرمدره ) سهامیبه نام شرکت  هکتار باقیمانده 128 قانونی تیمالک

  .ولی سند تک برگ اخد نگردیده است
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 تغییرات نسبت هاي مالي :

 

 

 

 

 

 

 

 

مالینسبت های   29/12/1400  30/12/1399  

 0.53 0.52 نسبت بدهي

 0.62 1.06 نسبت جاري

 18.17 24.75 نسبت بازده مجموع دارایي ها 

 47 48 نسبت حقوق صاحبان سهم

 524 685 جریان نقدي هر سهم
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 هاي مربوط به خدمات پس از فروشفعالیت

از سوی مشرتریان دریافت گرردید کره پ  از برطرف نمودن علل ایجراد، در سال مورد گزارش تعداد محرردودی شکایت 

 مشکل برطرف گردید.

 

 اطالعات مربوط به معامالت با اشخاص وابسته

هر گونه معامله با اشخاص وابسته به شرکت با رعایت صرفه و صالح شرکت و در شرایط مساوی با تصویب هیئت مدیره 

گردد. وضعیت معامالت انجام توسط مدیریت شرکت افشا می تمامی این معامالت قبل ازامکان پذیر است . بدیهی است 

 همراه صورتهای مالی درج شده است. 35با اشخاص وابسته در یادداشت 

 اطالعات تعهدات مالي آتي شرکت

و حسابهای تعهدات مالی شرکت بر اساس قراردادهای جاری شرکت می باشد که در صورت های مالی به صورت اسناد 

 پرداختنی و دادن تضامین به بانک ها و مشتریان منعک  شده است.

 نظام راهبري شرکت

( پیوست ارائه گردیده 3و ترکیب اعضای هیئت مدیره در قالب جدول شماره )اطالعات مربوط به ساختار هیئت مدیره  -1

 است .

:تعداد جلسات هیئت مدیره در سال مالی مورد جلساتاطالعات در مورد تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضاء در  -2

جلسه بوده است که در این جلسات عموما به وضعیت شرکت در تمام جنبه های با اهمیت رسیدگی شده است.  53نظر 

گردد و مدیر عامل مسئول نظارت بر اجرای صحیح تصمیمات و مصوبات هیئت مدیره به مدیران واحدها اعالم می

  باشد.مصوبات می
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 اطالعات درباره حقوق و مزایا و پاداش مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره: -3

موظف هیئت مدیره براساس حکم ابالغی از سوی شرکت گسترش پیوند فردوس پارس  یحقوق مدیر عامل و اعضا

هیئت  موظفرعامل و میزان حق حضور اعضای غیرگردد و سایر پرداخت ها از جمله پاداش مدی( تعیین میهلدینگ)

هیئت مدیره و مدیر عامل در جدول  حقوق و مزایای خالصه وضعیت شود.ه توسط مجمع محترم تصمیم گیری میمدیر

 ( ارائه گردیده است.5پیوست شماره )

 اطالعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت: -4

دهد. در زیر تشکیل می کشاورزی، مدیر واحد دامپروری و مدیر مالی، مدیر مدیران اجرایی شرکت را مدیرعامل

مجموعه مدیریت دامپروری، مدیران تولید، شیردوشی، گوساله دانی، زایشگاه و انبار خوراک قراردارند و زیر مجموعه 

قرار دارند. در بخش دامپروری مدیریت و باغبانی کارشناسان و تکنسین های واحد زراعت  کشاورزیمدیریت واحد 

 کند.ریت مستقیم مدیر عامل انجام وظیفه میکیفیت و مدیر سالمت گله تحت مدی

 گردد. حقوق و مزایای مدیران ارشد شرکت با پیشنهاد مدیر عامل و تایید هیئت مدیره تعیین می

 اطالعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی: -5

گردید و مجمع انتخاب  29/12/1400 سازمان حسابرسی بعنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به

 شد.نسبت به پرداخت حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی به هیئت مدیره اختیار تام داده
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 شرکت گزارش تجزیه و تحلیل ریسک

 ریسک مالحظات قانوني

به استثناء قوانین و مقررات عمومی، مقررات و قوانین خاصی بر شرکت حکم فرما نیست و تعهدات کارفرما در قوانین کار، تامین 

ماعی، مالیات های مستقیم و تجارت و تعهدات به سازمان های بورس و اوراق بهادار، منابع طبیعی و محیط زیست و بهداشتی اجت

 به نحو احسن مورد توجه قرار داشته و تاکنون اشکال قابل توجهی به چشم نخورده است.

