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 (سهامی عام)و دامپروري مغانکشت و صنعت 

  

 
 

 

 کلیاتبخش اول: 

واقع شده  ترین بخش از کشورر و در شمالیهزار هکتار در غرب دریاي خز  350دشت حاصلخیز مغان با مساحت تقریبی 

  محصوالت زراعی مناسب است.  اکثر قریب به اتفاقکاشت  برايخاك دشت مغان  .است

راس  13،000با بیش از ( دامپروري، )جو، انواع ذرت، چغندر قند و یونجه شامل گندم،( زراعتهاي بخش داراي شرکتاین 

رقم  60 شامل( داريباغ ،)واحد سیلو و کارخانه خوراك دامهاي شیري، پرواربندي گوساله، شامل زیرمجموعه هاي ایستگاهو  دام

 وسعت اراضی اختصاص داده شده به امور زراعی بالغ باشد.می و سایر صنایع جانبی کارخانه قندو  کارخانه لبنیات و )انواع میوه

  باشد. هکتار می 3200هزار هکتار و وسعت اراضی مربوط به امور باغداري بالغ بر  20بر 

  

  

  

  
  

میلیارد ریال  17،611 :  30/09/1396) طبق ارزیابی مورخ  %100مبلغ پایه کل سهام قابل عرضه (

 هاي منفک شدهزمینپس از کسر ارزش 

 مزایدهروش واگذاري:                                                         تصمیم هیأت واگذاري روش ارزیابی سهام:

 



  
     

             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:   

2 

 

 اهم اطالعات  بخش دوم:

  میلیارد ریال 3،182 سرمایه:   هاي کشاورزيشهركشرکت   شرکت مادر تخصصی:

  میرجمال الدین پور پیغمبرآقاي  مدیر عامل:       )%100( هاي کشاورزيشهركشرکت  سهامداران:

  گرمی ثبت:محل            30/09/1354 تاریخ تاسیس شرکت:

  )میلیارد ریال 16،790 :و ساختمان زمین( میلیارد ریال 28،715 ها:ارزش جاري دارائی

  )میلیارد ریال 965 :هاي تجاري و غیر تجاريپرداختنی( میلیارد ریال  1،655 ها:ارزش جاري بدهی

  (ارزیابی شده) میلیارد ریال 214 سود (زیان) انباشته:    میلیارد ریال  2 سود (زیان) خالص:

                    پارس آباد    -استان اردبیل محل فعالیت:

نفر روزمزد موقت و  240روزمزد دائم،  ، پیمانی ورسمی نفر کارکنان 366نفر (  2،084  :1395تعداد کارکنان در سال  

  نفر کارکنان شرکتهاي خدماتی) 1،478

  کشاورزي و دامی     هايو فراورده صنایع ایجاداجراي عملیات کشاورزي و دامپروري و   موضوع فعالیت:

  بخش سوم: اطالعات مالی 

  (واحد:میلیارد ریال)                       هااقالم اصلی دارایی -1-3

  عنوان
  ارزش دفتري

 30/12/1395  

  در ارزیابی مبلغ

30/09/1396  

 2،136 )3-1-1زمین (
16،790 

 157 هاساختمان

  3،035  19  داراییهاي نامشهود (حق اشتراك آب و ...)

  2،513  100  گذاري بلندمدتسرمایه

 1،491 456 داراییهاي زیستی مولد

  1،221  43 سازيها و محوطهجاده

  1،358 321 آالتماشین

 683 557 مواد و کاال موجودي

 1،624 1،261 هاسایر دارایی

 28،715 5،050  هاجمع دارایی

  مشخصات اراضی شرکت -1-1-3

 این مقدار اراضی مساحت از  هکتار می باشد، 63،590مساحت آن  ق با سند ارائه گردیده است،وضعیت اراضی شرکت که منطب

هکتار از اراضی داخل محدوده سند و خارج از اختیار شرکت می  35،914هکتار از آن، تحت اختیار شرکت و مساحت  27،676

