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 صفحه شرح

 5 بهادار  اوراق و بورس سازمان منظر از مقدمه / معرفی و ماهيت شركت و صنعت / تاريخچه / شركت

 6 صنعتی كه شركت در آن فعاليت می نمايد و جايگاه شركت در صنعت / موضوع فعاليت شركت 

 7 سهم محصوالت شركت از بازار محصوالت 

 8 و سهم شركت از بازارقوانين و مقررات و ساير عوامل برون سازمانی 

 9 محيط كسب و كار و صنعتی كه شركت در آن فعاليت می كند ، فرصت ها و ريسكهاي حاكم بر محيط وعوامل موثر بر صنعت و محيط بيرونی شركت 

 10 محصوالت اصلی 

 11 ساختار واحد تجاري 

 12 نحوه ارزش آفرينی 

 13 شركت خوراك دام پارس  كالن اهداف

 14 شركت / استراتژي ها  اين هاي ارزش

 15 گواهينامه بهداشتی شركت /  بهره برداري و ظرفيت ها

 16 قبل  به نسبت آنها تغييرات و شركت بنايی زير و اصلی هاي فعاليت جاري وضعيت

 16 شركت  سهام مقايسه هاي شاخص

 17 باشند  داشته شركت بيرونی محيط و صنعت بر اي عمده اثر توانند می كه عواملی

 17 شركت  مديران اطالعات

 18 شركت  سهامداران تركيب و شركت / سرمايه اجرايی مديران اطالعات

 19 جدول تغييرات سرمايه 

 20 اهداف بلند مدت و كوتاه مدت و اولويت آنها براي يک دوره زمانی معقول آتی )اهداف مالی و ساير اهداف مرتبط با كسب و كار( 

 21 يابی آن چگونگی مواجهه مدير با روندهاي بازار و تهديدها و فرصت هاي برآمده از آن روندها و نحوه اندازه گيري ميزان موفقيت و دوره زمانی ارز

 22 ها  شبكه توسعه برنامه

 22 اوليه  مواد هزينه افزايش با مواجهه براي شركت راهبردهاي

 22 مدير  توسط شده ذكر اهداف به دستيابی براي راهبردها و زمانی برنامه و اهداف

 22 اصلی  روندهاي با راهبرد تطابق

 23 راهبردها  و اهداف به رسيدن براي ريزي برنامه

 23 مدير  اهداف به دستيابی براي رو پيش هاي ريسک و ها چالش بينی پيش

 23 گذشته  هاي دوره يا دوره به نسبت راهبردها يا اهداف در اهميت با تغييرات

 24 اجرايی  مديران خدمات جبران و مدير اقدامات ، راهبردها ، اهداف بين رابطه مورد در مباحثی

 24 آن  با ارتباط در گرفته صورت گامهاي و شركتی راهبري با ارتباط در شركت هاي سياست

 24 شركت  محيطی زيست و اجتماعی مسئوليتهاي خصوص در اطالعاتی

 24 گروه  هم و مشابه شركت با مقايسه در شركت اطالعاتی شفافيت امتياز

 24  آن  بهبود و راهبردهاي شركت اطالعاتی شفافيت امتياز

 24 شده  گزارش نتايج بر آنها تاثيرات و ها قضاوت و برآوردها ، حسابداري مهم هاي رويه تغييرات

 24 روابط  و ها ريسک منابع، اين مديريت چگونگی همچنين و باشند تأثيرگذار شركت ارزش بر توانند می مدير اعتقاد به كه روابطی و ها ريسک منابع، خصوص در اطالعاتی

26الی  25 شركت  ريسک تحليل و تجزيه  

 27 مدير  شده اعالم اهداف به دستيابی براي منابع اين از استفاده چگونگی و شركت دسترس در مهم غيرمالی و مالی منابع

 28 باشد(  شركت نقدينگی وضعيت دهنده نشان است ممكن كه نقد وجوه جريان ،يا زيان و سود ، ترازنامه اقالم از يک هر نقدينگی و جريان هاي نقدي )وضعيت

 28 كاركنان  مشاركت و فكري و انسانی سرمايه

 28 مازاد  منابع مديريت براي اي برنامه هرگونه

 28 منابع  در انتظار مورد يا و شده شناسايی كمبودهاي مديريت براي اي برنامه هرگونه

 28 روابط  اين مديريت چگونگی و شركت كار و كسب ماهيت و ارزش عملكرد، بر روابط اين تاثير احتمال چگونگی و ذينفعان با مهم روابط

 28 شركت  بر آن اثرات و سود نرخ و ارز نرخ تغييرات

 29 شركت  سوي از آن بازپرداخت امكان و شركت هاي بدهی

 29 گردش  در سرمايه كمبود با مواجهه در شركت توانايی و راهبرد و شركت تعهدات الزامات، شامل گردش، در سرمايه وضعيت
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 صفحه شرح

 29  ندارد وجود شركت عهده بر تعهدي آنها بابت از هنوز كه مخارجی و تعهدات پوشش براي انتظار مورد منابع

 29  شركت اي سرمايه منابع در انتظار مورد نوسانات يا و شده شناخته روندهاي

 29  نشده  استفاده نقدي هاي دارايی و خارجی و داخلی نقدينگی منابع

 29  تخفيفات  حجم و فروش هاي روش مشتريان، خريد الگوهاي در تغيير

 29  گذاري   سرمايه منابع با مرتبط روندهاي و سرمايه ساختار

 30  سهام   به تبديل قابل اوراق و ثابت درآمد با اوراق سهام، انتشار برنامه ها، سياست اين كردن عملياتی نحوه آن، اهداف و سرمايه تأمين هاي سياست

 30  شركت  كار و كسب ماهيت و ارزش عملكرد، بر آنها تاثير چگونگی و وابسته اشخاص با بااهميت معامالت

 30  اصلی    اجرايی مديران خروج شامل اصلی، كاركنان در تغييرات

 30  آن   از ناشی اثرات و حقوقی دعاوي احتمالی نتايج

 30  فنی  ذخاير ساير بيمه، حق ذخاير در بااهميت تغييرات

 30   (اثرات كاهش براي شركت راهبرد و احتمالی آثار جزئيات،) رقابت ريسک رقابت، وضعيت

 31 مواد و موارد مهم در مورد آنها تغييرات در قيمت گذاري 

 31 توليد  ظرفيت در تغييرات

 31  آينده  در و جاري سال در شركت (تغيير يا رشد) پيشرفت

 31  اهداف  آن به دستيابی در مديريت راهبردهاي و مديريت اهداف شركت، عملكرد نتايج بين روابط

 31  باشد  غيرمالی و مالی معيارهاي براي اهدافی شامل است ممكن كه شركت انداز چشم از تحليلی

 32 بودجه  با مقايسه در واقعی عملكرد تحليل و بررسی

 32  توضيحات  ارائه و روابط تحليل با همراه يكديگر، با گوناگون عملياتی و مالی اطالعات مجموعه ارتباط

 33   شامل (ها فعاليت كل از قسمت هر سهم)تجاري هاي قسمت فعاليت

 33  (شد نخواهند تكرار آينده در احتماال كه جاري عمليات با مرتبط موضوعاتی) شركت اصلی هاي فعاليت از غير موثر عوامل هرگونه

 مهم تغييرات كارمندان،/سهامداران امتيازات و ها برنامه تقسيمی، سودهاي مجدد گذاري سرمايه سرمايه، بازده سهام، بازخريد شامل سهام، با مرتبط اطالعات
 سهم  قيمت

33 

 33  ترازنامه  اقالم در مهم جابجايی يا تغييرات هرگونه و (واگذاري و تحصيل) ها دارايی تركيب در تغيير

 33  تقسيمی   سودهاي خصوص در بااهميت اطالعات گونه هر

 34  محصوالت  فروش و توليد خصوص در مديريت آتی راهبردهاي و اهداف

 34  تغييرات  اين از شركت برآورد و شده تمام بهاي عوامل تغييرات

 34  عملياتی  ي(ها هزينه) درآمدها ساير خالص و تشكيالتی ، اداري ، عمومی هاي هزينه تغييرات از شركت برآورد

 34  دوره  پايان در شركت مالی تامين منابع جزئيات خصوص در توضيحات

 34  شركت  اهميت با هاي برنامه ساير

 35 مطالبات / روند قيمت سهام  وصول دوره بودن باال نرخ / علت افزايش علت

 36 ساير عوامل به شرح زير می باشد اهم راهبردهاي شركت با توجه به عوامل تاثيرگذار محيطی و داخلی و 

 37 مهمترين معيارها و شاخص هاي عملكرد براي ارزيابی عملكرد در مقايسه با اهداف اعالم شده

 38 پياده سازي اصول حاكميت شركتی 

 39 اثرات شيوع ويروس كرونا

 40 چشم انداز شركت 
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 :مقدمه

هاي همراه آن مطالعه شود. اين گزارش شامل جمالت مالي و يادداشتهاي گزارش تفسيري مديريت بايد همراه با صورت

، «باور»، «نيبيپيش»باشد. کلماتي نظير نگري است که با رويدادهاي آتي يا عملکرد مالي آتي شرکت در ارتباط ميآينده

است بيانگر جمالت و اصطالحات مشابهي که به شرکت مربوط « احتماالً»، «خواسته»، «تمايل»، «انتظار»، «برآورد»

 نگر است.آينده

هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي آتي است. اين جمالت بينيدهنده انتظارات، باورها يا پيشنگر نشانجمالت آينده

ايج تها و مفروضات غير قطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نها، عدم قطعيتدر معرض ريسک

 تظار باشند.مورد ان

 :ماهيت شركت و صنعتمعرفی و 

خوراك محصوالت توليدي شرکت شامل خوراك مرغ گوشتي، کند. فعاليت مي توليد خوراك دام و طيورشرکت در صنعت 

 و خوراك حيوانات آزمايشگاهي و ساير مي باشد. مرغ تخمگذار، کنسانتره دامي سنگين، کنسانتره دامي سبک

 :تاريخچه

 تاريخ تاسيس

تاسرريو و در ترراري   20/07/1345در ترراري   10100440067برره شناسرره ملرري   شرررکت خرروراك دام پررار 

 نزد اداره ثبت شرکتها و مالکيت صنعتي به ثبت رسيده است. 11035تحت شماره  26/07/1345

 :بهادار اوراق و بورس سازمان منظر از شركت

شررده اسررت و در حررا  حاضررر در گررروه صررنعت  در بررور  اوراب بهررادار تهررران پذيرفترره 1356شرررکت در سررا  

 مورد معامله قرار گرفته است. 1367غذايي با نماد غدام درج شده است و سهام آن براي اولين بار در سا  
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 صنعتی كه شركت در آن فعاليت می نمايد و جايگاه شركت در صنعت:

 موضوع فعاليت شركت

 زير است: اساسنامه فعاليت اصلي شرکت بشرح 2طبق ماده 

تاسرريو و سرررمايه گررذاري در کارخانلررات توليرردي بمنظررور تهيرره و توليررد خرروراك و داروي دام و طيررور، آبزيرران 

و سرراير حيوانررات و گوشررت و تخررف مرررغ و فررروش آن و صرردور توليرردات شرررکت و واردات ماشررين آالت و 

انلرام خردمات اجراره انبرار و سريلو و قطعات يدکي و مواد اوليه و ساير لروازم مرورد نيراز برراي فعاليتهراي فروب و 

سرراير عمليررات بازرگرراني ملرراز و مربرروط برره فعاليررت شرررکت اعررف از خريررد و فررروش  رت، کنلالرره سررويا، تخررف 

پنبه، آفترابگردان، جرو، گنردم، پودرمراهي، سربو  گنردم و بررنج ، کلسريف، پرودر صرد  اسرتخوان، نمرک، پرودر 

انروا  ويتامينهرا و مرواد معردني، کيسره هراي پالسرتيکي و سراير گوشت، يونله، تفالره غننردر، مرال ، متيرونين، 

 مواردي که به صنعت دام و طيور ارتباط داشته باشد.