 ریسک ورود رقباي جدید

صنعت زراعت و خدمات وابسته اضافه شد. برای سال آینده نیز پیش  واحدهای کشاورزی و دامپروری جدیدی به 1400 در سال

 شود تا شرکت های جدید دیگری به صنعت زراعت و خدمات وابسته اضافه گردد.بینی می

 ریسک بازاریابي و فروش

سایر محصوالت  گذاری شیر وتوان به نامشخص بودن سیاستهای حمایتی دولت در قیمتاز نمونه های ریسک بازاریابی و فروش می

و محدودیت در امکان تعیین نرخ فروش شیر متناسب با افزایش هزینه های تولید و اعمال سقف های قیمتی توسط سازمان حمایت 

های صنفی کارآمد در راستای اجرای قانون تضمینی محصوالت کشاورزی و از مصرف کننده و تولیدکننده و عدم وجود تشکل

 دامپروری اشاره کرد.

 افزایش بهاي نهاده هاي داميریسک 

ها مانند انتقال ارز به علت تحریم ها، افزایش هزینه های حمل و نقل، کاهش نسبی سطح مشکالت مرتبط به واردات نهاده

 شوند.مهمترین ریسک های افزایش بهای نهاده ها شناسایی می های همجوارای در استان ذرت علوفه
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 ریسک مالي

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

نامند. از این رو در نظر می بدهی در شرکت که تحت عنوان اهرم مالی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد را ریسک مالی

 است با خرید نقدی نهاده های دامی ریسک مذکور کاهش داده شود.

 هاي توسعه منابع انساني:فعالیت

نفر  2.150در سال مالی مورد گزارش با برگزاری دوره های آموزش و اعزام برای آموزش و شرکت در سمینارها مجموعاً 

 ساعت آموزش انجام شده است.

 به شرح جدول زیر می باشد :  1399و  1400متوسط نیروی انسانی در سال مالی 

29/12/1400 شرح  30/12/1399  

 3 3 رسمي

 234 248 قراردادي

 237 251 جمع

   تحصیالت

 5 4 دکترا و باالتر

 16 18 فوق لیسانس

 24 25 لیسانس

 14 19 فوق دیپلم

 115 134 دیپلم

 13 10 سیکل

 50 41 ابتدایي

 237 251 جمع
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29/12/1400 سطوح تجربه  30/12/1399  

سال30باالي   0 0 

سال  30تا  20  20 12 

سال  20تا  12  82 79 

سال  12تا  6  84 82 

سال  6تا  2  39 46 

سال  2تا   26 18 

 237 251 جمع
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 سال گذشته ص تکالیف مجمعاقدامات انجام شده در خصو

 گزارشات پیوست عطف مفاد تکالیف مجمع  ردیف تکالیف

 شرح خالصه اقدامات هیئت مدیره
 تبصره بند

بند گزارش 

 حسابرسی
 تاریخ شماره بند تکالیف

1  6-1 

 بازرس و حسابرس گزارش 6-1 بند خصوص در

 تجارت قانون هیاصالح 124 ماده مفاد رعایت ، قانونی

 قرار تاکید مورد شرکت اساسنامه 42 و 33 مواد و

 گرفت

- - 

 اساسنامه 42 و 33 موارد و تجارت قانون هیاصالح 124 مفاد مطابق یجار سال در

 انتخاب نینیهمچ و رهیمد تیهئ  یرئ نائب و  یرئ انتخاب خصوص در شرکت

است شده تیرعا رهیمد تیهئ جلسه نیاول در عامل ریمد . 