  .باشد

  باشد.هکتار می 71،688 مساحت کل اراضی بر اساس اعالم شرکت کشت و صنعت مغان 

 در در قبال تسهیالت دریافتی  ،هاي قند، خوراك دام و پروسس بذر و سایت سه هزار رأسی دامپرورياسناد مالکیت کارخانه

 آباد است. رهن بانک کشاورزي پارس
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  (واحد: هکتار)                                                             اراضی شرکت               مساحت

  جمع  مساحت  شرح  عنوان

اراضی داخل محدوده و خارج از 

  اختیار شرکت

و  2و  1هاي درجه ها و زهکشمساحت اشغال شده توسط کانال

  هاي طبیعیمسیل

2،570  

7،664  

  2،272  ايواگذاري به پرسنل بازخریدي و فروش مزایده

  830  تصرفی سپاه

  750  واگذاري به عشایر

  607  واگذاري به مرکز تحقیقات جهاد کشاورزي

  635  سایر

  اراضی تحت اختیار شرکت

  19،990  اراضی امور زراعی

27،676  

  3،278  اراضی امور باغبانی

  1،814  اراضی بایر

  1،546  هاو جاده 3هاي درجه ها و کانالمساحت اشغال شده توسط زهکش

  764  کارخانجات، تاسیسات، فضاي اداري و مسکونی

  284  معادن تولید مصالح

  10،186  -  هااراضی شخصی
28،250  

  18،064  -  اراضی شرکت پارس

  63،590  63،590  -  جمع کل

  (واحد: میلیارد ریال)             و حقوق صاحبان سهام هایبدهاقالم اصلی  -2-3

  شرح
  ارزش دفتري

 29/12/1394  

  در ارزیابی مبلغ

30/09/1396  

  هابدهی

 965 908 )3-2-1( هاي تجاري و غیر تجاريپرداختنی

  314  314 )3-2-2( تسهیالت مالی دریافتی کوتاه مدت

  155  155  کارکنانذخیره مزایاي پایان خدمت 

 140 140  )3-2-2( تسهیالت مالی دریافتی بلند مدت

 81 66 سایر بدهی ها

 1،655 1،583 هاجمع بدهی

حقوق صاحبان 

  سهام

 3،182 3،182  سرمایه 

  6  6  اندوخته قانونی

 214 212 سود (زیان) انباشته

  23،659  66  تفاوت تجدید ارزیابی
 27،061 3،466  حقوق صاحبان سهامجمع 

  

  (واحد: میلیارد ریال)                        تجاري غیر و تجاري هايپرداختنی -1-2-3

  ارزش جاري  ارزش دفتري  شرح

  529  529 هاي پرداختنی تجاريحساب

  436 379 هاي پرداختنی غیر تجاريحساب

 965 908  هاجمع دارایی

  

  



  
     

             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:   

4 

 

  

  (واحد: میلیارد ریال)                                                                                                       تسهیالت مالی دریافتی -2-2-3

  جاري ارزش  شرح

  497  مغان آباد پارس شعبه کشاورزي بانک

  19  تهران مرکزي شعبه ایران ملی بانک

  516  جمع

  )79(  آتی سالهاي کارمزد و سود

  437  جمع

  )140(  (کسر می شود) حصه بلند مدت

  296  حصه جاري

  17  معوق جرائم و سود،کارمزد

  314  جمع کل

  

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

 1394/12/29  29/12/1395  شرح

 1،662 1،647 )3-3-1منصفانه تولیدات کشاورزي و دامداري (ارزش 

 97 128 خالص افزایش ارزش منصفانه داراییهاي زیستی غیر مولد

 1،793 1،781 )3-3-2فروش خالص و درآمد ارائه خدمات (

شده کاالي فروش شده انتسابی محصوالت کشاورزي وبهاي تمامبهاي تمام

 رفته
)1،932( )1،951( 

  )1،300( )1،438( هاي تولیدهزینه 

 301 186  سود ناخالص

 (180) )186(  هاي فروش، اداري و عمومیهزینه

 (91) )110(  خالص سایر درامدها و هزینه هاي عملیاتی

 30 )110(  سود (زیان) عملیاتی

 (14)  )48(  هاي مالی هزینه

 45  70  خالص سایر درامدها و هزینه هاي غیرعملیاتی

 61 )88(  خالصسود (زیان) 
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  :دامداري و کشاورزي تولیدات منصفانه ارزش -1-3-3