سررا  و بره عنرروان اولررين و بزرگتررين و تنهررا شرررکت بورسرري  50شررکت خرروراك دام پررار  برا قرردمتي برريش از 

 محسوب مي گردد. خوراك دام و طيور کشور

 آدرس دفتر مركزي شركت:

 29پالك  –جنب بانک اقتصاد نوين  –نبش كوچه فروغ  –خيابان توحيد  –تهران 

  021 - 66925014شماره تماس: 

 Parsfeedco.comسايت: 

 Info@parsfeedco.comايميل: 

 آدرس كارخانه شركت:

 روبروي رنگ هاويلوكس -جاده مخصوص تهران كرج  11كيلومتر  –تهران 

 021-44525637شماره تماس: 
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 سهم محصوالت شركت از بازار محصوالت: 

 مصار  محصوالت توليدي شرکت در جدو  زير خالصه شده است؛

نماينرردگي شرررکت در  35تمررامي محصرروالت شرررکت توسررر واحررد فررروش خرروراك دام پررار  و از طريررق 

 سراسر کشور گسترده مي باشد توزيع مي گردد.

 : سهم شركت از بازار 
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سهم هر محصول از کل بازار

سهم بازار در اختیار خوراک دام پارس
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کنسانتره شیری کنسانتره پرواری

کنسانتره دامی

سهم هر محصول از کل بازار

سهم بازار در اختیار خوراک دام پارس

 مصارف نوع محصول رديف

 خوراك مرغ گوشتي 1
روزه مرغ گوشتي نژاد را  و  42اين نو  از خوراك طي يک دوره پرورش 

 کاب مورد استفاده قرار مي گيرد.

 خوراك مرغ تخمگذار 2
ژه جهت پرورش نژادهاي صنعتي مرغ تخمگذار به وي اين نو  خوراك

 هايالين مورد مصر  قرار مي گيرد.

 کنسانتره دامي سنگين 3
کنسانتره هاي دامي سنگين به منظور پرورش و تامين کامل نيازهاي تنذيه 

 اي دام سنگين شيري و پرواري مورد استفاده قرار مي گيرد.

 کنسانتره دامي سبک 4
دامي سبک به منظور پرورش و تامين کامل نيازهاي تنذيه کنسانتره هاي 

 اي دام سبک شيري و پرواري مورد استفاده قرار مي گيرد.

 خوراك حيوانات آزمايشگاهي و ساير 5
اين خوراك در موسسات تحقيقاتي و علمي به منظور تامين نياز غذايي 

 مي گيرد. حيوانات آزمايشگاهي از جمله موش و خرگوش مورد استفاده قرار



 گزا                      تفسيري مديريت | 8

 

 

 

 

 قوانين و مقررات و ساير عوامل برون سازمانی:

 قانون مالياتهاي مستقيف .1

 قانون تلارت .2

 اجتماعيقانون تامين  .3

 قانون کار .4

 قوانين سازمان بور  و اوراب بهادار .5

 قوانين بانکي .6

 قانون ملازات اسالمي .7
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 قانون حمايت از حقوب مصر  کنندگان .8

 قانون تعزيرات حکومتي .9

 قانون و مقررات سازمان استاندارد .10

 استانداردهاي حسابداري و حسابرسي .11

 قوانين و مقررات سازمان دامپزشکي .12

 

صنعتی كه شركت در آن فعاليتت متی كنتد ، فرصتت هتا و ريستكهاي حتاكم بتر محيط كسب و كار و 

 :محيط وعوامل موثر بر صنعت و محيط بيرونی شركت

تلقري نمرود کره  قرديميرا در ايرران مري تروان بره عنروان يرک صرنعت  خروراك دام و طيروره طور کلي صرنعت ب

 در گروه صنايع تبديلي کشور قرار گرفته است. 

 :و ريسكهاي موجود در توليدعوامل تاثير گذار 

 کشاورزي  تامين پايدار مواد اوليه مورد نياز اين صنايع از بخش -
 ت کشاورزيالقيمت تمام شده محصو افزايش -
 بازارهاي جهاني  -
 کمبود نقدينگي در واحدهاي توليدي  -

 :عوامل تاثير گذار و ريسكهاي موجود در صادرات و راهكارهاي پيشنهادي

د کره برا توجره صادرات ، الزام دولرت برراي بازپرداخرت ارز حاصرل از صرادرات مري باشرت الاز عمده مشک -

 موجررم متررررر شرردن شرررکتها  ال(مبلررف فررروش کررا)ي صررادراتي بررا ارزش واقعرري البرره منررايرت ارزش کررا

  د.مي گرد

حمررل  هزينرره هرراي بررانکي و موضررو  نرررو ارز وافررزايش التت موجررود در صررادرات، مشررکاليکري از مشررک -

  د.و نقل مي باش

قيمرت مرواد اوليره اسرت، کره يرک راه برراي مقابلره برا آن فعرا  کرردن تعراوني هرا  مشکل ديگر، افزايش -

 .جهت تامين مواد اوليه است

 ح تکنولوژي مورد استفاده و مالکيت مزار  کشاورزي الاص -

شرد کره بايرد برراي ي مري باالتت مشرابه خرارجي، نيرز از مشرکالر نسبت بره محصروالتقيمت تمام شده با -

 .ش کردالقيمت تمام شده ت کاهش
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 محصوالت اصلی: 

 

با توجره بره محرور اصرلي فعاليرت و ماموريرت شررکت کره توليرد و عرضره انروا  خروراك دام و طيرور بره 

منظور ترامين نيراز مرغرداران و دامرداران کشرور مري باشرد ايرن شررکت داراي محصروالت زيرر بروده کره 

 و عرضه آن به بازار است.هف اکنون در حا  توليد 

 

محصوالت

خوراك طیور

تخمگذار

گوشتي

بلدرچین

بوقلمون

شترمرغ

سایر

خوراك دام

گاو شیري

گاو پرواري

اسب

گوسفند

بز

سایر

سایر 
محصوالت

موش

خرگوش

سایر
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 ساختار واحد تجاري:
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 :نحوه ارزش آفرينی

غشف انداز،  در راستاي ايلاد فرهنگ تعالي ، آينده شرکت را با تعريف ماموريت،خوراك دام پار  ديرعامل شرکت م

 وهمواره خود بعنوان الگو حوترمين نموده و به عنوان ارکان جهت ساز، ترسيف  قي شرکت،الارزش ها و منشور اخ

 اعتماد را در سازمان ايلاد کرده اند. 

  :رهبر سازمان با تشکيل تيف هاي تعالي شامل

 کميته فروش و بازاريابي 

 ت کارکنان المکميته س

 کميته ريسک 

 کميته حفاظت و ايمني کارکنان

 کميته وام کارکنان 

 کميته طبقه بندي مشاغل 

 مي کار الشوراي اس

 ... حسابرسي و کميته
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 شركت خوراك دام پارس: كالن اهداف

  :از است عبارت شرکت کالن اهدا 

 

برا  نمروده اسرت و  جديرد بازارهراي وتوسرعه شناسرايي بره اقردام خرود انرداز غشرف راسرتاي در خروراك دام پرار  شرکت

توجرره برره محرردوديتهاي موجررود اقرردام برره بکررارگيري شرريوه هرراي جديررد فررروش نمرروده و هم نررين بررا خريررد و 

 .تالش نموده است   مهف اين به کارآمد در راستاي دستيابي  نيروهاي جذب واردات دستگاههاي خر توليد و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رشد توليد
افزايش 
سودآوري

تنوع 
محصول

افزايش 
سهم بازار

ارتقاء برند
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 شركت: اين هاي ارزش

 .باشد مي مشتريان رضايت گرو در ما موفقيت : مشتريان

 به ) دار امانت دقيق، تيمي، کار و يادگيري به عالقه مند متعهد، پاسخگو، پذير، مسئوليت صادب،(شايسته کارکنان : کارکنان

 .گردند مي قلمداد خوراك دام پار  شرکت سرمايه ترين ارزشمند و ترين مهف عنوان

 معنوي، هاي ارزش حفظ با آنان سهام ارزش در انتظار مورد افزايش طريق از سهامداران رضايت : سهامداران

 .گردد مي تامين محيطي زيست و فرهنگي،اجتماعي

 لحاظ و دور هاي افق به نگاه با خارجي و داخلي تلاري شرکاي و کنندگان تامين با تعامل : تلاري وشرکاي کنندگان تامين

 .پذيرد مي صورت طرفين منافع نمودن

 رعايت راستاي در کارخانه تمامي در زيست محير و جامعه قبا  در خوراك دام پار  شرکت مسئوليت و رسالت : جامعه

 هاي به ارزش احترام و کارکنان و سالمت محير شراير بهبود در دقت است. شده تعيين ملي منابع حفظ و قانوني الزامات

 .است اهميت حائز بسيار ميکنيف زندگي درآن که اي جامعه

 تلارب از مندي بهره با منطقه سطح در کيفيت با و سالف خوراك دام و طيور انوا  عرضه و توليد ما وجودي فلسفه : ماموريت

  ينفعان انتظارات منظور تامين به بهداشتي و زيستي محير هاي استاندارد رعايت لذا است، نوين تکنولوژي و خبره پرسنل

 .دارد قرار اقدامات اولويت در

 منطقه در رقابتي و کيفيت با خوراك دام و طيور سالف،  انوا  توليدکنندگان برترين از يکي  انداز: غشف

 ها: استراتژي

 مختلف رويکردهاي بکارگيري در ، کارکنان رفتاري پذيرش و شدن نهادينه و ها ارزش فراگيري بمنظور شرکت مديرعامل

 سيستف استقرار همانند مديريتي ابزارهاي از سازمان آينده ترمين براي ها ارزش برنده پيش نقش از اطمينان حصو  براي

 عملکرد و مديريتسيستف  بهبود درخصوص سازمان تعالي رهبر و ارشد مديريت. نمايد مي استفاده  ISO المللي بين هاي

 . است دادهر قرا پرسنل عموم استفاده مورد را وب تحت وکاربردي  مديريتي افزارهاي نرم انوا  ، سازمان

 فرآيندهاي و محصو  کيفيت مستمر بهبود هد  با سازمان سطوح کليه در ها گروه و افراد هاي تالش از ارشد مديريت

 .نمايد مي قدرداني و پشتيباني موقع به و آشکار بطور آن بر موثر کليدي
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 گواهينامه بهداشتی شركت:

 

 :بهره برداري و ظرفيت ها

صررادره از وزارت صررنايع و معررادن،  18/12/1347مورخرره  57686فعاليررت شرررکت بموجررم ملرروز شررماره 

بموجررم  تررن  )بصررورت مررش( در روز آغرراز گرديررده اسررت. مرررافاً 400بهررره برررداري از کارخانرره بررا ظرفيررت 

صررادره از اداره کررل صررنايع غررذايي و دارويرري وزارت صررنايع و 18/09/1356مورخرره  35011نامرره شررماره 

