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   اورزي و دامپروري سفیدرود (سهامی خاص)شک

 
 بخش اول: اطالعات کلی

 

 

 بخش اول: کلیات

در گیالن به ثبت رسید. مرکز اصلی شرکت در رشت و واحدهاي  1348شرکت سهامی کشاورزي و دامپروري سفیدرود در سال     

  تولیدي آن در رشت و حومه آن واقع گردیده است. این شرکت داراي واحدهاي مختلف تولیدي است که عبارتند از:

 گیرد. هکتار براي کشت صیفی مورد استفاده قرار می 175شالی و  هکتار از اراضی براي کشت 800ساالنه  مجتمع کشاورزي: -

باشد که حدود میلیون جوجه یکروزه گوشتی می 11مرغداري با ظرفیت تولید ساالنه  8داراي  کشی:مجتمع مرغ مادر و جوجه -

 شود. درصد تولید جوجه یکروزه کل استان را شامل می 8

 تن ماهی در سال 3000هکتار          ظرفیت تولید:  1097ي شرکت: مساحت خالص استخرها مجتمع پرورش ماهی: -

تن گوشت سفید تولید  8000هزار متر مربع، ساالنه حدود  50هاي پرورش به مساحت مزرعه و سالن 4با  مجتمع مرغ گوشتی: -

 گردد.درصد کل تولید گوشت مرغ استان را شامل می14نماید که معادل می

 تن مرغ پرکنده. 12000با ظرفیت تولید ساالنه  معادل  کشتارگاه صنعتی طیور: -

 تن در ساعت. 20داراي ظرفیت تولید  کارخانه خوراك دام و طیور: -

  تن شیر. 1600رأس گاو شیري مولد و تولید ساالنه  1000داراي ظرفیت نگهداري  واحد امور دام: -

 

 
 

             ریال میلیارد 15،511 :03/08/6139طبق ارزیابی مورخ  )%100(قابل عرضه سهام مبلغ پایه کل 

 مزایده روش واگذاري:           ها  ارزش روز خالص دارایی :روش ارزیابی سهام
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 بخش دوم: اهم اطالعات

  شرکت تولید محصوالت کشاورزي، دامی و منابع طبیعی شرکت مادر تخصصی:

  ) %100شرکت تولید محصوالت کشاورزي، دامی و منابع طبیعی ( سهامداران:

  فریدون سهیلی مدیرعامل:         میلیارد ریال       3،017    سرمایه:

  گیالن محل ثبت:           1348 تاریخ ثبت:

  میلیارد ریال) 18،282میلیارد ریال (زمین:  20،321 ها(ارزیابی شده):ارزش جاري دارائی

  میلیارد ریال) 56 میلیارد ریال (مالیات پرداختنی: 228 ها(ارزیابی شده):ارزش جاري بدهی

  میلیارد ریال 23 :1396ماهه سال  8سود (زیان)       میلیارد ریال 28 سود (زیان) خالص:

  ) میلیارد ریال107( سود (زیان) انباشته:

  رشت –استان گیالن  فعالیت:محل 

  تولید محصوالت کشاورزي، جوجه یکروزه، مرغ مادر، ماهی، مرغ گوشتی، خوراك دام و طیور و لبنیات. موضوع فعالیت:

  نفر شرکتی)                      22نفر قراردادي و  61 –نفر رسمی 62نفر ( 145     :1395تعداد کارکنان در سال 

 

 بخش سوم: اطالعات مالی

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

  شرح
ارزش دفتري 

30/12/1395  

مبلغ ارزیابی در  

30/08/1396   

  18،282 2،666  )3-1-1زمین (

 62  ساختمان و تاسیسات
1،775  

 12  تجهیزاتماشین آالت و 

  149 150  هاي تجاري و غیرتجاريدریافتنی

  77  77  موجودي نقد و بانک

  38 39  هاسایر دارایی

  20،321 3،006  هاجمع دارایی
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  (واحد: میلیارد ریال)                                                          زمین -1-1-3

  مبلغ ارزیابی  (هکتار) متراژ  شرح  عنوان

  هاي کشاورزي، دامپروري و منابع طبیعیزمین

  3،166  479  مزرعه اول

  1،638  303  مزرعه دوم

  2،203  520  مزرعه سوم

  3،063  1،153  مزرعه چهارم

  1،036  668  مزرعه پنجم

  11،106  3،123  -  جمع

  هاي اداري، مسکونی و غیرهزمین

  2،095  2/278  مزرعه اول

  180  4/24  مزرعه دوم

  4،633  2/1،118  سوممزرعه 

  268  57  مزرعه چهارم

  7،176  8/1،477  -  جمع

  -  2/0  -  هاي ارزیابی نشدهسایر زمین

  18،282 4،601  - جمع کل

هکتار از  300اي و شیالتی مشتمل بر * شرکت مادر تخصصی درخواست انتقال بخشی از اراضی شرکت مزبور جهت امور گلخانه