  محصول
1395  1394  

  (میلیارد ریال)مبلغ   (تن)مقدار   (میلیارد ریال)مبلغ   (تن)مقدار 

  368  31،711  344  27،020 گندم (خوراکی)

  117  20،354  153  27،123 یونجه

  141  6،427  125  4،958 کلزا

  75  1،157  79  919 ذرت بذري

  56  3،837  55  3،641  گندم بذري

 195 67،094 257 116،528  سایر

  952  130،580  1،013  180،189  جمع زراعت

  115  74،699  87  5،604  جمع باغات

  584  44،412  532  45،132 شیر (کیلوگرم)

  11  27،431  15  13،072  سایر

  595  -  547  -  جمع دامپروري

  1،662  -  1،647  - جمع کل
  

  )ریال میلیون: واحد(                : ارائه خدماتحاصل از فروش خالص و درآمد  -2-3-3

  1394  1395  شرح

  743  787 )3-3-2-1هاي زیستی مولد(فروش تولیدات کشاورزي و دارایی

  3  1 درامد خدمات کارمزدي کارخانه پروسس بذر

  1،051  994 )3-3-2-2ها و صنایع (فروش سایر فعالیت

  -  1  لبنیات کارخانه کارمزدي خدمات درآمد

  )4(  )2( برگشت از فروش (خامه و کره)

  1،793  1،781 جمع کل

  مولد: زیستی هايدارایی و کشاورزي فروش تولیدات -1-2-3-3

  محصول  شرح
1395  1394  

  (میلیارد ریال)مبلغ   (تن)مقدار   (میلیارد ریال)مبلغ   (تن)مقدار 

  زراعت

  355  30،603  367  28،858 گندم خوراکی

  129  5،881  118  4،911 دانه خالص کلزا

  38  -  115  - سایر

  522  -  600  - جمع فروش زراعت

  115  -  86  - جمع فروش باغات  باغات

  دامپروري

  90  1،895  97  2،126  گوساله (راس)

  16  -  4  -  سایر

  106  -  101  - هاي زیستی مولدجمع فروش دارایی

  743 -  787  - جمع کل
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  صنایع: و هافعالیت فروش سایر -2-2-3-3

  محصول  شرح
1395  1393  

  (میلیارد ریال)مبلغ   (تن)مقدار   (میلیارد ریال)مبلغ   (تن)مقدار 

  کارخانه لبنیات

  307  3،403  216  2،913 پودر شیر

  161  3،073  197  3،214 خامه

  43  3،725،617  49  3،979،050 شیر (پاکت)

  64  -  80  -  سایر

  575  -  542  - کارخانه لبنیاتجمع 

  کارخانه قند

  472  20،846  411  16،571  شکر سفید

  4  -  41  -  سایر

  476  -  452  - کارخانه قندجمع 

  1،051 -  994  - جمع کل

 

  بخش چهارم: سایر اطالعات

                نسبتهاي مالی   -1-4

  1393  1395  مقیاس محاسبه  عنوان

  5/1  2/1  درصد جاري

 8/0 7/0 درصد آنی

  17  10  درصد  سود زیان ناخالص به فروش

  3  -  درصد  سود زیان خالص به فروش

  

  صنایع جانبی موجود در شرکت:  -2-4

  تن چغندر قند در روز 5،000 اسمی ظرفیتبا  :کارخانه قند -

  تن شیر در روز 180ظرفیت اسمی با  کارخانه لبنیات: -

  هزار تن در سال 140با ظرفیت کارخانه خوراك دام:  -

ساعت دانه هاي روغنی، بذر جو، تن در  7تن در ساعت بذر گندم،  10تن در ساعت بذر ذرت،  5 کارخانه پروسس بذر: -