ترن در روز )دوشريفت( افرزايش يافتره اسرت. ظرفيرت قابرل دسرتر  شررکت  600معادن ظرفيرت اسرمي بره 

ارد و ارتباط مسرتقيف برا حلرف سرفارش مشرتريان ) در طرو  سرنوات گذشرته و سرا  مرالي مرورد گرزارش( د

برره  1356ايررن شرررکت در سررا   توليررد شرررکت نيررز مترراثر از فررروش در هررر سررا  در نوسرران ميباشررد. مرررافاً

 عرويت سازمان بور  اوراب بهادار تهران پذيرفته شده است.
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 قبل: به نسبت آنها تغييرات و شركت بنايی زير و اصلی هاي فعاليت جاري وضعيت

 تاريخ

 ميليون ريالدوره اخير به  5روند طی 

 دوره 5نمودار روند 
30/09/9

6 

30/09/9

7 

30/09/9

8 

30/09/9

9 

30/09/140

0 

مبلغ كل 

 فروش

653،288  298،247  298،160  114،822  237،709  

 
 

بهاي 

تمام 

 شده

626،264  244،231  277،130  139،671  757،660  

 

 

 

 

 

 

288,653

247,298

160,298

822,114

709,237

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1 2 3 4 5

264,626
231,244

130,277

671,139

660,757

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

1 2 3 4 5
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 :باشند داشته شركت بيرونی محيط و صنعت بر اي عمده اثر توانند می كه عواملی

 اقدام نهادها و سازمانها به مستندات ارائه و اسناد ثبت به نسبت واقعي و شفا  بصورت شرکت اين : مالياتي جامع قانون اجراي

 و شده نابرابر شراير رقابتي آمدن بوجود باعث رقيم شرکتهاي از برخي شفافيت عدم و گريزي قانون مقابل در و نمايد مي

 پيش رقابتي بازار تعاد  الذکر فوب قانون اجراي با که است آورده بوجود شرکت اين براي زمان مرور در منفي رقابتي فراي

 .گردد مي بيني

  . باشد عادي مي وضعيت از کمتر اين شرکت محصوالت خريد تقاضاي ، جامعه اقتصادي رکود زمان در : خريد قدرت کاهش

ليکن بخشي از مواد اوليه اصلي به طور غير مستقيف از نرو ارز   ندارد واردات به %100وابستگي شرکت اين  : ارز نرو تنييرات

 لذا نرو ارز به طور غير مستقيف بر قيمت محصوالت اثر گذار مي باشد .تاثير پذيري دارد 

 شرکت رسيدگي و قطعي شده است. 1398 سا  شرکت تا عملکرد ماليات: ماليات
 

 شركت: مديران اطالعات

سررا   2برره مرردت  20/11/1399مررورو  بطررور فرروب العررادههيئررت مررديره شرررکت در ملمررع عمررومي عررادي 

 سمت اعراء به شرح  يل تعيين گرديد. 11/12/99انتخاب شدند و در جلسه هيئت مديره مورو 

 اعضاء هيئت مديره
 نام و نام خانوادگی

 نماينده
 سمت به طور كامل

تاريخ 

عضويت در 

هيئت 

 مديره

سابقه اجرايی در 

 شركت

تحصيالت / 

مدارك حرفه

 اي

شركت مجتمع توليد 

 گوشت مرغ ماهان

سيد مهدي وفائی 

 مقدم

 اتيه رئيسنائب 

 )موظف(رهيمد
 فوق ليسانس مديرعامل 06/12/1399

شركت سرمايه گذاري 

 پاك انديشان
 مهدي سليمان فالح

 رهيمد تياه عضو

 )موظف(
 فوق ليسانس معاونت اداري و مالی 20/11/1399

شركت سرمايه گذاري 

 كشاورزي كوثر
 محسن رحيمی

 رهيمد ئتيه رئيس

 )غير موظف(
 دكترا - 20/11/1399

موسسه بيمارستان 

 خيريه رحيميان

الدن رحيميان 

 اصفهانی

 اتيهعضو 

 (موظف ريغ)رهيمد
 فوق ليسانس - 20/11/1399

شركت طبيعت بكر 

 ميشو
 له صفرزادهاعطا

 رهيمد ئتيعضو ه

 )غير موظف(
 فوق ليسانس - 20/11/1399
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 شركت: اجرايی مديران اطالعات

 سيد مهدي وفائی مقدم  مهدي سليمان فالح

 06/12/1399تاريخ انتصاب: 20/11/1399تاريخ انتصاب:

 سطح تحصيالت:كارشناسی ارشد سطح تحصيالت:كارشناسی ارشد

 رشته تحصيلی: مديريت رشته تحصيلی: مديريت

 مديرعامل معاونت اداري و مالی
 

 

 ابوالفضل گلی پور محبوبه سينه سپهري

 01/04/1399تاريخ انتصاب: 01/12/1398تاريخ انتصاب:

 سطح تحصيالت:كارشناسی سطح تحصيالت:كارشناسی

 رشته تحصيلی:حسابداري مديريترشته تحصيلی:

 مدير مالی مدير اداري
 

 :شركت سهامداران تركيب و سرمايه

 مي باشد: جدو   يلبشرح  1400آ ر  30منتهي به  ماليدوره ترکيم سهامداران شرکت در 

نام سهامداررديف

30/09/1400

درصد مالكيتتعداد سهام

1شركت سرمايه گذاري كشاورزي كوثر400،003،30  50 

2 000،1 پاك انديشان شركت سرمايه گذاري  00،0  

3 رحيميانموسسه بيمارستان خيريه000،200،4  7 

4611،5 گوشت مرغ ماهان ديشركت مجتمع تول  00،0  

200،1 شويبكر م عتيشركت طب 5  00،0  

6سايرين25،788،789 43 

000،000،60جمع 100 

  از سررهام شرررکت در اختيررار شرررکت سرررمايه گررذاري کشرراورزي کرروثر )سررهامي  50 حرردودنظررر برره اينکرره %

 خاص( مي باشد لذا کنتر  شرکت بعهده آن شرکت مي باشد.
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 مراحل افزايش سرمايه شركت از بدو تأسيس تاكنون به شرح جدول زير ارائه شده است:

 جدول تغييرات سرمايه

 شرح

تاريخ 

افزايش 

 سرمايه

درصد 

افزايش 

 سرمايه

 تعداد سهام

 ارزش اسمی

 هر سهم

 )ريال(

 ارزش كل )ريال(
نحوه تامين 

 افزايش سرمايه

  150.000.000 1000 150.000  1354 سرمايه اوليه

 1356سود  300.000.000 1000 300.000 100 1357 مرحله اول -افزايش 

 اندوخته ها 450.000.000 1000 450.000 50 1358 مرحله دوم -افزايش 

 اندوخته ها 600.000.000 1000 600.000 33 1359 مرحله سوم -افزايش 

 آورده نقدي 1.050.000.000 1000 1.050.000 75 1366 مرحله چهارم -افزايش 

 اندوخته هاو آورده نقدي 2.100.000.000 1000 2.100.000 100 1370 مرحله پنجم -افزايش 

 1372سود  3.150.000.000 1000 3.150.000 50 1373 مرحله ششم -افزايش 

 مطالبات و آورده نقدي 10.000.000.000 1000 10.000.000 217 1383 مرحله هفتم  -افزايش 

 اندوخته ها 20.000.000.000 1000 20.000.000 100 1386 مرحله هشتم -افزايش 

 آورده نقديمطالبات و  60.000.000.000 1000 60.000.000 200 1393 مرحله نهم -افزايش 

 

سهف به ارزش اسمي هر سهف يکهزار ريا (  150،000ميليون ريا  )شامل تعداد 150سرمايه شرکت در بدو تاسيو 

 60ميليارد ريا  به مبلف  20از مبلف  28/03/93بوده که براي آخرين بار طبق مصوبه ملمع عمومي فوب العاده مورو 

به ثبت رسيده  20/03/94يکهزار ريالي افزايش يافته است که در تاري   ميليون سهف با نام 60ميليارد ريا  منقسف به 

  است.
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اهداف مالی و ستتاير اهداف )اهداف بلند مدت و كوتاه مدت و اولويت آنها براي يک دوره زمانی معقول آتی 

 (:مرتبط با كسب و كار

تن توليد تالش بر اين بوده است که  36000با معاد   1400با توجه به بودجه توليد در نظر گرفته شده جهت سا  مالي 

  اقدامات الزم جهت تحقق بودجه صورت پذيرد.

 ت فعلي الارتقاء کيفيت محصو

 ت کف بهره و بلندمدت الش براي اخذ تسهيتال

 حذ  گلوگاهها و استفاده حداکثري از ظرفيت دستگاهها 

 ش براي خريد مواد اوليه مورد نياز با بهترين کيفيت و کمترين قيمت ممکن الت

ستف هاي مکانيزه  سي سي به اطارتقاء  ستر سريع در د ستف هاي البه منظور ت سي ستفاده از  عات يکپارجه مورد نياز و ا

 کنتر  هاي داخلي  يکپارغه تحت وب جهت افزايش

 و کسم سهف بازار از دست رفتهاي تحت وب ن و از طريق سيستف هالياخذ سفارشات بصورت آن

 ش در زمينه به حداقل رساندن ضايعات الان يک فرايند پويا و مستمر و ت  بعنوالمديريت بر ضايعات و ات

ارتقاء کيفيت ، متنو  و بکارگيري روشها و سازو کارهاي مناسم جهت  D&R اجراي برنامه هاي تحقيقاتي و تقويت واحد

صو صوهزينه  ت وکاهشالکردن مح شده مح سعه ناوگان فروش و برنامه ريزي ، حفظ ، وت تالهاي توليد و قيمت تمام 

 توسعه و تقويت برندهاي فرعي در جهت گسترش بازار 

 بررسي و مطالعه در خصوص عوامل زيست محيطي و توجه ويژه به مسئوليت اجتماعي

صو صادرات مح سعه  سهف بازار داخلي و التاکيد بر تو صوت با حفظ  شي به مح صادراتي با رعايت ت داخلي والتنو  بخ

 . نيازهاي بازار

كه با توجه به  ،تعريف شيوه جديدي از توليد و فروش با عنوان توليد كارمزدي متناسب با نياز مصرف كنندگان

توليد شركت را تا حدودي  اصلی عدم تخصيص نهاده دولتی به شركتهاي توليد كننده خوراك دام يكی از موانع

 برطرف نموده است
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چگونگی مواجهه مدير با روندهاي بازار و تهديدها و فرصت هاي برآمده از آن روندها و نحوه اندازه گيري 

 :ميزان موفقيت و دوره زمانی ارزيابی آن

شرکت و تصميف گيري در مديريت اين شرکت در طي هر ماه جلسه اي با مديران شرکت جهت بررسي موضوعات داخلي 

  . خصوص فرصتها و تهديدهاي پيشرو برگزار مي نمايد اهف موضوعات قابل تاکيد و بررسي به شرح  يل مي باشد

ت جديد عرضه شده در بازار به صورت مرتم و در بازه هاي زماني الهاي رقبا و محصو متقي : التدر حوزه فروش محصو

از تحليل درکميسيون فروش و دستور مدير عامل  گرفته و گزارش بررسيها پوتوسر تيف فروش مورد بررسي قرار مشخص