2  6-2 

 رعایت قانونی بازرس و حسابرس گزارش 6-2 بند بابت

 انتخاب خصوص در شرکت اساسنامه 27 ماده مفاد

 یدارا موظف ریغ رهیمد ئتیه عضو کی حداقل

 قرار مجمع تاکید مورد مرتبط تجربه و یمال التیتحص

 .گرفت

- - 
 و یکشاورز نگیهد با 12/08/99 مورخه  1921/99/188 نامه رویپ مذکور مراتب

باشدیم انجام حال در خصوص نیا در یریگیپ و دهیگرد مکاتبه پارس یدامپرور . 

9و  3-6  3  

گزارش حسابرس و بازرس قانونی،  9در خصوص بند 

دستور العمل انضباطی ناشران  5رعایت مفاد ماده 

 پذیرفته شده فرابورس مورد تاکید مجمع قرار گرفت.

گزارش حسابرس و بازرس  3-6در خصوص بند 

اصالحیه قانون تجارت  240ماده قانونی، رعایت مفاد 

 مورد تائید مجمع قرار گرفت.

 در سال جاری رعایت شده است. - -
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ردیف 

 تکالیف
 گزارشات پیوست عطف مفاد تکالیف مجمع 

 شرح خالصه اقدامات هیئت مدیره
 تبصره بند

بند گزارش 

 تاریخ شماره بند تکالیف  حسابرسی

4  6-4 

گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت موضوع انتقال  6-4در خصوص بند 

 به مربوط الزامات تیرعا مستضعفان، ادیبن از اسناد مالکیت دارایی های انتقالی 

 تهیکم خصوص در بهادار اوراق و بورس سازمان یداخل کنترل دستورالعمل

 مصوب نرخ تیرعا ،یشرکت تیکماح دستورالعمل الزامات تیرعا ،یحسابرس

نامه مدیریت مورد تاکید مجمع قرار  در مندرج موضوعات رفع و ریش فروش

   گرفت

- - 
 مالکیت اخذ و به نام اسناد، برخی از شده انجام یریگیپ به تیعنا با

انتقال یافت و مابقی در حال پیگیری است. شرکت  

5  10 . 11 

 دستورالعمل مفادگزارش حسابرس و بازرس قانونی رعایت  11در خصوص بند 

 دستورالعمل نیهمچن و یمال یگزارشگر بر حاکم یداخل یها کنترل الزامات

 یقانون بازرس و حسابرس گزارش 11 و 10 یبندها موضوع یشرکت تیحاکم

 مورد تایید قرار گرفت.

- - 

 و لیتشک اعضاء تیاکثر حضور با یحسابر تهیکم جلسات یجار سال در

 و مطرح رهیمد تیهئ جلسات در مذکور تهیکم در شده بیتصو موارد

گرددیم فیتکل نییتع  
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 سیم سودپیشنهاد هیئت مدیره براي تق

 میلیون ریال -مبلغ 

 785.840 سود قابل تقسیم    

  تکالیف قانوني : 

 78.584 اصالحیه قانون تجارت 90طبق ماده  1399درصد سود خالص سال  10تقسیم حداقل 

  پیشنهاد هیات مدیره:

 78.584 سود سهام پیشنهادي هیات مدیره 

 هاي آینده  شرکتبرنامه

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

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

 سطح.

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

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

 سودآوری شرکت بهبود قابل توجهی داشته باشد.

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

تن گردوی خشک طی فرآیند کامال  1.000اجرای پرونده تاکنون، پیش بینی می شود در سال های آینده با تولید حداقل 

  مکانیزه ضمن افزایش درآمد و سودآوری شرکت ، بازار اصلی گردو از ارقام تجاری در اختیار شرکت باشد.
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ینکه طرح تحقیقاتی ملی خاص در خصوص سازگاری ژنوتیپ های مختلف بادام در طرح امید بخش بادام از با عنایت به ا

           ، پیش بینی کمدر شرکت در حال انجام می باشد، با شناسایی ارقام بادام سازگار در منطقه و نیاز آبی  1399سال 

در آینده بخشی از اراضی شرکت در  سیار مناسب،تصادی بمی شود با توجه به محدودیت منابع آبی در شرکت و صرفه اق

 چارچوب استراتژی توسعه خشکبار ، به احداث باغ بادام اختصاص یابد.