هاي فوق براساس گزارش ) را  نموده که ارزش دارایی2هکتار اراضی از مزرعه ( 220) و 1مزرعه (هکتار استخر از  235اراضی و 

  میلیارد ریال تعیین گردیده و از قیمت کل سهام قابل واگذاري کسر گردیده است. 4،605کارشناسان رسمی دادگستري 
  

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

ارزش دفتري   عنوان

30/12/1395  

مبلغ ارزیابی در  

30/08/1396   

  هابدهی

  66  66  ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان

  56  51  مالیات پرداختنی

  55  55  سود سهام پرداختنی

  30  50  هاي تجاري و غیرتجاريپرداختنی

  21  22  هاسایر بدهی

 228  244  هاجمع بدهی

حقوق صاحبان 
  سهام

 3،017 3،017  سرمایه 

  )5/148(  )5/148(  )3-2-1کاهش سرمایه در جریان (

  5/0  5/0  اندوخته قانونی

 )107(  )107(  سود (زیان) انباشته

  17،354  0  تفاوت تجدید ارزیابی

 20،116  2،762  جمع حقوق صاحبان سهام
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  (واحد: میلیارد ریال)                                                               جریان در سرمایه کاهش -1-2-3

  ارزش  عنوان

  28  هکتار زمین واگذار شده به سازمان مسکن و شهرسازي 400

  5/120  هکتار اراضی تصرف شده توسط مسکن و شهرسازي 25

 5/148 جمع
  

  (واحد: میلیارد ریال)                   و زیاناقالم صورت سود  -3-3

  1394  1395  شرح

 203 211 )3-3-1درآمدهاي عملیاتی (

 )71( )77( بهاي تمام شده درآمدهاي عملیاتی

 132 134 سود ناخالص

 )40( )41( هزینه هاي فروش، اداري و عمومی

 )12( )12( سایر اقالم عملیاتی

 80 81 سود عملیاتی

  17  )17(  هاي غیرعملیاتیو هزینه خاص سایر درآمدها

 )32( )36( مالیات بر درآمد

 65 28 سود خالص
  

  

  (واحد: میلیارد ریال)                         درآمدهاي عملیاتی    -1-3-3

  عنوان
1395  1394  

  مبلغ   مقدار  مبلغ   مقدار

  خالصفروش
 20  تن 1،715 22  تن 1،842  شیر

 2  راس 112 2  راس 101  انواع گوساله

 22  ---  24  --  )3-3-1-1( جمع فروش خالص

درآمد ارائه 
  خدمات

اجاره واحدهاي مرغداري،کشتارگاه، کارخانه 

 کشیوجوجه
--  106 --  110 

  44  --  48  -- اجاره استخرهاي پرورش ماهی

  26  --  5/32  -- اجاره زمینهاي کشاورزي (کشت برنج و کلزا)

 1  -- 5/0  --  سایر

 181  --- 187  ---  خدماتجمع درآمد ارائه 

 203  --- 211  ---  جمع درآمدهاي عملیاتی
  
  

  (واحد: میلیارد ریال)                     فروش خالص به تفکیک مشتریان -1-1-3-3

  1394  1395  عنوان

  20  20  شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن

  1  2  هوشنگ کیهان نژاد

  1  2  سایر

 22 24 فروش خالص
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 بخش چهارم: سایر اطالعات

 (واحد: میلیارد ریال)                      تامین کنندگان مواد اولیه -1-4

  1394  1395  ماده اولیه  تامین کننده

  6  9  -  اتحادیه تعاونی دامداران کشاورزي گیالن

  1  6  ذرت سبز علوفه اي  میکائیل بهزاد 

  1  2  یونجه خشک  مهدي نه تائی

  6  -  یونجه  رحمان حیدري

  2  -  سویا، ذرت و جو  شرکت پاستوریزه پگاه گیالن

  8  4  -  سایر

 24 21 - جمع

  

             تولید -2-4

  ظرفیت قابل دسترس  1394  1395  واحد  عنوان

  328  195  178  راس  انواع گوساله صفر تا سه ماهه

  480  70  85  راس  گوساله سه ماه به باال

  40  3  27  راس  گوساله پرواري

  180  92  47  راس  تلیسه

  6،022،500  1،787،858  1،926،652  لیتر  شیر
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