 تن در ساعت بوجاري دانه 10تن در ساعت بذر چغندر و  2

 با همکاري بخش خصوصی: کود گرانولهتولید کارخانه  -

 (تولید جعبه هاي پالستیکی) با ظرفیت تولید ساالنه یک میلیون جعبه. یک:تکارگاه تزریق پالس -

تن در ساعت، تولید پالپ میوه با ظرفیت اسمی  3کنسانتره سیب با ظرفیت خط تولید  2شامل  کارخانه تولید آب میوه: -

 پاکت در ساعت. 9،300گرمی به ظرفیت اسمی  200تن در ساعت و خط بسته بندي آب میوه در پاکتهاي  5/2

  هزار تن جهت نگهداري میوه و سایر محصوالت شرکت. 5به ظرفیت  سردخانه آمونیاکی: -
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  : شرکتمشتریان عمده  -3-4

  محصول  مشتریان

1395  1394  

  (میلیارد ریال)مبلغ   (میلیارد ریال)مبلغ 

  351  489  گندم خوراکی و تصفیه شکر شرکت غله و خدمات بازرگانی

  472  410  شکر ابوالفضل نصیري

  297  291  شیرخشک و خامه مرادعلی علیمرادي کوالك

  -  80  میوه سردرختی باغات  حمید دولتی 

  -  77  ذرت بذري  سبزشرکت جهاد 

  105  57  شیرخشک  شیرین عسل

  34  36  شیر خشک  شرکت داداش برادر

  129  -  کلزا هاي روغنی پارس آبادشرکت دانه

  105  -  میوه سردرختی مسعود ناجی رائینی پور

  300  342  -  سایر

  1،793  1،782  - جمع کل

  

  

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

  1394  1395  گانتامین کنند  نوع مواد اولیه

  451  459  کشاورزان منطقه مغان و آذربایجان غربی چغندر قند

 خوراك دام

شرکت پشتیبانی اور دام اردبیل، اتحادیه دامداران اردبیل، تعاونی پنبه 

کاران داراب، سید نعمت بهبهودي، یعقوب مهتاب، سیامک پور عباس، 

  شرکت کشت و صنعت پارس و شرکت آفرین دانه سپاهان

218  360  

 کود

شرکت خدمات حمایتی، شرکت پارس هور،شرکت بسپار دانش سبز، 

شرکت پتروشیمی ارومیه، شرکت گل شیمی سپاهان و شرکت کشت 

  آفرینان مغان

78  73  

 سم
فروشگاه نورآذر، گل سم گرگان، شرکت دلتا پارس نهاده، فتاح توفیق 

  زاده، شرکت خدمات حمایتی، پیمان آزاد 
51  46  

  71  98  - سایر

  1،001  904  - جمع کل
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  توضیحات-5-4

 است شده کسر مغان صنعت و کشت شرکت سهام پایه ارزش از پارس دامپروري صنعت و کشت ملی شرکت ارزش و سهام )الف

  . گردد نمی واگذار مغان دامپروري صنعت و کشت شرکت خریدار به و

) 3( مزرعه جنگلی و زراعی اراضی هکتار 975 ،)2( مزرعه اراضی از هکتار 608 شامل شرکت اراضی از هکتار 7/1،595  حدود )ب

 سه بخش قدیم، مرکزي اداره ،)زیتون( آموزش هايساختمان) مترمربع 9،450 حدود( شامل اعیان و عرصه هکتار 7/12 حدود و

  . باشدنمی واگذاري قابل و گردیده کسر شرکت هايدارایی از مدیران، آموزشی خوابگاه و کاري جنگل زراعت،

  .شد خواهد مندبهره) اقساطی فروش سود احتساب بدون( قسط اولین پرداخت در تنفس سال دو از خریدار )ج

  

  

  

 