و دام  تولیدکشور نیز با توجه به تغییر الگوی  ،با پیشرفت سریع تکنولوژی در صنایع مختلف، جهت پرورش گاو شیری

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

شرکت در حال تهیه می باشد که در صورت تامین منابع مالی و تصویب آن می تواند به بهبود بهره وری تولید در واحد 

 گاوداری در آینده کمک کند.

با توجه به سطح ژنتیک مناسب واحد گاوداری شرکت و فرصت ها و پتانسیل های بالقوه مانند اقلیم منطقه ، دانش 

راس گاو شیری در شرکت های گروه مادر تخصصی هلدینگ  80.000از  بیشفنی کارکنان و ظرفیت استفاده 

گوشتی در حال مطالعه می باشد که کشاورزی و دامپروری فردوس پارس طرح تولید محصوالت ژنتیک گاو شیری و 

پ  از تهیه طرح کسب و کار و تامین منابع مالی و تصویب آن ضمن در اختیار گرفتن سهم زیادی از بازار اسپرم 

 کشور می تواند سبب سود آوری بسیار زیادی برای شرکت شود.

 اطالعات تماس با شرکت

مجتمع کشت وصنعت شرکت ،  فیروزی خرمدره انتهای بلوار شهید اباذر –آدرس شرکت : جاده زنجان 

 ودامپروری و مرغداری دشت خرمدره ) سهامی عام (

  1131صندوق پستی :       45711 -38797کد پستی : 

 024 -35522330،  024 -35529906،  024 -35529904تلفن : 

 206داخلی  024-35523010امور سهام: 

 khoramdareh@parslivestock.irآدرس الکترونیکی : 

 هیئت مدیره –با تقدیم احترام 
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 1ماره جدول پیوست ش

 عملکرد واقعي هاي درآمد هر سهم وبینياي پیشقایسهاطالعات م

به شرح  29/12/1400 شرکت برای سال مالی منتهی بهعملکرد واقعی و درآمد هر سهم پیش بینی اطالعات مربوط به 

 زیر بوده است:

1400پیش بیني سال  عملکرد واقعي شرح اقالم جدول  درآمد هر سهم  درصد افزایش )کاهش( 

 41 2.449.200 3.444.662 درآمد عملیاتي

 23 (2.139.147) (2.634.628) بهاي تمام شده کاالي فروش رفته

خالصناسود   810.034 310.053 161 

 20 (96.191) (115.899) هزینه هاي عمومي ، اداري و تشکیالتي

 83 (73.072) (133.471) خالص سایر درآمدها )هزینه ها(ي عملیاتي

 298 140.790 560.664 سود عملیاتي

 - - - هزینه هاي مالي 

مدها )هزینه(هاي متفرقهآخالص در  225.727 373.705 40 

 53 514.495 786.391 سود و زیان قبل از کسر مالیات

 (13) (630) (551)  مالیات

 53 513.865 785.840 سود و زیان پس از کسر مالیات

ریال-سود عملیاتي هر سهم  813 204 298 

ریال-سود غیرعملیاتي هر سهم  326 541 (40) 

 - 690.000 690.000 سرمایه
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 2جدول پیوست شماره 

 ات و نقدشوندگي سهامرتبۀ کیفیت افشاء اطالع

ر اساس ب 29/12/1400وضعیت رتبه بندی شرکت از لحاظ نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطالعات در سال مالی منتهی به  

 سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است: ارزیابی

1400رتبه در سال  شرح  

 - رتبۀ کیفیت افشاء اطالعات

 236 تعداد روزهاي گشایش نماد

 235 تعداد روزهاي معامالتي
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 3جدول پیوست شماره 