  . ت مي گرددالمنلر به تلديد نظر در قيمت محصوشرکت ، 

تاييد شررده توسررر هيات مديره  مالتاين شرررکت مطابق آيين نامه معاتامين مواد اوليه  در حوزه تامين مواد اوليه :

ي صورت تاييد کميسيون خريد و تاييد مديرعامل شرکت، در تمامي خريدها از بررسي و شرکت صورت مي پذيرد و پو

صرفه و صر از شررکتهاي مختلف خريد به پايين ترين  الماز اخذ اسرتع شرکت در اولويت بوده و پو الحپذيرفته رعايت 

برنامه ريزي جهت خريد مسررتمر با بهترين قيمت طي غند ماه گذشررته از   .قيمت و بهترين کيفيت صررورت مي پذيرد

ستمرار  که نمود آن در افزايش ميزان توليد و فروش محسو   در امر فروش و توليد بوده استاقدامات قابل توجه جهت ا

  . مي باشد 

داخلي و خارجي و مطالعه بر تيف تحقيق و توسعه شرکت با حرور در نمايشگاههاي معت در حوزه تحقيق و توسعه :

توليدي  والتبسته بندي سعي در بروز نمودن محصت جديد عرضه شده در بازار غه از بابت توليد و غه از بابت المحصو

  . ت جديد براي تکميل سبد فروش شرکت مي نمايندالمحصوشرکت و توليد 

آالت تاکيد مديريت شرکت بر استفاده از تکنولوژي روز دنيا درخطوط توليد مکانيزه و حذ  ماشين  در حوزه توليد :

دستگاه داي  14که در راستاي بهبود فرآيندهاي توليد  ردن راندمان توليد مي باشد .ال بکاربر براي حذ  گلوگاهها و با

 طي دوره مالي جديد خريداري شده است.
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 ها: شبكه توسعه برنامه

 و گرفته صورت ريزي برنامه براسا  شرکت اين ، توزيع جديد بازارهاي يا ها شبکه توسعه هاي برنامه اجراي خصوص در

 استان در که است تالش در ،افروشه در مطالبات وصو  دوره کاهش و فروش مقداري افزايش هم ون مزايايي به توجه با

 .فروش از طريق نمايندگان فعا  نمايد  به اقدام شراير حائز هاي

نماينرردگي  35واحررد فررروش خرروراك دام پررار  و از طريررق تمررامي محصرروالت شرررکت توسررر در حررا  حاضررر 

 شرکت در سراسر کشور گسترده مي باشد توزيع مي گردد.

 :اوليه مواد هزينه افزايش با مواجهه براي شركت راهبردهاي

 برآن سعي همواره خود توليدات براي شرکت لذا دهد مي تشکيل سويا رت و  را  شرکت اين اوليه مواد عمده اينکه به توجه با

 نياز مورد اوليه مواد ،نبوده، درخصوص تخصيص سهميه نهاده مناسم محصوالت کشاورزي عرضه که سالهايي در که داشته

 نمايد. تهيه مطمئن و معتبر کنندگان تامين از را خود
 

 مدير: توسط شده ذكر اهداف به دستيابی براي راهبردها و زمانی برنامه و اهداف

 از هريک براي مدنظر زمانبندي آن در و نموده تعريف مشخص اجرايي هاي برنامه شده تعيين اهدا  از يک هر براي شرکت

 و اجرا طو  در و نظر پياده مورد هاي زمان در اجرايي هاي برنامه که اند شده مشخص اجرايي هاي برنامه شده تعيين اهدا 

 آيد. مي بعمل ها برنامه و زمان در الزم بازنگري نيز آن از قبل يا

 

 اصلی: روندهاي با راهبرد تطابق
 

 با اهدا  تحقق هاي ه را واقع در که است شده بيني پيش خاص اجرايي هاي برنامه شده معين که هايي استراتژي تمامي براي

 ها استراتژي اجرايي دربخش هاي برنامه و شرکت هاي استراتژي ، اهدا  عمده و ميگردد ميسر ها برنامه اين نمودن اجرايي

منتهي به  مالي دوره  در شررده محقق فروش و شررده بيني پيش فروش مقايسرره  يل جدو  مثا  بطور . اسررت شررده بيان

 : باشد مي30/09/1400

مالی  دوره فروش پيش بينی شده براي

 30/09/1400منتهی به 

مالی  دوره برايمبلغ واقعی فروش 

 30/09/1400منتهی به 
 درصد تحقق

637،394،2  237،709  %29  

مالی منتهی  دوره برايپيش بينی شده  سود

 30/09/1400به 

مالی منتهی  دوره برايسود مبلغ واقعی 

 30/09/1400به 
 درصد تحقق

585،92  981،21  %22  
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 :راهبردها و اهداف به رسيدن براي ريزي برنامه
 

صويم و مطالعه هنساال هاي برنامه در که شده تعيين اهدا  تحقق براي شرکت  از نيز را الزم هاي ريزي برنامه ، گردد مي ت

ساني نيروي ، فني ، مالي مختلف ابعاد سات در و متعدد طي مراحل الزم هاي بازنگري و داده انلام مديريتي و ان  مختلفي جل

 .باشد شده تعيين اهدا  جهت در و مطلوب حاصله نتايج که شود مي سعي و گرفته انلام شود مي برگزار منظور اين به که
 

 مدير: اهداف به دستيابی براي رو پيش هاي ريسک و ها چالش بينی پيش
 

 احتمالي هاي ريسک و ها غالش و گردد مي تشکيل شده تعيين اعراء حرور با و ماه يکبار سه بصورت شرکت ريسک کميته

 و ، فني نقدينگي ، بازار شرررامل مختلف هاي حوزه در باشرررند گذارتاثير شررررکت اهدا  تحقق و فعاليت در تواند مي که

سي، و تکنولوژيکي صميمات و بررسي سيا صميف موارد ترين عمده . گردد مي اتخا  الزم ت  به ريسک کميته در شده گيري ت

 : باشد مي  يل شرح

 بندي بسته خطوط نمودن مکانيزه.1

 مطمئن تامين منابع از اوليه مواد تامين.2

 ارز نرو نوسانات و ارزي هاي محدوديت به توجه با وارداتي جاي به داخلي جايگزين اوليه مواد تامين.3

 .با توجه به شيو  ويرو  کرونا که لطماتي را به بدنه کليه صنو  وارد نموده و اين شرکت نيز از اين مقوله مستثني نبوده4

و شيو  اين ويرو  آسيم جدي در تامين مواد اوليه،کاهش تقاضا بر محصوالت،کاهش بهره بروري کارکنان و مشکالت 

وصو  مطالبات که باعث افزايش هزينه ها و کاهش درآمد شده است به شرکت رسانده است که به طبع اين امر موجم 

دات پيشگيرانه اي که شرکت اعما  نموده است هم نان افت شديد معامالت اين صنعت گرديده است، حا  با وجود تمهي

 هاي وارده قابل رويت مي باشد. اثرات آسيم

 ريا ( ميليون/ مبالف:  تن)مقادير:                    گذشته: هاي دوره يا دوره به نسبت راهبردها يا اهداف در اهميت با تغييرات

 

 شرح رديف

30/09/1400  30/09/1399  درصد تفاوت % 

 نرخ مقدار
مبلغ )ميليون 

 ريال(

 نرخ مقدار
مبلغ )ميليون 

 ريال(
 مقدار

نرخ)ميليون 

 ريال(

مبلغ )ميليون 

 ) تن( ريال(
)ميليون 

 ريال(
 )تن(

)ميليون 

 ريال(

716،265 77 3،582 دان مرغ 1  317،16  54  669،738  %76-  %64  %62-  

979،183 58 3،157 خوراك دام 2  205،2  36 319،79  %43  %61  %319،1  

3 
خوراك حيوانات 

 آزمايشگاهی و ساير
100 71 164،7  88  47 126،4  %15  %91  %74  

000،52 65 800 خوراك مرغ تخمگذار  4  501،1  27 751،37  %21-  %407،1  %38  

715،1 47 64 0 0 0 خوراك مرغ مادر  5  - - - 

685،186 32 5،818 خوراك دام مصوب  6  - - - - - - 

693،13 99 1،388 كارمزديتوليد  7  - - - - - - 

237،709 402 14،845 جمع   610،18  194 114،822  - - - 
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 اجرايی: مديران خدمات جبران و مدير اقدامات ، راهبردها ، اهداف بين رابطه مورد در مباحثی

 برنامه و اهدا  موقع به و مطلوب رسيدن نتيله به در همکاران فعاليت و تالش فراخور به مالي طو  دوره در شرکت مديريت

 اقدام ها، حوزه تمامي در جاري هاي فرآيند بهبود جهت در شرکت مديريت هم نين شود مي تقدير معنوي و مادي بصورت

 هاي ايده و نظرات توانند مي کارکنان تمامي که صورت بدين است نموده شرکت کارکنان از اجرا قابل و بکر هاي ايده به خريد

صورت و داده قرار مديريت اختيار در را خود سازنده  دريافت پاداش در مقابل ها ايده بودن آفرين ارزشو  بودن عملياتي در

 .نمايند
 

 آن: با ارتباط در گرفته صورت گامهاي و شركتی راهبري با ارتباط در شركت هاي سياست

صو  از شرکت خوراك دام پار   اين در و نمايد مي رعايت را آن و دارد کامل تبعيت شرکتي راهبري امر در شده تعريف ا

ستا  ازسازمان سازماني درون حوزه در ريسک مديريت و مستقل و داخلي حسابرسي کميته ، مديره هيات اعراي وجود از را

 سازي شفا  در سعي و برد مي بهره سازماني برون حوزه در مستقل سيحسابر هم نين و سرمايه بازار و قانوني نظارتي هاي

 .دارد ساير  ينفعان و سهامداران بين اعتماد افزايش جهت سازمان در پاك و سالف محيطي ايلاد ، فعاليت

 
 

 شركت: محيطی زيست و اجتماعی هاي مسئوليت خصوص در اطالعاتی

ست اجتماعي، الزامات سر در ايمني و محيطي زي صو  عمر غرخه سرا ميگردد. هم نين مي  انلام جاري رويکردهاي با مح

 سوخت، و برب مصر  در جويي کرد. صرفه اشاره ها آن تفکيک ضمن ضايعات فروش و ها زباله تفکيک و توان به جداسازي

شرکت که ستا اقداماتي ديگر از ها زباله ،تفکيک کار آور زيان عوامل گيري اندازه سئوليتهاي خصوص در اين   و اجتماعي م

 و کليه امحا مواد اوليه با تاييد سازمان دامپزشکي و پسماند صورت پذيرفته است. نمايد مي رعايت محيطي زيست
 

 شده: گزارش نتايج بر آنها تاثيرات و ها قضاوت و برآوردها ، حسابداري مهم هاي رويه تغييرات

 حسابرسي گزارشات کليه گرديده است و ضبر و ثبت مرتبر حسابداري استانداردهاي اسا  بر را مالي رويدادهاي تمامي

 . باشد مي سطح مقبو  در شرکت
 
 

 باشند تأثيرگذار شركت ارزش بر توانند می مدير اعتقاد به كه روابطی و ها ريسک منابع، خصوص در اطالعاتی

 روابط: و ها ريسک منابع، اين مديريت چگونگی همچنين و

 شرکت هاي برنامه ها ريسک و منابع اين مديريت براي و است شده اشاره قسمت اين در تفکيک به نيز ها ريسک خصوص در

 که باشد مي محصوالت فروش بازار خصوص در اطالعاتي و مالي منابع شامل منابع. باشد مي گذشته همانند ريسک کميته و

