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  (سهامی عام)شرکت کشت و صنعت و دامپروري پارس 

  
 

 

 

 بخش اول: کلیات

به صورت شرکت سهامی خاص در اداره ثبت شرکتها و  27/11/1366ملی کشت و صنعت و دامپروري پارس در تاریخ شرکت 

 05/08/1386صاحبان سهام مورخ مالکیت صنعتی شهرستان گرمی به ثبت رسیده است. به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده 

در اداره ثبت اسناد و  10/08/1386نوع شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافته و مراتب آن در تاریخ 

  امالك شهرستان پارس آباد به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت در شهرستان پارس آباد استان اردبیل واقع شده است.

است از تهیه و اجراي طرحهاي مربوط به امور کشاورزي اعم از زراعت، دامپروري و پرورش طیور و  شرکت عبارت موضوع فعالیت

  آبزیان، تولید، تبدیل و توزیع محصوالت کشاورزي، جنگلداري، باغداري و ...

 

 

 

 

 میلیارد ریال 2،196:  30/09/1396) طبق گزارش ارزیابی مورخ %40(مبلغ پایه کل سهام قابل عرضه 

 مزایدهروش واگذاري: ارزش روز خالص دارایی ها                                     %90 روش ارزیابی سهام:

میلیارد ریال:مبلغ پایه واگذاري سهام در 
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 بخش دوم: اهم اطالعات

  کشاورزيهاي شرکت شهركشرکت مادر تخصصی: 

)، شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروري مغان %40شرکت سرمایه گذاري گروه توسعه ملی (سهامی عام) (سهامداران:  

  )%20)، شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا (40%(

  جالل گلچینمدیر عامل:                                                               میلیارد ریال 325    سرمایه:

 شهرستان گرمی محل ثبت:                                                  27/11/1366 تاریخ ثبت:

 485 جاده و ساختمان -میلیارد ریال 3،675هکتار:  15،947، زمین( میلیارد ریال 6،650(ارزیابی شده) :ها ارزش کل دارایی

  ریال) میلیارد

تسهیالت مالی دریافتنی:  -میلیارد ریال 366(سود سهام پرداختی: ریال  میلیارد 663(ارزیابی شده) : ا ارزش کل بدهی ه

  ریال) میلیارد 85

 میلیاردریال 33: (ارزیابی شده)سود (زیان) انباشته                میلیارد ریال 3/113ماهه:  12برآورد سود (زیان) 

  استان اردبیل، پارس آباد محل فعالیت: 

 تولید، آبزیان، و طیور پرورش و دامپروري زراعت، از اعم کشاورزي امور به مربوط هايطرح اجراي و تهیهموضوع فعالیت: 

 ... و باغداري جنگلداري، کشاورزي، محصوالت توزیع و تبدیل

  نفر)  48خدماتی:  –نفر  32اداري:  –نفر  61نفر (تولیدي:  141: 1395تعداد کارکنان در سال 
 

 

 اطالعات مالی بخش سوم:

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

  شرح
  ارزش دفتري

 30/09/1395  

مبلغ ارزیابی در 

30/09/1396  

 3،675 51 )3-1-1هکتار) ( 15،947زمین (

  691  9  هاي نامشهود (حق امتیازها)دارایی

 485 52 ساختمان و جاده 

 386 59  تأسیسات

 319  96  )3-1-2دارایی هاي زیستی غیر مولد (

  313  325  موجودي مواد و کاال

 287 119 آالتماشین آالت، تجهیزات و ابزار 

  270  114  )3-1-3دارایی هاي زیستی مولد (

 124 124  )3-1-4حسابها و اسناد دریافتنی تجاري (

 57 57  موجودي نقد و بانک

 43 37  هاسایر دارایی

 6،650 1،043  هاجمع دارایی
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  میلیارد ریال)(واحد:                                                      زمین هاي شرکت -1-1-3

  شرح
ارزش دفتري  

30/09/1395  

مبلغ ارزیابی در 

30/09/1396  

 )3-1-1-1هکتار) ( 59زمین هاي غیر زراعی (جمعا حدود 
51 

207 

 3،468  )3-1-1-2هکتار) ( 15،888زمین هاي زراعی (

 3،675 51 جمع

  

  (واحد: میلیارد ریال)                           زمین هاي غیرزراعی                      -1-1-1-3

  شرح
  مساحت

  (مترمربع)
  مبلغ ارزیابی 

  28،000  )1واحد تولیدي پارس (

46  

  10،523  )2واحد تولیدي پارس (

  33،431  )3واحد تولیدي پارس (

  94،670  )4واحد تولیدي پارس (

  16،442  )5واحد تولیدي پارس (

  94  210،000  اداره مرکزي

  43  95،054  سراي شرکتمهمان

  24  97،261  متر مربع) 17،763متر مربع) و تلیسه دامی ( 79،498راسی ( 1000مجتمع گاوداري 

 207 585،381 جمع کل

  

