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  (سهامی خاص)پرورش کرم ابریشم ایران

  
 

 

 

 

 

 بخش اول: کلیات

باشد. مرکز اصلی شرکت در شهرستان رشت می فعالیت خود را آغاز نمود. 1359 از سالشرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران     

یه، تولید و شرکت عبارتند از: ته باشد. از جمله وظایف اینمیداري در کشور در حال حاضر این شرکت تنها متولی صنعت نوغان

تولید و توزیع نهال اصالح ، عرضه کرم ابریشم جوانو  تولید و داريتوسعه نوغان ،داران کشورعرضه تخم نوغان مورد نیاز نوغان

  کردن، نگهداري و عرضه آن به بازار مصرف.خشک وداران خرید پیله تر تولیدي نوغان، شده توت و عرضه خدمات فنی

با هدف  )مازندراناستان (آهنگرکال  و(استان گیالن)  فومن و سراصومعه هايشهرستان مزرعه تولیدي در سهداشتن  این شرکت با    

تربت حیدریه  ،هاي رشت، انزلی، فومن و صومعه سرا، آهنگرکالکارگاه تولید تخم نوغان در شهرستان هفتپرورش کرم ابریشم و 

   .باشدمی )F1(هزار جعبه تخم نوغان هیبرید  200نه بیش از تولید ساال قادر به ،استان اصفهان)(و نطنز  (استان خراسان رضوي)

همچنین این شرکت با در اختیار داشتن یک مزرعه ویژه تولید نهال در شهرستان فومن، توانایی تولید نهال اصالح شده توت را    

 گذشته به کشورهاي مختلفی همچون هايطی سال تولیدي این شرکتهاي تخم نوغانالزم به ذکر است که  باشد.دارا می

و میزان فروش  میلیارد ریال) 2،988ها (عدم تناسب بین میزان دارایی است.آذربایجان، گرجستان و یونان صادر گردیده  تاجیکستان،

 صوصیشرکت به بخش خ رسد با واگذاريباشد که به نظر میوري پایین سرمایه در این شرکت میمیلیارد ریال)، حاکی از بهره 5(

       وري به میزان قابل توجهی افزایش یابد.   و استفاده بهینه از منابع، بهره

       

 
 

 میلیارد ریال 2،360:  30/08/1396طبق گزارش ارزیابی مورخ  )%100(قابل عرضه سهام مبلغ پایه کل 

 مزایدهروش واگذاري: ارزش روز خالص دارایی ها                                         روش ارزیابی سهام:

میلیارد ریال:08061393بلغ پایه واگذاري سهام در م
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 بخش دوم: اهم اطالعات

  هاي کشاورزيشهركشرکت  :شرکت مادرتخصصی

       )                 %100( هاي کشاورزيشهركشرکت  سهامداران:

   مهدي پورحسین :نایب رئیس هیأت مدیره          میلیارد ریال 325: سرمایه

  01/09/1359برداري: بهره تاریخ           27/12/1358تاریخ ثبت: 

میلیارد  143ساختمان و تأسیسات:  -میلیارد ریال 2،242 زمین:میلیارد ریال ( 2،988 (ارزیابی شده):ها زش کل داراییار

  )ریال

  ریال)میلیارد  402 :هاي تجاري و غیرتجاريپرداختنی(میلیارد ریال  412(ارزیابی شده):  هاارزش کل بدهی

  میلیارد ریال )485((ارزیابی شده) :  انباشتهسود(زیان)      ) میلیارد ریال4( :خالصسود (زیان) 

باشد اما شعب و مزارع آن در شهرهاي انزلی، آستانه مرکز اصلی شرکت در استان گیالن، شهرستان رشت می  محل فعالیت:

  ت.واقع شده اسو طاهرگوراب کساء  ،شهر، تربت حیدریه، نطنز، شلمانسرا، فومن، ساري، قائماشرفیه، الهیجان، لنگرود، صومعه

 ابریشم رمک عرضه و تولید و دارينوغان توسعه کشور، داراننوغان نیاز مورد نوغان تخم عرضه و تولید تهیه، فعالیت:  موضوع

 و نگهداري کردن،خشک و داراننوغان تولیدي تر پیله خرید فنی، خدمات عرضه و توت شده اصالح نهال توزیع و تولید جوان،

  مصرف بازار به آن عرضه

  نفر قراردادي) 46نفر پیمانی،  1نفر رسمی،  14( نفر 61 :1395در سال  تعداد کارکنان

 

 بخش سوم: اطالعات مالی

  (واحد: میلیارد ریال)                                                                                    ها                اقالم اصلی دارایی -1-3