 .شود مي گرفته بهره دروني منابع از مالي منابع به دسترسي براي
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 شركت: ريسک تحليل و تجزيه

 تکنولوژي از استفاده و فرآيندها بررسي بازار، وضعيت کارکنان، و مديران تخصص و تلربه شرکت، طوالني سابقه به عنايت با

ست نبوده مواجه توجهي قابل ريسک با شرکت جاري هاي فعاليت روز، هاي سکها مختلف، عمومي هاي حوزه در ولي .ا  و ري

 به بازار، به انعکا  جهت آن از ناشري تأثيرات سرريعاً احراز، صرورت در که دارد وجود شررکت براي زير شررح به مخاطراتي

 .شد خواهد اعالم تهران، بهادار اوراب و بور  محترم سازمان

 تجاري ريسک

 و تخفيفات اعطاي و بازار بر مناسم نظارت عدم بدليل ولي شود مي محسوب شرکت اين قوت نقاط جزو بازار در شرکت برند

 توسر ناسالف رقابت نهايتاً رقبا، توسر خريداران به اندازه از بيش اعتبار اعطاي رقبا، توسر تلاري عر  از خارج سود حاشيه

 ريسک با را شرکت و گرديده محصوالت فروش و توليد کاهش باعث ميتواند ... و مردم مختلف اقشار خريد قدرت کاهش ، رقبا

 . سازد مواجه تلاري

 جديدي رقباي ورود ريسک

 اخير سررالهاي در محصررو  اين مطلوبيت دليل به . باشررد مي ايران در خوراك دام و طيور کننده توليد اولين شرررکت اين

 شرکت لذا . است شده شرکت فروش افت باعث موضو  اين که اند نموده دام و طيورخوراك  توليد به اقدام توليدي واحدهاي

 قيمت و شرايرالبته در حا  حاضر  تمام تالش خود را جهت بهتر نمودن کيفيت محصو  نموده است. ، موضو  حل جهت

ست، از اينرو  پرداخت سر تخفيفاتيدر بازار تعيين کننده ا سرا سا   ويژه جهت نمايندگان  شور برا تناژ فروش در نظر ک

 گرفته خواهد شد.

 قانونی مالحظات ريسک

 تامين کار، قوانين در کارفرما تعهدات و نيست حکمفرما شرکت بر خاصي قوانين و مقررات عمومي، مقرات و قوانين استثناء به

 داشته قرار توجه مورد احسن نحو به بهادار اوراب و بور  هاي سازمان به تعهدات و تلارت و مستقيف هاي ماليات ، اجتماعي

 . است نخورده غشف به توجهي قابل اشکا  تاکنون و

 نقدينگی ريسک

 طريق از مالي تأمين يا و سرمايه افزايش جهت سود از بخشي تخصيص و پيشنهادي سهام سود منطقي تقسيف قبيل از عواملي

 .شد خواهد نقدينگي ريسک کاهش باعث سرمايه، بازار در نوين ابزارهاي

 بهره نرخ ريسک

 مهمترين عنوان به ها سياست کردن عملي و ابزارها از گيري بهره در مرکزي، بانک استقال  براي مناسم بستر کردن فراهف

 مدنظر نيز را بانکي شبکه هاي اولويت ساير ميتوان سياست اين به دستيابي سايه در و بوده مطرح بانکي نظام اصالح اولويت

 نرو و نپذيرد تأثيري بودجه کسري از کرده، مهار را تورم مناسم پولي هاي سياست اعالم با تواند مي مرکزي بانک .داد قرار

 استقال  مالي، استقال  عملياتي، استقال  شامل بعد، غهار در مرکزي بانک استقال  اين .کند نزديکتر تعاد  به را بهره

 و مهف بسيار شاخص يک عنوان به بانکي بهره نرو تعيين که است اين توجه قابل نکته .باشد مي کارکردي استقال  و پرسنلي

  عدم صورت در که بوده مهمي هاي آيتف از داخلي، تورم نرو و جهان در بهره نرو با آن مقايسه و کشور اقتصاد در تأثيرگذار
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 تعيين از ناشي ريسک بانکي، ساختار اصالح و مقاومتي اقتصاد جديد هاي سياست با منطبق واقعي بهره نرو تعيين رعايت

 .باشد داشته بسزايي تأثير قتصادي ا هاي بنگاه هاي فعاليت در تواند مي واقعي غير بهره نرو

 ريسک تامين مواد اوليه

شامل سويا، نظر به اينکه عمده بهاي تمام شده محصوالت شرکت را مواد اوليه تشکيل مي دهد و مواد اوليه مصرفي شرکت 

شود و در طي دو سا  اخير باشد تامين مي اً نيز وارداتي مي رت و گندم از منابع خارجي )وارداتي( و قطعات يدکي بعر

باشد، لذا ريسک عمده شرکت تامين بموقع و ارزان آن مي باشد و با توجه به وارداتي  دغار نوسانات شديد نرو در بازار مي

حا  با توجه به بهبود برخي شراير حاکف بر سياست هاي کالن باشد.اً دغار نوسان نرو ميبودن مواد اوليه موصو  عمدت

 کشور پيش بيني ميگردد شرکت در تامين مواد اوليه خود نسبت به غند سا  اخير با غالشهاي کمتري روبرو باشد .

 ريسک كيفيت محصوالت:

دام پار  کيفيت محصوالت توليد شده مي باشد براين يکي از دغدغه هاي مديريت ارشد و تمامي پرسنل شرکت خوراك 

اسا  همواره به کيفيت توجه شده و برنامه ريزي در جهت توليد محصو  با کيفيت و با استانداردهاي الزم صورت مي 

پذيرد. ارتقاء کيفيت در همه زمينه ها يک خر مشي اساسي و اصلي شرکت خوراك دام پار  مي باشد. با توجه به اينکه 

ازمان دامپزشکي کيفيت محصوالت شرکت را کنتر  و ارزيابي مي نمايد و نتايج بصورت دوره اي در اختيار اين شرکت س

 قرار مي دهد لذا کيفيت محصوالت توليدي بر اسا  ارزيابي سازمان فوب تحت بررسي و کنتر  شرکت مي باشد.

 ريسک نوسانات نرخ ارز

صرفي  مورد گزارش دوره مالينظر به اينکه در  شرکت مواد اوليه خود را از بازار داخل تامين مي نمايد و عمده مواد م

 .اً در ريسک شرکت اثر مستقيف داردباشد نوسانات نرو ارز مستقيمجهت توليدات وارداتي مي
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سترس در مهم غيرمالی و مالی منابع ستفاده چگونگی و شركت د ستيابی براي منابع اين از ا  اعالم اهداف به د

 مدير: شده

 

به شرح جدو  زير با اقالم مشابه سا  قبل مقايسه شده جاري ماهه سا   12 دوره دراقالم مرتبر با صورت سود و زيان 

 است.

 مبالغ : ميليون ريال  

 30/09/1399 30/09/1400 شرح رديف

 822،114 709،237 درآمدهاي عملياتی  1

 (671،139) (660،757) عملياتیبهاي تمام شده درآمدهاي  2

 150،975 48،480 سود ناخالص

 (50،063) (68،845) هزينه هاي فروش ،اداري وعمومی  3

 8،600 18،545 ساير اقالم عملياتی 4

 109،512 (1،820) سود)زيان( عملياتی

 (2،916) (2،349) هزينه هاي مالی  5

 7،002 30،971 سايردرآمدها و هزينه هاي غير عملياتی 6

 113،598 26،802 سود)زيان( قبل از ماليات

 (17،496) (4،821) ماليات بردرآمد  7

 96،102 21،981 خالص سود
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 كاركنان: مشاركت و فكري و انسانی سرمايه
 

ستفاده از صوص ا شرکت درخ ساتي با کارکنان  شرکت جل ساني عالوه بر امور محوله کارکنان، مديريت  برگزار سرمايه ان

 يشنهادي ايشان استقبا  و استفاده مي نمايد. نموده و از ايده ها و طرح هاي پ

 مازاد: منابع مديريت براي اي برنامه هرگونه
 

 تمام بهاي آوردن پايين جهت کالن سطح در و عمده صورت به ضروري اوليه مواد تامين به نسبت مازاد منابع وجود صورت در

 . گرديد خواهد اقدام مالي هاي هزينه کاهش منظور به تسهيالت تسويه براي دوم اولويت در و شده
 

 منابع: در انتظار مورد يا و شده شناسايی كمبودهاي مديريت براي اي برنامه هرگونه
 

 مشکل ليکن است گرديده بيني پيش سازماني برون منابع اخذ و کاالها فروش از ناشي مطالبات وصو  ، عمليات پيشبرد براي

 .گردد نمي بيني پيش زمينه اين در خاصي

 و شتتركت كار و كستتب ماهيت و ارزش عملكرد، بر روابط اين تاثير احتمال چگونگی و ذينفعان با مهم روابط

 روابط: اين مديريت چگونگی

شتريان شامل عمدتاً  ينفعان سهيالت کنندگان اعطا ، م شد مي دولت و سهامداران ، ت شان با روابر که با صو  مبناي بر اي  ا

 . باشد مي شده تعريف

 شركت: بر آن اثرات و سود نرخ و ارز نرخ تغييرات
 

دارد؛ که در  دنبا  به را خارجي مواد اوليه و کاالها قيمت شديد افزايش خارجي، ارزهاي برابر در ملي پو  ارزش شديد کاهش

 و از طرفي نبود مواد اوليه در بازار پي آن باعث افزايش بهاي تمام شده محصوالت توليدي و سود کمتر شرکت شده است

 است. گرديدهکاهش فروش شرکت  و افزايش قيمت محصوالت سبم
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 شركت: سوي از آن بازپرداخت امكان و شركت هاي بدهی

 مي مالي صورتهاي هاي يادداشت مطابق اوليه مواد فروشندگان و شده اخذ تسهيالت بابت ها بانک به مربوط عمدتاً ها بدهي

 .دارد وجود جاري هاي دارايي محل از آنها بازپرداخت امکان و است گرديده بندي طبقه جاري هاي بدهي زمره در عمدتاً باشد

 ازتامين نياز مورد اوليه مواد نقدي خريد براي را الزم ريزي برنامه محصوالت شده تمام بهاي افزايش از جلوگيري براي شرکت

 . است نموده عمل موفق زمينه اين در و داده انلام ايران کاالي بور  و معتبر کنندگان
 

 ندارد: وجود شركت عهده بر تعهدي آنها بابت از هنوز كه مخارجی و تعهدات پوشش براي انتظار مورد منابع

 . است موجود بانک و نقد موجودي سرفصل در منابع تعهدات اينگونه پوشش براي
 

 شركت: اي سرمايه منابع در انتظار مورد نوسانات يا و شده شناخته روندهاي

 افزايش جهت نياز مورد آالت ماشين خريد و آالت ماشين روزآوري به "مشهود ثابت هاي دارايي شامل عمدتاً اي سرمايه منابع

 . باشد مي " بازدهي
 

 

 گذاري:  سرمايه منابع با مرتبط روندهاي و سرمايه ساختار

 

 دارد. وجود شناور سهام درصد 43 جمعاً  شرکت سرمايه ساختار از
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 :تخفيفات حجم و فروش هاي روش مشتريان، خريد الگوهاي در تغيير
 

تخفيفرات شررکت بره نماينردگان تعلرق گرفتره اسرت در راستاي بهبود عملکررد نماينردگان و افرزايش ميرزان فرروش 