  (واحد: میلیارد ریال)                                  زمین هاي زراعی                      -2-1-1-3

  شرح
  مساحت

  (هکتار)
  مبلغ ارزیابی 

 58  190  جنگل ها

  67  214  درختان ثمرده

  1  5  درختان انجیري

  1  5  درختان پسته

  127  414  جمع

  3،341  15،474  مقدار کل زمین باقی مانده شامل اراضی و مراتع

  3،468 15،888 جمع کل

  

  

  



  
     

             88083640تلفن: 

  88085622نمابر: 
  15نشانی سازمان خصوصی سازي: تهران، شهرك قدس (غرب)، خیابان ایران زمین، خیابان مهستان، پالك   

               ipo.ir marketing@: پست الکترونیکی                www.ipo.irوب سایت:           1465834581کد پستی:   

 

  (واحد: میلیارد ریال)                         هاي زیستی غیر مولد                 دارائی -2-1-3

  شرح
دفتري  ارزش 

30/09/1395  

مبلغ ارزیابی در 

30/09/1396  

 250 27  )95اصله درخت موجود جنگل کاري شده در پایان آذرماه  152،119بهاي تمام شده هکتار) ( 190(جنگل

(هزینه تحمل شده تا پایان سال مالی جهت عملیات کشت پائیزه و کار در جریان تکمیل زراعت 
 اراضی شرکت)هکتار از  7/6،571بهاره در سطح 

68 68 

 1 1  دام غیرمولد

 319 96  جمع

  (واحد: میلیارد ریال)                         هاي زیستی مولد                        دارائی -3-1-3

  شرح
ارزش دفتري  

30/09/1395  

مبلغ ارزیابی در 

30/09/1396  

 65 66 رأس) 1،107گاوهاي شیري (

 36 28  رأس) 501تلیسه ها (

 27 11  رأس) 513گوساله هاي ماده (

 24 7  درختان زیتون ثمرده

 2 2  باغ الگوئی انجیر خشکباري، باغ الگوئی پسته، باغ الگوئی زیتون، نهالستان سیب

 116 --  اضافه میشود: مجموعه ایستگاه هاي پرورش گاو و تلیسه

 270 114  جمع
  

  (واحد: میلیارد ریال)                           حسابها و اسناد دریافتنی تجاري       -4-1-3

  شرح  عنوان
ارزش دفتري  

30/09/1395  

مبلغ ارزیابی در 

30/09/1396  

  حسابهاي دریافتنی

 29 29 شرکت کشت و صنعت و دامپروري مغان

  13  13  سازمان غله استان اردبیل

 11 11  (تحویل و فروش شیر)شرکت شیر پگاه ارومیه 

 11 11  کشاورزي اردبیلشرکت خدمات حمایتی 

 7 7  (تحویل و فروش شیر)شرکت شیر پگاه تبریز 

 39 39  سایر

 110 110  جمع حسابهاي دریافتنی

  اسناد دریافتنی

  8  8  شرکت شیر پگاه ارومیه

  5  5  شرکت مهیار سبالن

  3  3  شرکت نیکان تجارت

  2  2  سایر

  18  18  جمع اسناد دریافتنی

  )4(  )4(  مطالبات مشکوك الوصول

  124  124  جمع کل
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  (واحد: میلیارد ریال)                                                      ها و حقوق صاحبان سهام اقالم اصلی بدهی -2-3

  شرح
  ارزش دفتري

 30/09/1395  

مبلغ ارزیابی در 

30/09/1396  

  هابدهی

 366 252  سود سهام پرداختنی

 128 128  )3-2-1( هاي پرداختنیسایر حساب

  43  43  تسهیالت مالی دریافتنی بلند مدت 

 42 42  تسهیالت مالی دریافتنی کوتاه مدت 

  39  39  حساب هاي پرداختنی تجاري

 32 32  ذخیره مزایاي پایان خدمت

 13 14  سایر بدهی ها

 663 550 هاجمع بدهی

حقوق صاحبان 
  سهام

 3/325 3/325  سرمایه پرداخت شده

  4/22  4/22  اندوخته قانونی

 33 8/146 سود (زیان) انباشته

  3/113  0  ماهه  12سود (زیان) 

  5،606  0  تفاوت تجدید ارزیابی

 6،100 5/494  جمع حقوق صاحبان سهام
  

.  