  شرح
ارزش دفتري 

30/12/1395  

مبلغ ارزیابی در  

30/08/1396   

 2،242 194 )3-1-1( زمین

  271  5  حق امتیازات آب، برق ، گاز، تلفن و چاه ها*

 209 244 غیرتجاريهاي تجاري و دریافتنی

 143 11 ساختمان و تاسیسات

 98 1  توتستان

 19 2 ماشین آالت، تجهیزات و ابزارآالت کشاورزي و تولیدي

 6 4 هاسایر دارایی

 2،988 461 هاجمع دارایی
  

  میلیارد ریال ارزیابی شده است. 247ارزش معدن مزرعه پرند حدود  *
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  (واحد: میلیارد ریال)                                                                      زمین -1-1-3

  مبلغ ارزیابی  ارزش دفتري  مساحت (متر مربع)  کاربري  عنوان

  796  36  5،199،481  کشاورزي  زمین مزرعه پرنیان (صومعه سرا)

  528 34  1،910،546  کشاورزي  زمین مزرعه پرند (فومن)

  145 0  525،000  کشاورزي  (فومن)زمین پرند 

  219 38  27،378  اداري  زمین شعبه نوبل (رشت)

  147  30  5/21،684  اداري  زمین تربت حیدریه

  82 14  59/13،687  آموزشی-اداري  زمین صومعه سرا

  325 42  70/1،213،259  -  سایر

 2،242 194  79/8،911،036  -  جمع کل
  

  ال)(واحد: میلیارد ری است گردیده کسر سهام کل پایه قیمت از که مادرتخصصی شرکت به شده منتقلهاي اموال و دارایی

  مبلغ ارزیابی  توضیحات  عنوان

    زمین مزرعه پرند

  مزرعه فومن 510و بخشی از  520قطعه 

145  

  8  اشجار مزرعه پرند

  21  اعیانی

  4  ماشین آالت و تجهیزات

  14  خیابان احمد آبادیک باب ساختمان سه طبقه در مشهد   ساختمان مشهد

  4  خیابان کارگر شمالی   آپارتمان تهران

 196  -  جمع کل
  

  (واحد: میلیارد ریال)                                                       حقوق صاحبان سهام ها و اقالم اصلی بدهی -2-3

  شرح
ارزش دفتري 

30/12/1395  

مبلغ ارزیابی در  

30/08/1396   

 هابدهی

  402  391  هاي تجاري و غیرتجاري*پرداختنی

 5 5 ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان

 3 3 هاپیش دریافت

  2  3/0  مالیات پرداختنی

 0 7/280 )3-2-1دریافتی (تسهیالت مالی 

 412 680 هاجمع بدهی

حقوق صاحبان 

 سهام

 325 325 سرمایه

 )89( )89( کاهش سرمایه در جریان

 11 11 ثبت نشده سرمایه

 )485( )465( سود (زیان) انباشته

  2،794  0  تفاوت تجدید ارزیابی

 2،556 )218( حقوق صاحبان سهامجمع 
  

  میلیارد ریال 264*بدهی به دولت: 
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  میلیارد ریال)(واحد:                                                                            تسهیالت مالی دریافتنی-1-2-3

  مبلغ ارزیابی  توضیحات  عنوان

  5/145  -  اصل وام

  5  -  سود تا سررسید

  5/315  -  سود پس از سررسید

  79  -  وجه التزام

  545  جمع

  بدهی به دولت
و جدول  35به منظور اعمال آیین نامه اجرایی تبصره 

  کل کشور 95قانون بودجه سال  36تبصره  3شماره 
)264(  

  )281(  انتقال به سود انباشته  1396مهر  29مورخ  320سند تعدیالت طبق 

 0  جمع کل
  

  (واحد: میلیارد ریال)                اقالم اصلی صورت سود و زیان  -3-3

  29/12/1394  30/12/1395  شرح

 5 5  درآمد عملیاتی

 )44( )39( خدمات ارائه شدهبهاي تمام شده 

 )39( )34( سود (زیان) ناخالص

 )11( )13( اداري و عمومیهاي هزینه

 )5( )6( عملیاتی اقالمسایر 

 )55( )53( سود(زیان) عملیاتی

 )36( )19( هزینه هاي مالی

 4 34 خالص سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتی

  41  34  وغانن تخم تولید و تضمینی تر پیله خرید زیان جبران

 )46( )4( سود (زیان) خالص

 بخش چهارم: سایر اطالعات

  سال گذشته 3تولید و فروش شرکت طی  -1-4
 

  1393  1394  1395  واحد سنجش  شرح

 تولید:

 36،788 29،179 16،681 جعبه (هیبرید) نوغانتخم تولید 

 13،572 4،912 3،955 کیلوگرم تولید پیله خشک (درهم و نژاد)

  198،300  -  -  اصله  تولید نهال

  فروش:

  31،195  27،682  28،925 جعبه  فروش تخم نوغان هیبرید

  6،852  4،912  3،955 کیلوگرم  فروش پیله خشک

  -  302،720  303،830  کیلوگرم  مابریشفروش پیله تیغ زده و نژاد/ نخ 

  189،470  9،800  -  اصله  فروش نهال توت