        ريررا  ميررزان تخفيررف  2000تررا  1000 و کنسررانتره هرراي دامرري در محصرروالت دان آمررادهبررر اسررا  تنرراژ کرره 

جهررت نماينرردگان ريررا  10000 مبلررفدر هررر کيلررو مرري باشررد. ميررزان تخفيفررات در مررورد کنسررانتره هرراي طيرروري 

 مي باشد.فروش 
 
 

 انتشتار برنامته هتا، سياستت ايتن كتردن عمليتاتی نحتوه آن، اهتداف و سترمايه تتأمين هاي سياست

 سهام:  به تبديل قابل اوراق و ثابت درآمد با اوراق سهام،

 .شد خواهد رساني اطال  کدا  سايت طريق از وقو  صورت در
 

 كتار و كستب ماهيتت و ارزش عملكترد، بتر آنهتا تتاثير چگتونگی و وابسته اشخاص با بااهميت معامالت

 شركت:

بطرور مرداوم جره حرائز اهميرت برودن افشرا ايرن امرر، جزئيرات آن با اشرخاص وابسرته برا تو گرفته صورت معامالت

افشررا و در معرررض اسررتفاده عمرروم قرررار گرفترره اسررت. هم نررين ايررن امررر شرررکت را بررا از طريررق سررامانه کرردا  

هررا غابررک تررر  توجرره برره ارتباطررات فرري مررابين در زمينرره تررامين منررابع مررواد اوليرره و هم نررين فراينررد پرداخررت

 هاي تامين منابع را مرتفع نموده است. ديتنموده و بخشي از محدو
 

  اصلی : اجرايی مديران خروج شامل اصلی، كاركنان در تغييرات

 فائي مقدم به عنوان مديرعامل جايگزين آقاي جواد قلعه تکي زاده گرديدند، آقاي سرريد مهدي و آقاي ماهه 12طي دوره 

 عنوان معاونت اداري و مالي  به مهدي سليمانفالحآقاي و  در سمت مدير کارخانه ايوب بادپاآقاي  حامد جورابلي جايگزين

 منصوب گرديدند.
 

 16در يادداشرت  دعراوي حقروقي شررکت کليره نترايج آن: از ناشتی اثترات و حقتوقی دعتاوي احتمالی نتايج

 .است شده افشاء مالي صورتهاي
 

 فنی: ذخاير ساير بيمه، حق ذخاير در بااهميت تغييرات

 اي بيمه پوشش از و ... زلزله و حريق،سيل از ناشي احتمالي خطرات مقابل در ريا  ميليون  429.055 ارزش تا شرکت

هم نين با توجه به تنييرات مقداري موجودي انبار از پوشش بيمه اي شناور جهت تامين بيمه مورد نياز  .است برخوردار

 استفاده مي گردد

 :)اثرات كاهش براي شركت راهبرد و احتمالی آثار جزئيات، (رقابت ريسک رقابت، وضعيت

 توليرد بره اقردام ايشران برا رقابرت برراي کره باشرد مري کننرده توليرد داخلري هراي شررکت برا شررکت ايرن رقابرت

 ايف نموده خريداران به تخفيفات اعطاي و تر کيفيت با محصوالت
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 مورد آنها:تغييرات در قيمت گذاري مواد و موارد مهم در 

 قيمت گذاري ها از طريق تشکيل کميته قيمت گذاري با توجه به تنييرات نرو مواد اوليه و شراير بازارصورت مي پذيرد.

 :و فروش  توليد  در  تغييرات

 مقادير : تن می باشد. 
 

 آينده: در و جاري دوره در شركت  )تغيير يا رشد ( پيشرفت

محرردوديت هرراي دسترسرري برره مررواد اوليرره و نهرراده شرررکت در تررامين مررواد اوليرره بررا برره جهررت  سررا  جرراري در

هراي توليرد کننرده خروراك دام و  تخصريص نهراده بره شررکتمشکالتي مواجره بروده اسرت . برا توجره بره عردم 

توليتد طيور اين شرکت در راسرتاي کراهش اثرر ايرن موضرو  برر ميرزان توليرد و فرروش خرود اقردام بره تعريرف 

در فراينردهاي توليرد و فرروش خرود نمروده اسرت ترا بخشري از اثررات منفري کمبرود نهراده را جبرران  كارمزدي

هم نين با رايزني هراي صرورت پذيرفتره سرهميه توليرد برا نررو دولتري نيرز اخرذ نمروده کره در صرورتهاي  نمايد

 دستتگاه داي از كشتور آلمتان 14خريتد م نرين شررکت اقردام بره ه مالي جزئيات آن افشاء گرديرده اسرت. 

برازار و افرزايش نموده است که اثر مطلروبي برر ميرزان توليرد، کيفيرت محصروالت، دسرتيابي بره سرهف بيشرتري از 

 محبوبيت محصوالت خود خواهد داشت .
 

 اهداف: آن به دستيابی در مديريت راهبردهاي و مديريت اهداف شركت، عملكرد نتايج بين روابط
 

 کنترر  از خرارج عوامرل ترأثير لريکن دارد وجرود تشرابه زيرادي حردود ترا شررکت عملکرد نتايج و مديريت اهدا  بين

 و هرا واسرطه و کننردگان توليرد برخري توسرر اوليره مرواد احتکرار ، اوليره مرواد و ارز نررو افرزايش ماننرد مرديريت

 از برخري برراي و باشرد نداشرته درصردي صرد پوشرش اهردا  از برخري شرده باعرث  ... و داران اعتصراب کراميون

اثررات لرذا برا توجره بره تنييررات پريش بينري نشرده و . نمراييف هزينره شرده بينري پريش مقردار از بيشرتر اهردا 

اپيدمي کرونا دستيابي به بودجره پريش بينري شرده خرارج از دسرتر  بروده اسرت لريکن شررکت در نظرر دارد برا 

 تمهيدات جديد دستيابي به اين مهف را تا پايان سا  مالي ممکن سازد.
 

 باشد: غيرمالی و مالی معيارهاي براي اهدافی شامل است ممكن كه شركت انداز چشم از تحليلی
 

هيئررت مررديره شرررکت و مررديران ارشررد شرررکت خرروراك دام پررار  بررا توجرره برره بررسرري شرراخص هرراي مررالي و 

غيرمالي و اطالعرات موجرود اعتقراد راسر  دارنرد کره اهردا  و سرود پريش بينري شرده برراي سرهامداران محقرق  

مرره          ايررن رونررد ادامرري گررردد. اهرردا  و برنامرره هرراي تعيررين شررده در جهررت موفقيررت سررازمان برروده اسررت و 

 مي يابد.  

 1400سال   1399سال  1398سال  1397سال  1396سال  1395سال  شرح

033،19 5،747 13،215 20،469 16،001 توليد  882،14  

845،14 18.610 5،765 13،300 20،396 15،986 فروش  
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 :بودجه با مقايسه در واقعی عملكرد تحليل و بررسی

 مبالغ : ميليون ريال  

 30/09/1400 شرح رديف
پيش بينی 

30/09/1400 
درصد تغييرات سال 

 مالی جاري و بودجه 

 -%70 2،394،637 709،237 درآمدهاي عملياتی  1

 -%70 (2،182،392) (660،757) بهاي تمام شده درآمدهاي عملياتی 2

 -%78 212،245 48،480 سود ناخالص 

 -%22 (85،256) (68،845) هزينه هاي فروش ،اداري وعمومی  3

 %518 3،000 18،545 ساير اقالم عملياتی 4

 -%101 123،990 (1،820) سود)زيان( عملياتی 

 -%82 (13،298) (2،349) هزينه هاي مالی  5

 %514 5،040 30،971 هزينه هاي غير عملياتیسايردرآمدها و  6

 -%76 115،732 26،802 سود)زيان( قبل از ماليات

 -%79 (23،146) (4،821) ماليات بردرآمد  7

 -%76 92،585 21،981 خالص سود 
 

شايان ذكر می باشد بودجه مصوب با توجته بته مفروضتات محتمتل در ستال گذشتته تنظتيم گرديتده 

جتات يبانی امتور دام كشتور جهتت كارخانآن تخصتيص مواداوليته توستط پشتتاست كه ركن اساسی 

دولتتی و تحويتل نهتاده بطتور توليد خوراك دام بوده است كته بتا توجته بته سياستت گتذاري هتاي 

ماهته دوم ستال متالی  6ميتزان ستهميه دريتافتی در سال جتاري مستقيم به مرغداران و دامدارن در 

موجتب كتاهش با توجه بته توضتيحات فتوق التذكر عوامتل فتوق فلذا به صورت محدود محقق گرديد. 

 مقدار توليد گرديده است 

 توضيحات: ارائه و روابط تحليل با همراه يكديگر، با گوناگون عملياتی و مالی اطالعات مجموعه ارتباط

 30/09/1399 30/09/1400 تعداد پرسنل

 كاركنان رسمی
11 14 

 كاركنان قراردادي
56 50 

 جمع
67 64 
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  :شامل )ها فعاليت كل از قسمت هر سهم(تجاري هاي قسمت فعاليت

  داشته است . كاهش -%22سال قبل  مشابه دوره به توليد نسبت حجمتغيير 

 .است داشته كاهش -%13قبل  سال مشابه دوره به نسبت فروش كل مبلغتغيير 

 .باشيم می محصوالت بهبود صدد در و تقويت محصوالت برخی در ناخالص سود حاشيه

 .است  داشتهن  تغيير قابل مالحظه اي قبل سال مشابه دوره به نسبت كاركنان تعداد

 

صلی هاي فعاليت از غير موثر عوامل هرگونه ضوعاتی (شركت ا  آينده در احتماال كه جاري عمليات با مرتبط مو

  :)شد نخواهند تكرار

 شررراير بهبود با و بوده تاثيرگذار شرررکت فروش روي بر جاري دوره اوليه در مواد احتکار و  ارز نرو افزايش مانند عواملي

 .يافت خواهد بهبود نيز شرکت سوددهي فروش،

 

 برنامه تقسيمی، سودهاي مجدد گذاري سرمايه سرمايه، بازده سهام، بازخريد شامل سهام، با مرتبط اطالعات

 سهم: قيمت مهم تغييرات كارمندان،/سهامداران امتيازات و ها

 شد. خواهد افشاء کدا  سامانه در وقو  محض به اطالعات تمامي

 

 ترازنامه: اقالم در مهم جابجايی يا تغييرات هرگونه و )واگذاري و تحصيل (ها دارايی تركيب در تغيير
 

 . کرد پيدا کاهش مطالبات وصو  دوره، نقدي فروش هاي مشوب خصوص در الزم تصميمات اتخا  با جاري دوره  در

 
 

 .گردد مي افشا کدا  سامانه طريق از اطالعات کليه تقسيمی: سودهاي خصوص در بااهميت اطالعات گونه هر
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 محصوالت: فروش و توليد خصوص در مديريت آتی راهبردهاي و اهداف

 به نسبت  %20 حدود ساالنه متوسر بطور نموده است 1401پيش بيني که براي سا   براسا  خوراك دام پار  شرکت

 و توليد هاي مختلف حوزه در نظر مورد اهدا  به رسيدن جهت و نموده بيني پيش فروش و توليد در رشد پايه سا  هاي نرو

 نمود. خواهد اجرا شده گرفته نظر در زمانبندي براسا  و تهيه را الزم عملياتي هاي برنامه ها و استراتژي فروش
 

 :تغييرات اين از شركت برآورد و شده تمام بهاي عوامل تغييرات

 تاثير شرکت اصلي محصوالت سود حاشيه نتيله در که اصلي محصوالت فروش نرو به نسبت شده تمام بهاي نرو رشد دليل

شته شرکت  نهايي محصوالت مواداوليه نرو در مستقيف اثر تورم اين تاثيرمي باشد که  شده حادث تورم به توجه با است گذا

 داشته است.
 