 اطالعات مربوط به هیئت مدیره 

 جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضاء هیئت مدیره

 خانوادگینام و نام

 )نماینده شخصیت حقوقی(
 سمت

مدارک  تحصیالت/

 ای حرفه

تاریخ عضویت 

 در هیئت مدیره

تعداد سهام 

وثیقه در تاریخ 

 گزارش

میزان 

مالکیت در 

 سهام شرکت

عضویت همزمان 

در هیئت مدیره 

 هاسایر شرکت

عضویت قبلی در هیئت 

ها در مدیره سایر شرکت

 اخیرسال  5

 غیر موظف رئی  هیئت مدیره علي مزرعتي 
مدیریت فوق لیسان  

 بازرگانی بین الملل

 دارد ندارد - 1000 1395

 غیر موظف عضو غیرموظف هیئت مدیره محمد ادب

 فوق لیسان 

 تغذیه دام 
 دارد ندارد - 1000 1398

 غیر موظف عضو غیرموظف هیئت مدیره وند الهرود يعبداهلل رضا قل

تخصصی علوم دکتری 

 دامی
 ندارد ندارد - 1000 1400

 موظف نائب رئی  هیئت مدیره و مدیرعامل علي رضائي رودباري 
علوم  ی تخصصیدکتر

 دامی
 دارد ندارد 0.00014 1.000 1396

 موظف عضو هیئت مدیره و مدیر مالی محمد جواد زائري امیراني
لیسان  فوق 

 حسابداری

 دارد ندارد 0.00014 1.000 1400
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  4جدول پیوست شماره 

 جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت  )غیر عضو هیئت مدیره(

 میزان مالکیت در سهام شرکت سابقه اجرایي در شرکت ايتحصیالت/مدارك حرفه سمت خانوادگينام و نام

 - سال 21 مدیریت بازرگانی بین المللفوق لیسان   رئی  هیئت مدیره علي مزرعتي 

 عضو غیرموظف هیئت مدیره محمد ادب
 فوق لیسان 

 تغذیه دام 
 16.000 سال 16

 - سال 5 دکتری تخصصی عضو غیرموظف هیئت مدیره وند الهرود يعبداهلل رضا قل

 علي رضائي رودباري 
نائب رئی  هیئت مدیره و 

 مدیرعامل

 - سال 22 تخصصی دکتری

 محمد جواد زائري امیراني
عضو هیئت مدیره و مدیر 

 مالی

 6.752 سال 17 فوق لیسان  حسابداری
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 5جدول پیوست شماره 

 جدول حقوق، مزایا و پاداش مدیرعامل و  اعضاء هیئت مدیره

 اعضاء هیئت مدیره فعلی:

 نام و نام خانوادگی

 1399سال  1400سال 

 حقوق و مزایا:نقدي
 حقوق و مزایا:غیرنقدي

 
 جمع حقوق، مزایا و پاداش پاداش مجمع حقوق و مزایا )نقدي و غیرنقدي( 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 اسفهالهام کاظمي 

    يرجب رضایعل
40 - 40 

 3.246 - 3.246 5.380 948 4.432 علي رضائي رودباري

 2.401 - 2.401 5.144 426 2.718 مهدي یوسفي

 0 0 0 1.197 217 980 يرانیام يزائر جواد محمد
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 6جدول پیوست شماره 

 عناویت کمیته های داخلی شرکتجدول 

 تعداد جلسات عناوین کمیته ها ردیف

 2 منابع انسانی، جذب و آموزش 1

 12 بهداشت حرفه ای و ایمنی شغل 2

 1 محیط زیست و آب و فاضالب 3

 24 کمیته معامالت 4

 2 نگهداری، سروی  و تعمیر تجهیزات 5

 12 کمیته فنی دامپروری 6

 6 کمیته فنی کشاورزی 7

 2 کمیته مالی 8

 9 نظام پیشنهادها 9

 2 تحقیق، توسعه و فن آوری 10

 10 کمیته تعالی و ایزو 11

 6 کمیته ارزیابی ریسک و کنترل تغییرات 12

 IT 2کمیته  13

 12 شورای کارگری 14

 7 کمیته انضباطی 15
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