  (واحد: میلیارد ریال)                                                هاي پرداختنیحساب سایر -1-2-3

  ارزش کل  شرح

 33 ذخیره هزینه هاي پرداختنی

 28  اجاره دریافتی بابت اراضی کشاورزي مربوط به سال آتی

  18  باشد)(مربوط به یارانه دریافتی خرید ادوات و ابزارآالت میدرآمد سنوات آتی 

 9  پیمانکاران قراردادهاي حجمی

 6  سپرده حسن انجام کار پیمانکاران

 4  حقوق و مزایاي پرداختنی کارکنان

 30  سایر

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

  30/09/1394  30/09/1395  شرح

  557  557  ارزش منصفانه تولیدات کشاورزي غیر مولد 

  407  429  )3-3-1فروش تولیدات کشاورزي (

  )400(  )412(  بهاي تمام شده انتسابی

 564 574 درآمد عملیاتی

  )373(  )408(  هزینه تولید

 )60( )69( هاي فروش، اداري و عمومیهزینه

 1 2  خالص سایر درآمدها و هزینه هاي عملیاتی

 132 99  سود (زیان) عملیاتی

  )8(  )19(  هزینه مالی

 23  53  هاي غیر عملیاتیخالص سایر درآمدها و هزینه

  )5(  )11(  مالیات 

 142 122 سود (زیان) خالص
 

  هاي زیستی غیرمولد به تفکیک محصوالتکشاورزي و دارایی تولیدات فروش -1-3-3

  مبلغ (میلیارد ریال)  (تن)مقدار   شرح  عنوان

فروش تولیدات 

  کشاورزي

  112  8،733  گندم

  42  1،701  کلزا

  33  388  ذرت بذري

  30  1،818  بذر گندم

  18  820  سویا

  10  131  705ذرت بذري 

  9  28  الین ذرت بذري

  19  -  سایر

  273  -  جمع فروش تولیدات کشاورزي

فروش تولیدات 

  دامی

  149  12،054  شیر گاو

  7  25  گوساله نر

  156  -  جمع فروش تولیدات دامی

  429  -  جمع کل
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  هاي زیستی غیرمولد به تفکیک خریدارانکشاورزي و دارایی تولیدات فروش

  درصد نسبت به کل  مبلغ (میلیارد ریال)  شرح  عنوان

فروش تولیدات 

  کشاورزي

 %40  172  سازمان غله استان اردبیل

 %5  21  کشاورزي اردبیلشرکت خدمات حمایتی 

 %2  10  حکیم خنیفري

 %16  70  سایر

  %64  273  جمع فروش تولیدات کشاورزي

فروش تولیدات 

  دامی

 %12  51  شرکت پگاه ارومیه

 %9  40  شرکت پگاه تبریز

 %5  20  شرکت ممتاز لبن

 %2  10  شرکت مشکین لبن

 %2  9  شرکت سهامی کشت و صنعت مغان

 %2  9  شرکت مهیار سبالن

 %4  17  سایر

  %36  156  جمع فروش تولیدات دامی

  %100  429  جمع کل

 بخش چهارم: سایر اطالعات

  (واحد: هکتار)تصویر کلی وضعیت اراضی شرکت:                                                                                     -1-4

سهام آورده 

شرکت معان 

  مندرج در سند

گزارش وضعیت 

اراضی توسط 

  شرکت پارس

وضعیت اراضی 

انتقالی یا 

  فروخته شده

واگذاري جهت 

طرح در 

  ساماندهی عشایر

باقیمانده 

اراضی 

  شرکت پارس

ها اراضی کارگاه

و تاسیسات (گروه 

  راه و ساختمان)

اراضی 

کشاورزي و 

  منابع طبیعی

18،064 18،084  237  1،838  16،009  1/121 15،888 

  موارد قابل توجه متقاضیان خرید:-2-4

  خریدار موظف است در حدود اختیارات سهامداران تالش نماید کلمه ملی را از نام شرکت حذف نماید.  الف)

) خرید و اجراي شبکه فرعی و اصلی آبیاري تحت فشار اراضی 1مستندات موجود اعتبارات مربوط به : ( بر اساس مدارك و ب)

و  5و  4،  1هکتار از اراضی پمپاژ  3،086فشار در سطح هاي آبیاري تحت ) طرح2هکتاري معروف به اراضی پادار ( 1380

کل کشور و ردیف اعتبار تخصیص داده شده که  1396قانون بودجه سال  4از محل اعتبارات بند الف تبصره  5اراضی پارس 

ي ابر این اساس شرکت تحت سر فصل وام بال عوض دریافتی از دولت و جهت اجراي طرح آبیاري تحت فشار موفق به امض

میلیون ریال (تامین منابع:  806,432فقره قرارداد با صندوق حمایت و توسعه بخش کشاورزي استان اردبیل و جمعا به مبلغ  4

ها و مستحدثات درصد شرکت) گردیده است و در صورت اجراي طرح هاي فوق دارایی 15درصد وام بالعوض دولت و  85

  باشد. ایجاد شده متعلق  به شرکت مورد واگذاري می 

شرکت کشت و صنعت و دامپروري مغان حدود نیمی از  30/12/1395بر اساس صورتهاي مالی حسابرسی شده منتهی به  ج)

میلیون ریال تسهیالت دریافتی از بانک  19،298اوراق سهام شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروري پارس در قبال مبلغ 

  یده است. ملی ایران به عنوان وثیقه تحویل بانک مزبور گرد

 سایر سهامداران شرکت نیز تمایل به فروش سهام خود، دارند. د)