 عملياتی: ي)ها هزينه (درآمدها ساير خالص و تشكيالتی ، اداري ، عمومی هاي هزينه تغييرات از شركت برآورد
 

ي سرررا  جاري درخصررروص کاهش هزينه هاي غير ضرررروري اقدامات الزم را جاري نموده اسرررت. هم نين ط شررررکت

ستورالعملهاي کنترلي  سا  تداوم آن جهت را د شد کليه هزينه هاي اين رديف با  دارد. 1401در   %25شايان  کر مي با

 افزايش در نظر گرفته شده است. 
 

 دوره: پايان در شركت مالی تامين منابع جزئيات خصوص در توضيحات

 بصورت گذشته در که شرکت اوليه مواد خريدهم نين مکانيزم  و بازار در الزم ثبات عدم و کشور اقتصادي وضعيت به توجه با

با توجه به  حا  داشته است نقديکه نياز به منابع  شود مي انلام نقدي بصورت حاضر حا  در گرفت مي انلام دار مدت

خارج ملموعه را مرتفع  از نياز شرکت به تامين منابع بخش عمده جريان نقدي مطلوبي در شرکت وجود داشته است که 

 11به مبلف  از بانک کشاورزي نموده است و تامين مالي از محل تسهيالت محدود به تمديد وام اخذ شده سالهاي پيشين

  ميليارد ريا  بوده است . 
 

 

 شركت: اهميت با هاي برنامه ساير

 : باشد مي  يل موارد شرکت اهميت با هاي برنامه از شد اشاره نيز قبلي هاي بخش در که همانطور

 نوآوري با محصوالت تنو  ايلاد -1

  بازار سهف افزايش -2

 بازاريابي و تحقيقات واحد تقويت -3
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 نرخ: افزايش علت

 اکثر بازار در شديد تورم و ارز هاي نرو در ثبات وجود عدم و بررسي مورد سا  در کشور بر  حاکف اقتصادي شراير به توجه با

صوالت اوليه مواد و کاال کنندگان تامين ضه نقدي شراير با فقر را خود مح  و بازار سهف حفظ جهت به شرکت و نمودند عر

 نمود. خود نياز مورد اوليه مواد تامين و خريد به نسبت شراير بازار با متناسم فروش و توليد افت از جلوگيري

 ساير موارد:

 :روند قيمت سهام

 بصورت زير مي باشد:  ماهه 12طي دوره  شرکت خوراك دام پار نمودار روند قيمتي سهام 
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 اهم راهبردهاي شركت با توجه به عوامل تاثيرگذار محيطی و داخلی و ساير عوامل به شرح زير می باشد:

حفررظ جايگرراه شرررکت و گسررترش بازارهرراي هررد  در داخررل کشررور بررر اسررا  تنررو  بخشرري برره شرريوه  -1

 هاي فروش 

 کيفيت انوا  محصوالتافزايش  -2

 توليد محصوالت جديد بر اسا  تقاضاي بازار  -3

 تالش در رفع موانع حرور در بازارهاي خارج از کشور -4

 توسعه سهف بازار داخلي و استفاده از روشهاي متنو  فروش -5

 حرکت به سمت زنليره تامين مواد اوليه براي شرکتهاي زيرملموعه گروه کشاورزي کوثر -6

طريرق کراهش نيرروي انسراني مرازاد و اصرالح سراختارهاي عمليراتي و هزينره هراي کاهش هزينره هرا از  -7

 غير ضروري 

احيا نمرودن جايگراه شررکت در برور  و اسرتفاده حرداکثري از مزايراي بورسري شررکت در جهرت ترامين  -8

 منابع ارزان قيمت

 مديريت هزينه هدفمند -9

زايش ميرزان توليرد، بهبرود رانردمان اصالح خر توليرد جديرد شررکت و بهرره بررداري از آن در جهرت افر -10

 عملياتي و کاهش هزينه هاي توليدي شرکت
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 :مهمترين معيارها و شاخص هاي عملكرد براي ارزيابی عملكرد در مقايسه با اهداف اعالم شده

شرکت در  ستراتژيک و هم نين غشف انداز پيش روي  شه راه ا شده و راهبردهاي موجود، نق با توجه به اهدا  تعريف 

رسرريدن به اهدا  از پيش صررنعت توليد خوراك دام و طيور، شرراخص و معيارهاي زير جهت بررسرري عملکرد و ميزان 

 ه( سنلش و بررسي مي گردند.تعيين شده تعريف شده اند که در فواصل زماني مشخص )بصورت سه ماه

 شاخص ها اهداف كالن

 حفظ سودآوري پايدار

 بهبود حاشيه سود

 سود هر سهم

 مقدار فروش

 ميزان رضايت مشتريان فروش

 امتياز ارزيابی نمايندگان )فروش(

 امتياز ارزيابی تامين كنندگان

توسعه توانمندي هاي نيروي انسانی 

 و سرآمدي كاركنان

 ساعات آموزشی كاركنانسرانه 

 متوسط اثربخشی برنامه هاي آموزشی برگزار شده

 افزايش بهره وري منابع

 سرانه توليد

 سرانه انرژي آب

 سرانه انرژي برق

 سرانه انرژي گاز
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 انجام دارد:هيئت مديره در راستاي پياده سازي اصول حاكميت شركتی اقدامات ذيل را انجام و يا دردست 

 

 مالي ترکيم هيئت مديره با تحصيالتوجود يک عرو غيرموظف در  -1

 دستگاه داي از کشور آلمان جهت ارتقاء کيفيت محصوالت، افزايش سهف شرکت از بازار 14خريد و واردات  -2

 حرور کميته حسابرسي داخلي با  استقرار ساز و کارهاي کنتر  داخلي اثر بخش -3

 کنتر  هاي داخلي بطور ساالنهبررسي سيستف  -4

 تعيين حقوب و مزاياي اعراي هيئت مديره و مديران متناسم با عملکرد آنها -5

 تشکيل جلسات هيئت مديره حداقل ماهي يکبار -6

 تشکيل ملامع و حرور افراد مسئو  و  يصالح در آنها -7

 مديره کارگيري عرو مستقل در هيئتبه  -8

 اخلي مطابق با ضوابر و مقررات سازمان بور استقرار واحد حسابرسي د -9

 رعايت کليه قوانين و مقررات درخصوص دارندگان اطالعات نهاني -10
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 اثرات شيوع ويروس كرونا:
 

شرکت،  وصالحبا در نظر گرفتن توصيه هاي ستاد مبارزه با کرونا و صرفه طي دوره شيو  کرونا شرکت خوراك دام پار  

اقدام به فراهف کردن امکان دورکاري ، ضدعفوني مداوم محير کار، فراهف کردن وسائل و تلهيزات مقابله با کرونا از جمله 

موارد فوب هزينه هايي را به شرکت تحميل نموده که در  .تم سنج، ماسک، دستکش و مواد ضدعفوني کننده نموده است

 .جدو  زير آورده شده است

 وضوع م پاسخ شركت 

 رديف 
 نام شركت  خوراك دام پارس 

 نماد معامالتی شركت  غدام 

 تاريخ تكميل گزارش  25/11/1400

 1 نفر( ا به صورت تلمعي تا تاري  گزارش)تعداد پرسنل مبتال به بيماري کرون نفر  26

 2 تعداد پرسنل مبتال به بيماري کرونا در تاري  گزارش ) نفر(  صفر

 3 تعداد پرسنل فوت شده در اثر ابتال به ويرو  کرونا تا تاري  گزارش ) نفر(  يک 

 4 تعداد افزايش ) کاهش( پرسنل ناشي از ويرو  کرونا تا تاري  گزارش ) نفر(  يک

مبلف برآوردي  و... مواد اوليه افزايش هزينه حمل،  افزايش قيمت نهاده و 

 ميليون ريا  200/48

برآورد مبلف خسارت مالي عملياتي ناشي از ويرو  کرونا تا تاري  گزارش       

 ) ميليون ريا ( 
5 

ساعت کاري کاهش در فعاليتهاي  180طي برآورد تقريبي حدود 

 عملياتي شرکت واقع گرديده است 

افزايش ) کاهش ( فعاليتهاي عملياتي شرکت به علت بيماري  ميزانبرآورد 

 کرونا ) درصد(
6 

هزينه هاي ناشي از تعطيلي هاي عمومي مربوط به کرونا در کشور و 

ميليارد  5) هزينه هاي مربوط به تامين ماسک و مواد ضد عفوني کننده

 ريا (

برآورد مبلف خسارت مالي غيرعملياتي ناشي از ويرو  کرونا تا تاري  گزارش 

 ) ميليون ريا  (
7 

در صورت عدم ايلاد سويه هاي باتوجه امکان واکسيناسيون سراسري 

جديد اين بيماري احتما  بهبود شراير و کاهش هزينه هاي تحميلي 

اين بيماري بر شرکت پيش بيني مي گردد ليکن عطف به شراير حاضر 

هم نان اثرات آتي اين بيماري بر فعاليت هاي اقتصادي اين شرکت 

 غير قابل پيش بيني مي باشد. 

رکت از ميزان خسارت آينده ) ميليون ريا  توضيحات در خصوص برآورد ش

 در يک سا  آتي (
8 

غک آپ افراد مشکوك به ويرو   -استفاده از ماسک در محير کاري

 -استفاده مستمر از مواد ضد عفوني کننده در محير کاري  -کرونا 

 رعايت فاصله هاي اجتماعي در محير کاري 

آتي از شيو  ويرو  برنامه شرکت در خصوص مديريت و کنتر  خسارات 

 کرونا
9 
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 چشم انداز شركت 
 

شرکت خوراك دام پار  در افق غشف انداز خود با برخورداري از مديريت دانش محور، منابع انساني آموزش ديده و 

 کارآمد و ظرفيت توليد مطلوب موارد  يل را در اهدا  راهبردي خود در نظر دارد : 

  شرکت برتر در زمينه توليد خوراك دام و طيور در کشور 3دستيابي به جايگاه  -1

 شرکت مورد اعتماد خريداران عمده خوراك دام و طيور در کشور -2

 افزايش سهف بازار در زمينه فروش محصوالت  -3
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نرو فروشمقدار فروشمقدار توليد
 مبلف فروش 

)ميليون ريا  (

1,053,760      88          12,000          12,000           بازار6660تندان مرغ1

414,591         78          5,300            5,300             بازار670تنخوراك دام2

3
خوراك حيوانات 

آزمايشگاهي و ساير
18,947          95          200               200                بازار40تن

228,315         33          7,000            7,000            دولتتنخوراك دام دولتي4

جمع 

فروش 

داخلي

          24,500          24,500          70      1,715,613

84,525          7           11,500          11,500          بازارتنتوليد کارمزدي1

          11,500          11,500          -   

ساير

          36,000          36,000      1,800,138

درآمد ارائه خدمات:

خالصه ای از اطالعات شرکت

اطالعات این فرم گزیده ای از اطالعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت 

پیش بینی درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده  :

ظرفيت عمليواحدنو  کاالرديف

مباني و 

مرجع قيمت 

گذاري

برآورد دوره 12 ماهه منتهی به 1401/09/30

جمع درآمد ارائه خدمات:

جمع

1395/09/3

0

1396/09/3

0

1397/09/3

0
1398/09/301399/09/301400/09/30

 برآورد 12ماهه منتهي 

به 1401/09/30

234051288653247697160,298822,114709,2371,800,138

207246264626231244130,277671,139660,7571,590,234

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر و پیش بینی آتی :

شرح

مبلف فروش

مبلف بهاي تمام شده

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصوالت:

شركت براي سال مالی آينده فروش به ميزان 36/000  تن پيش بينی نموده است كه قسمتی مربوط به اجراي توافقات و قرارداد با شركت هاي 

زير مجموعه شركت سرمايه گذاري كشاورزي كوثر در قالب اجراي زنجيره تامين و مابقی فروش به ساير مشتريان است. همچنين نحوه فروش 

كارمزدي نيز در نحوه فروش شركت اضافه گرديده است

نرخ فروش 

محصوالت

دوره 12 ماهه منتهی به 

1400/09/30

با توجه به دريافت مواد اوليه با نرخ مصوب نرخ هاي فروش براساس مواد اوليه نرخ دولتی و 

نرخ آزاد قيمت گذاري گرديده است
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مبالغ به میلیون ریالبهای تمام شده:

شرح
سال مالی منتهی به 

1399/09/30

 دوره 12ماهه  منتهی به 

1400/09/30

 برآورد دوره 12 ماهه منتهی به 

1401/09/30

1,490,209                                556,842                       599,765                    مواد مستقیم مصرفی

11,578                                     9,549                           9,746                        دستمزدمستقیم تولید

88,447                                     90,662                         64,584                      سربارتولید

1,590,234                                657,053                       674,095                    جمع  

   -                                            (7)                                 هزینه جذب نشده درتولید

1,590,234                                657,046                       674,095                    جمع هزینه هاي تولید

   -                                               -                                   -                             خالص موجودي كاالي درجریان ساخت

   -                                               -                                   -                             ضایعات غیرعادي

1,590,234                                657,046                       674,095                    بهاي تمام شده كاالي تولید شده

1,781                                       5,492                           2,536                        موجودي كاالي ساخته شده اول دوره

(1,781)                                      (1,781)                          (5,492)                       موجودي كاالي ساخته شده پایان دوره

1,590,234                                660,757                       671,139                    بهاي تمام شده كاالي   فروش رفته

   -                                               -                                   -                             بهاي تمام شده خدمات ارایه شده

1,590,234                                660,757                       671,139                    جمع بهاي تمام شده

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده:

دوره 6 ماهه منتهي به 

1400/09/30
عوامل بهاي تمام شده بين 16 الي 30درصد متناسم با تورم افزايش داشته است

نرخ - ریالمقدار

بهاي تمام 

شده - 

میلیون ریال

نرخ - ریالمقدار

بهاي تمام 

شده - 

میلیون 

ریال

نرخ - ریالمقدار

بهاي تمام 

شده - 

میلیون 

ریال

نرخ - ریالمقدار

بهاي تمام 

شده - 

میلیون ریال

نرخ - ریالمقدار

بهاي 

تمام 

شده - 

میلیون 

ریال

DIV/0!-4,38269,771,109305,7372263,681,8181,401#-9543,642,1054,1464,30970,316,083302,992تن

DIV/0!-3,16151,601,392163,1121329,153,846379#-2415,791,6673793,15051,781,587163,112تن

---5,81830,140,770175,3595,81830,140,770175,359تنخوراك دام مصوب

---DIV/0!9864,622,4496,333#2342,043,4789677571,546,3345,366تن

DIV/0!-1,3887,360,23110,2161283,3331#-1,4007,297,85710,217---تن

-------!DIV/0#-------تن

5,492657,046-660,7571,781 جمع كـل

سایر

گردش مقداری - ریالی موجودی کاال:

واحدشرح محصول

دوره 12 ماهه  منتهی به 1400/09/30

موجودي پایان دورهفروشتعدیالتتولیدموجودي اول دوره 

دان مرغ

خوراك دام

خوراك حيوانات 

آزمايشگاهي و ساير

توليد کارمزدي



 گزا                      تفسيري مديريت | 43

 

 

 

 

 

 

مبلغنرخ مقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخ مقدارمبلغنرخ مقدار

میلیون ریالریالمیلیون ریالریالمیلیون ریالریالمیلیون ریالریال

1,38963,697,62488,4766,03665,504,970395,3886,18865,504,040405,3391,23763,480,19478,525تن

94545,182,01142,6971,06741,000,00043,7471,63142,835,68469,86538143,514,43616,579تن

58981,480,47547,9922,73189,997,071245,7822,97789,341,955265,97134381,058,30927,803تن

25888,058,14022,71912,70263,973,469812,59112,91058,484,431755,034501,605,520,00080,276تن

------------تن

201,8841,497,5081,496,209203,183جمع كـل

موجودی پایان دوره

مواد اولیه داخلی:

سویا 

سایر 

مواد اولیه تولید شده توسط شركت 

ذرت

گندم 

پیش بینی خرید و مصرف مواد اولیه :

واحدشرح

برآورد دوره 12ماهه منتهی به 1400/09/30

مصرف  خرید طی دوره موجودی اول دوره 

 نرخ خريد مواد اوليه

برآورد دوره 12 

ماهه منتهی به 

1400/09/30

نرو خريد مواد اوليه با 20 الي 40 % افزايش پيش بيني گرديده است

سال مالی منتهی 

به 1399/09/30

دوره 12 ماهه  

منتهی به 

1400/09/30

برآورد دوره 12 ماهه 

منتهي به 1401/09/30

سال مالی منتهی 

به 1399/09/30

دوره 12ماهه  منتهی 

به 1400/09/30

برآورد دوره 12ماهه 

منتهي به 1401/09/30

30,17441,09649,54723,37638,48545,265

2,1763,0173,4153441,3441,570

1,9221,1901,383379477366

11,09814,2658240

01,5441,9052,143

00

00

00

3720

4,93810,05832,90624,42028,63417,041

50,30869,62688,44750,06370,84566,385

هزينه خدمات پو از فروش

هزينه مطالبات مشکوك الوصو 

هزينه حمل و نقل و انتقا 

ساير هزينه ها

جمع

حق العمل و کميسيون فروش

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری و پیش بینی :

شرح

هزینه هاي اداري، عمومی و فروشهزینه سربار

هزينه حقوب و دستمزد

هزينه استهالك

هزينه انرژي )آب، برب، گاز و سوخت(

هزينه مواد مصرفي

هزينه تبلينات

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیالتی و خالص سایر درآمدها )هزینه ها(ی عملیاتی:

برآورد دوره 12 ماهه 

منتهي به 1401/09/30
هزينه هاي عمومي و اداري متناسم با تورم با 25 درصد افزايش در نظر گرفته شده است
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 سال مالی منتهی به 

1399/09/30

 دوره 12 ماهه  

منتهی به 

1400/09/30

 برآورد دوره 12 ماهه 

منتهی به 

1401/09/30
8,60018,6130

8,60018,6130 جمع

شرح

ساير

سایر درآمدها  عملیاتی:

سال مالی منتهی به 

1399/09/30

دوره 12 ماهه  

منتهی به 

1400/09/30

برآورد دوره 12 ماهه 

منتهی به 

1401/09/30
70

61141

068141

شرح

هزينه هاي جذب نشده در توليد

ساير

سایر هزینه های عملیاتی:

جمع

 مبلغ ارزي نوع ارز
 معادل 

ریالی 
بلند مدتكوتاه مدت

                                   0                                 -                             11,448    11,448           -         2,349

                                 -                                    -    -                              -           -              -              -              -   

                                 -                                    -   

                                 -                                    -    -                              -           -              -              -              -   

                                 -   

                          14,282           -   

                          14,282                          11,448        -       11,448           -         2,349

           -   

      2,349

سایر 

توضیحات  ریالی
 ارزي

تسهیالت دریافتی از بانکها

تسهیالت دریافتی از بانکها

تسهیالت دریافتی از بانکها

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره 12 ماهه )1400/09/30( :
 مبالف به ميليون ريا 

 نرخ سودمحل تامین

 مانده اول دوره 

تسهیالت ارزي و ریالی 

)میلیون ریال(

مانده پایان دوره به  مانده پایان دوره )اصل و فرع(

تفکیک سررسید

مبلغ 

هزینه 

مالی طی 

دوره

جمع

انتقال به دارایی

هزینه مالی دوره

اوراق مشاركت

اوراق مرابحه
تسهیالت تسویه شده از ابتداي سال 

مالی تا پایان دوره
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 مبلغ ارزي نوع ارز
 معادل 

ریالی 
بلند مدتكوتاه مدت

                                 18                          11,448                                 -     100,000    26,800

                                   0                                 -    - 

                                   0

                                   0                                 -    - 

                                   0

                                 -              -   

                          11,448                                 -           -     100,000           -       26,800

           -   

    26,800

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره 12 ماهه منتهی به 1401/09/30

تسهیالت دریافتی از بانکها

تسهیالت دریافتی از بانکها

تسهیالت دریافتی از بانکها

اوراق مشاركت

اوراق مرابحه

 مبالف به ميليون ريا 

 نرخ سودمحل تامین

 مانده اول دوره 

تسهیالت ارزي و ریالی 

)میلیون ریال(

مانده پایان دوره به  مانده پایان دوره )اصل و فرع(

تفکیک سررسید

مبلغ 

هزینه 

مالی طی 

دوره

سایر 

توضیحات  ریالی

 ارزي

هزینه مالی دوره

تسهیالت تسویه شده از ابتداي سال 

مالی تا پایان دوره

جمع

انتقال به دارایی

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در نظر دارد وام مذکور را تا پایان سال مالی آتی تسویه نماید .

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

B74 شرکت در نظر دارد طي سا  مالي آتي جهت تامين نقدينگي و سرمايه در گردش 100/000 ميليون ريا  تسهيالت اخذ نمايد

 سال مالی منتهی به 

1399/09/30

 دوره 12 ماهه  

منتهی به 

1400/09/30

 برآورد دوره 12 ماهه 

منتهی به 

1401/09/30

1,4700

1,4852,6981,500

2,36924,5231,000

6940

9843,750149,731

7,00230,971152,231

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقالم متفرقه

شرح

سود حاصل از فروش دارائيهاي 

ثابت

جمع

سود حاصل از سپرده سرمايه 

گذاري کوتاه مدت بانکي

دريافت خسارت تاخير و تاديه

سود حاصل از فروش ضايعات

ساير

 سود سهام پيشنهادي 

هيئت مديره در سا  

مالي گذشته

 مبلف سود خالص سا  

مالي گذشته

 سود سهام مصوب 

ملمع سا  مالي گذشته

                  14,400                  96,102                  14,400

برآورد دوره 12 ماهه منتهي به 

1401/09/30
شرکت در نظر دارد با توجه به محدوديتهاي تامين مواد اوليه تمرکز بيشتري بر روي توليد کارمزدي و فروش آن داشته باشد

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود:

مبلف سود انباشته پايان سا  

مالي گذشته

 پيشنهاد هيئت مديره درخصوص 

درصد تقسيف سود سا  مالي جاري

                         142,791                                     10

سایر برنامه های با اهمیت شرکت:


