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 های مسئولیت:بیانیه

 است دهش تصويب و تهيه كنندهعرضه كارگزار و شركت پذيرش مشاور و مديره هيئت توسط اميدنامه اين 

 اب انحراف يا خطا هرگونه نبود لحاظ به را آن در مندرج اطالعات درستي مسئوليت جمعاً و منفرداً اآنه و

 اين در دهش بينيپيش اقالم كامل مسئوليت وسيله بدين شركت يمديره هيئت. كنندمي تأييد اهميت

 رب مبتني شده بينيپيش هايبودجه و نقدي هايجريان سود، كه كندمي تأييد و پذيردمي را اميدنامه

 .است بينانهواقع مفروضات

 هب مربوط واقعيات يكليه از كاملي و درست افشاي حاضر ياميدنامه كه نمايدمي تأييد پذيرش مشاور 

 مسئوليت كه شده بينيپيش يبودجه و نقدي جريان سود، نوع هر و دهدمي دست به را عمومي يعرضه

 شده اجمالي بررسي رسمي حسابداران توسط اميدنامه در درج رايب است مديره هيئت يعهده به آنها

 .است

 :سلب دعاوی بیانیه

 را تهران بهادار اوراق بورس هاينرخ فهرست در شركت اين سهام پذيرش بهادار، اوراق پذيرش هيئت 

 عمومي يعرضه در بالقوه گذارانسرمايه مشاركت توصيه معني به تصويب اين و است نموده تصويب

 .نيست

 ركتش توسط شده افشا اطالعات كفايت و صحت برابر در مسئوليتي گونههيچ تهران بهادار اوراق بورس 

 نمايدمي سلب خود از آن بودن كامل و درستي مورد در را مسئوليتي هرگونه و ندارد اميدنامه محتواي و

 اين زا بخشي يا تمام به اتكاء از ناشي ضرر نوع هر برابر در را مسئوليتي نوع هر روشن و صريح طوربه و

 و هامزیت شناخت از خودشان ارزیابی به باید گذارانسرمایه. نمايدمي سلب خود از را اميدنامه

 بروز هنگام به باید ،گذاریسرمایه زمان در و نمایند اتكا شرکت گذاریسرمایه هایریسك

 ایحرفه مشاوران دیگر و حسابرس پذیرش، مشاور کارگزار، با بالفاصله تردید، و شك هرگونه

 .نمایند مشاوره

 

 

 های مسئولیت و سلب دعاویبیانیه
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 یبه روش سنت یورپرورش ط: 

انوار در اقتصاد خ يجنب يتفعال يکشود و بعنوان  يدر محل سكونت خانوار انجام م است كه بطور محدود و معموالً فعاليتي

 .شوديم يتلق

 

 یبه روش صنعت یورط پرورش: 

و  يه، تغذپرورش يها ينهدر زم يريتاصول مد يتكه با رعا يوراصالح شده ط يهاو پرورش نژاد ياز نگهدار عبارتست

، رطوبت و درجه حرارت تحت كنترل هستند صورت مانند نور يطيپرورش كه از نظر عوامل مح يبهداشت در سالن ها

 .يردگيم

 

 یاننطفه دار ماک تخم: 

روزه را  يک يبه جوجه ها يلتبد يتو مادر است كه قابلاجداد  ين،ال يدر رسته ها يانشده توسط انواع ماك يدتول تخم

 .دارا باشد

 

 یكقفس تمام اتومات سیستم: 

 يهااهدستگ ييلهها بوسقفس ينكود و تخم مرغ در ب يآورآب و دان، جمع يعاعمال مربوط به توز ياست كه تمام سيستمي

 .شود يو بدون دخالت كارگر انجام م يکخودكار و تمام اتومات

 

 قفس ساده مسیست: 

كود و تخم مرغ توسط كارگر و فقط با دخالت دست  يآورآب و دان، جمع يعتوز ياتعمل ياست كه در آن تمام سيستمي

 .شوديانجام م

 

 یكاتومات یمهقفس ن سیستم: 

خم ت يكارها از جمله جمع آور يشود و مابق يانجام م يکآب و دان به طور اتومات يعاست كه در آن فقط توز سيستمي

 .يردگ ي، توسط كارگر و با دخالت دست صورت ممرغ و كود

 

 تعاریف و اصطالحات
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 یگوشت یكروزه جوجه: 

زمان  يو ط يمخصوص جوجه كش ينهايدر ماش يكه از قرار گرفتن تخم مرغ نطفه دار مرغ مادر گوشت ييجوجه ها به

 .شود يگفته م يگوشت يكروزهشود، جوجه  يحاصل م ينمع

 تخمگذار یكروزه جوجه: 

 ينزمان مع يدر ط يمخصوص جوجه كش ينهايكه از قرار گرفتن تخم نطفه دار مرغ تخم گذار در ماش ييجوجه ها به

 .شود يتخمگذار گفته م يكروزهشود، جوجه  يحاصل م

 مرغ نطفه دار تخم: 

 .را داشته باشد يكروزهبه جوجه  يلتبد يتكه قابل شود يگفته م يورمولد ط ياز گله ها يديتول يتخم مرغ ها به

 یبوم یكروزه جوجه: 

 ينزمان مع يو ط يمخصوص جوجه كش ينهايدر ماش يدار نژاد مرغ بومكه از قرار گرفتن تخم مرغ نطفه ييجوجه ها به

 .شود يگفته م يبوم يكروزهجوجه  گردد،يحاصل م

 یجوجه کش ماشین: 

قرار گرفته و شامل دو  مورد استفاده يكروزهدار به جوجه تخم مرغ نطفه يلشود كه جهت تبد يگفته م يدستگاه به

set) ستر يبه نامها يكديگردستگاه مجزا از  er hat)و هچر ( cher  ۸۱نطفه دار ابتدا به مدت  ي. تخم مرغ هاباشديم (

 زمان ينشود. ا يم يمدت سه روز در دستگاه هچر نگهدار به يكروزهبه جوجه  يلتبد يروز در دستگاه ستر و سپس برا

 .اشدب يمتفاوت م يورط يرسا يبرا

 دوره یانپا مرغ: 

 فتهگ تخمگذار مرغ و(  تخمگذار ـ گوشتي)  مادر(  تخمگذار ـ گوشتي)  اجداد(  تخمگذار ـ ي) گوشت ينمرغ ال يهاگله به

 .شود يبه كشتارگاه حمل م ياقتصاد يبرداردوره بهره يانشود كه در پا مي

 تخمگذار مرغ: 

ته دس ينا يدشود. معموال شروع تول يم ينگهدار يتخم مرغ خوراك يدتولاست كه از پرورش پولت حاصل و به منظور  رغي

 .باشديم يهفتگ ۳۲از مرغها از سن 
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 (یاخراج) یحذف مرغ: 

 از رده خارج  يرهو غ يد، نقصان تول، ضعفيماريب يرنظ يليبه دال يددوره پرورش و تول يكه ط ييو خروس ها مرغ

 .شوند يم

 یگوشت یمچهن یگوشت مرغ: 

شود و معموال  يگوشت آن پرورش داده م يدحاصل شده و به منظور تول يگوشت يكروزهاست كه از پرورش جوجه  مرغي

 .شود يم يروز نگهدار ۶۵تا  ۲۳ ينب

 مادر مرغ: 

 يمادر به سه گروه مرغ مادر گوشت يمرغ ها شود. ياستفاده م يكروزهجوجه  يدتول ياست كه از تخم نطفه دار آن برا مرغي

 يبرا يتخم گذار و مرغ مادر بوم يكروزه يجوجه ها يدتول يمرغ مادر تخم گذار برا ي،گوشت يكروزهجوجه  ديتول يبرا

 .شوند يم يمتقس يبوم يكروزه يجوجه ها يدتول

 یورمولد ط یها گله: 

  يتخم نطفه دار نگهدار يدشود كه به منظور تول ينر گفته م يورط يماده و درصد مشخص يوراز ط يمجموعه ا به

 .شود يم

 لنبه: 

 .شود يفته مگاصطالحاً لنبه  يشده بدون پوسته سخت آهك يدتول يتخم مرغ ها به

 

 پرورش مرغ مادر ی سسهؤم: 

 به  اصالح شده )كه اصطالحاً يمخصوص از مرغ و خروس نژادها ياست كه در آن گله ها يكشاورز يديواحد تول يک

 .شود يو پرورش داده م يتخم مرغ نطفه دار نگهدار يدلشود، جهت تو يآن ها مرغ مادر و خروس پدر( گفته م

 

 یپرورش مرغ گوشت مرغداری: 

به  يمرغ گوشت يد( به منظور تول يگوشت يمچه)ن يمرغ گوشت يكروزهاست كه در آن جوجه  يكشاورز يديواحد تول يک

 .شوديو پرورش داده م ينگهدار يني،مدت مع

 



                                                                                                         امیدنامه درج و پذیرش شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر )سهامی عام(    

 

 ح
 

 پرورش مرغ تخمگذار مرغداری: 

تخم مرغ  يداصالح شده مرغ تخمگذار به منظور تول ياز نژادها يياست كه در آن گله ها يكشاورز يديولواحد ت يک

 .شود يو پرورش داده م ينگهدار ي،خوراك

 

 یکشجوجه ی سسهؤم: 

 ليتبد يكروزه يبه جوجه  يجوجه كش يها ينماش يلهاست كه در آن تخم نطفه دار، به وس يكشاورز يديواحد تول يک

 .شود يم

 

 پرورش پولت تخمگذار مرغداری: 

 ي( نگهداريروزه گ ۸۸۹تا  ۰۹) يتخمگذار تا سن سه ماهگ يكروزه ياست كه در آن جوجه ها يكشاورز يديواحد تول يک

 ۳پس از گذشت  و يابند يپرورش مرغ تخمگذار انتقال م يمذكور سپس به سالن ها يشوند. مرغ ها يو پرورش داده م

 .كنند يم يگذارماه شروع به تخم ۶/۳تا 

 

 تخمگذار نیمچه: 

 .شود يتخمگذار( حاصل م يمچهپولت ) ن يروزه گ ۸۸۹ يال ۰۹تخم گذار تا سن  يكروزهجوجه  پرورش از

 تخمگذار یكروزه ی جوجه: 

 ينزمان مع يو ط يمخصوص جوجه كش ينهايكه از قرار گرفتن تخم مرغ نطفه دار مرغ مادر در ماش ييجوجه ها به

 شود. يگفته م يكروزهوجه شود، ج يحاصل م
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 فهرست مطالب

 شماره صفحه شرح

 ۸ مقدمه

 ۸ چکیده

 ۸۸ شرکت یمعرف-1

 ۸۸ خچهیتار-1-1

 ۸۲ تیفعال موضوع-2-1

 ۸1 سهامداران و هیسرما-3-1

 ۳۹ التیتشک و ساختارها-4-1

 ۳۹ یسازمان ساختار -1-4-1

 ۳۶ شرکت یها تهیکم-2-4-1

 ۳1 رانیمد -3-4-1

 ۳1 یانسان یروین ساختار -4-4-1

 ۳۱ شرکت با ارتباط-5-1

 ۳۰ اتیعمل و تیفعال-2

 ۳۰ صنعت یمعرف-1-2

 ۳۰ صنعت یفعل گاهیجا -1-1-2

 ۲۶ رانیا در صنعت یآت انداز چشم -2-1-2

 ۲۰ صنعت به ورود موانع و صنعت در تیموفق عوامل -3-1-2

 SWOT ۶۳ لیحلت-4-1-2

 ۶۳ یاصل تشرک SWOT لیتحل-5-1-2

 ۶۲ شرکت یراهبردها-2-2

 ۶۶ دیتول اطالعات-3-2

 ۶۶ محصوالت انواع -1-3-2

 ۵۸ دیتول ندیفرآ -2-3-2

 ۵۰ دیتول یها نهاده -3-3-2

 1۳ یواقع دیتول و دیتول تیظرف -4-3-2

 1۲ شده تمام یبها بیترک -5-3-2

 1۲ فروش اطالعات-4-2
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 شماره صفحه شرح

 1۲ محصول فروش -1-4-2

 1۲ محصوالت یگذار متیق نحوه -2-4-2

 1۶ رقبا و محصوالت بازار -3-4-2

 ۱۳ یابیبازار و فروش یها برنامه -4-4-2

 ۱۳ مهم یقراردادها-5-2

 ۱۶ شرکت سکیر عوامل-6-2

 ۱1 یمال اطالعات -3

 ۱1 یحسابدار یها هیرو اهم خالصه-1-3

 ۸۹۰ انیز و سود صورت-2-3

 ۸۸۸ ترازنامه-3-3

 ۸۸۸ یقیتلف انیز و سود صورت-4-3

 ۸۸۸ یقیتلف ترازنامه-5-3

 ۸۸۶ یآت اطالعات-6-3

 ۸۸۶ گروه -1-6-3

 ۸۸۱ یاصل شرکت -2-6-3

 ۸۳۸ یا هیسرما منابع و ینگینقد-7-3

 ۸۳۲ یآت یها برنامه و یا توسعه یها طرح -8-3

 ۸۳۶ یمال یها نسبت -9-3

 ۸۳۶ یمال یها نسبت لیتحل -1-9-3

 ۸۳۵ اتیمال تیوضع -11-3

 ۸۳۱ وابسته اشخاص -11-3

 ۸۳۱ وابسته اشخاص با معامالت -1-11-3

 ۸۲۳ یاصل شرکت وابسته اشخاص ینهائ حساب مانده -1-1-11-3

 ۸۲۸ یفرع یها شرکت مشخصات -2-1-11-3

 ۸۰۳ ینهان اطالعات دارندگان -2-11-3

 ۸۰۲ پذیرش در بورس و عرضه سهام  -4

 ۸۰۲ رشیپذ ندیفرآ-1-4

 ۸۰۲ رشیپذ شده انجام اقدامات -1-1-4

 ۸۰۲ احراز نحوه و رشیپذ طیشرا -2-1-4
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 شماره صفحه شرح

 ۳۹۲ درج زمان در توجه قابل نکات-2-4

 ۳۹۲ شرکت یگزارشگر و یمال ستمیس -1-2-4

 ۳۹۲ یاحتمال یهایبده و تعهدات -2-2-4

 ۳۹۶ شرکت هیعل و له یحقوق یدعاو -3-2-4

 ۳۹۱ دنامهیام هیته خیتار تا ازنامهتر خیتار از بعد مهم یدادهایرو -4-2-4

 ۳۸۸ شرکت یقانون بازرس و حسابرس گزارش مهم نکات -5-2-4

 ۳۸۸ پاسخ به بندهاي گزارش حسابرس صورت هاي مالي ارائه شده -۵-۳-۲

 ۳۸۲ بورس در شركت سهام عرضه-۲-۲

 ۳۸۲ يعموم عرضه اتيجزئ -۸-۲-۲

 ۳۸۲ رشيپذ مشاور -۳-۲-۲
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 فهرست جداول

 شماره صفحه شرح

 ۸ کوثر یکشاورز یگذار هیسرما شرکت نیمؤسس -1 جدول

 ۳ تابعه یها شرکت -2 جدول

 ۲ یمال اطالعات خالصه -3 جدول

 ۲ سود میتقس استیس -4 جدول

 ۸۸ کوثر یکشاورز یگذار هیسرما شرکت نیمؤسس -5 جدول

 ۸1 هیسرما راتییتغ -6 جدول

 ۸۱ مدارانسها اطالعات -7 جدول

 ۸۰ ریاخ سال سه یط سهامداران بیترک راتییتغ -8 جدول

 ۳۲ رهیمد ئتیه یاعضا -9 جدول

 ۳۵ شرکت رانیمد -11 جدول

 ۳۵ ریاخ سال سه یط رهیمد ئتیه یاعضا راتییتغ -11 جدول

 ۳1 یانسان یروین ساختار -12 جدول

 ۲۵ رانیا در ییغذا مواد دیتول زانیم -13 جدول

 ۲1 یکشاورز محصوالت دیتول یجهان یهارتبه -14 جدول

 ۲۱ 1396 سال در یزراع محصوالت دیتول -15 جدول

 ۲۸ 1396 و 1395 یسالها در کشور دام تیجمع -16 جدول

 ۲۳ (هزارتن ارقام) 1396 و 1395 سال در ینیپروتئ یفرآوردهها دیتول -17 جدول

 ۲1 ییغذا تیامن اهداف -18 جدول

 SWOT ۶۳ لیتحل -19 جدول

 ۶۶ شرکت داتیتول تیوضع -21 جدول

 ۵۹ نگیهلد یفرع یها شرکت -21 جدول

 ۵۰ دیتول یها نهاده -22 جدول

 1۹ ها نهاده نرخ -23 جدول

 1۳ دیتول تیظرف -24 جدول

 1۲ شده تمام یبها بیترک -25 جدول

 1۲ محصوالت فروش -26 جدول

 1۶ شرکت یرقبا خالصه -27 جدول

 1۵ رمجموعهیز یها شرکت یبارق -28 جدول

 ۱۲ رمجموعهیز یها شرکت یقراردادها نمونه -29 جدول
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 شماره صفحه شرح

 ۱1 موجودی مواد و کاال  -31 جدول

 ۱۱ سرمایه گذاریها -31 جدول

 ۱۰ دارایی زیستی -32 جدول

 ۱۰ دارایی نامشهود -33 جدول

 ۰۹ نرخ استهالک -34 جدول

 ۰۲ یاصل شرکت انیز و سود صورت -35 جدول

 ۰۲ انباشته انیز و سود حساب گردش -36 دولج

 ۰۶ یگذار هیسرما از حاصل درآمد -37 جدول

 ۰۱ کسب تعالی کسب شده – 38جدول 

 ۸۹۸ سود میتقس استیس - 39جدول 

 ۸۹۳ یاصل شرکت ترازنامه - 41جدول 

 ۸۹۶ صورت جریان وجوه نقد -41جدول 

 ۸۹۵ مهیب پوشش تحت یها ییدارا -42جدول 

 ۸۹1 شرکت تیمالک تحت امالک -43جدول 

 ۸۹۱ یکشاورز بانک رهن در امالک -44جدول 

 ۸۹۰ یقیتلف انیز و سود صورت -45 جدول

 ۸۸۹ یقیتلف انباشته( انیز) سود حساب گردش -46 جدول

 ۸۸۸ یقیتلف ترازنامه -47 جدول

 ۸۸۲ یقیتلف انیز و سود صورت -48 جدول

 ۸۸۲ ارایی هاجزئیات تجدید ارزیابی د -49 جدول

 ۸۸۶ ساله تلفیقی 3پیش بینی ترازنامه  – 51جدول 

 ۸۸1 پیش بینی صورت سود و زیان تلفیقی – 51جدول 

 ۸۸۱ پیش بینی ترازنامه شرکت اصلی – 52جدول 

 ۸۸۰ پیش بینی سود و زیان شرکت اصلی -53جدول 

 ۸۳۹ پیش بینی نسبت های مالی تلفیقی -54 جدول

 ۸۳۹ ی نسبت های مالی شرکت اصلیپیش بین – 55جدول 

 ۸۳۸ پیش بینی صورت جریان وجوه نقد شرکت اصلی -56جدول 

 ۸۳۳ پیش بینی صورت جریان وجوه نقد تلفیقی -57جدول 

 ۸۳۲ طرح توسعه ای و برنامه های آتی  – 58جدول 

 ۸۳۲ یقیتلف یمال یها نسبت -59 جدول
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 س
 

 شماره صفحه شرح

 ۸۳۵ یاصل شرکت یمال یها نسبت -61 جدول

 ۸۳۵ یاتیمال تیوضع -61 دولج

 ۸۳۱ وابسته اشخاص با معامالت -62 جدول

 ۸۲۳ یاصل شرکت وابسته اشخاص حساب مانده -63 جدول

 ۸۲1 مانده حسابهای نهایی شرکت های گروه -64 جدول

 ۸۲۰ مانده حسابهای نهایی شرکت اصلی -65 جدول

 ۸۲۳ 31/13/1398 خیتار تا زربال اجداد شرکت سهامداران بیترک -66 جدول

 ۸۲۳ (خاص یسهام)زربال اجداد مرغ شرکت پرسنل تعداد -67 جدول

 ۸۲۲ (خاص یسهام) زربال اجداد مرغ شرکت ترازنامه-68 جدول

 ۸۲۲ (خاص یسهام) زربال اجداد مرغ شرکت انیز و سود صورت-69 جدول

 ۸۲۶ 31/13/1398 خیتار تا مرغک شرکت سهامداران بیترک -71 جدول

 ۸۲۶ (خاص یسهام) مرغک شرکت پرسنل تعداد -71 جدول

 ۸۲۵ (خاص یسهام) مرغک شرکت ترازنامه -72 جدول

 ۸۲1 (خاص یسهام) مرغک شرکت انیز و سود صورت -73 جدول

 ۸۲۰ 31/13/1398 تا آباد فیشر صنعت و کشت شرکت سهامداران بیترک -74 جدول

 ۸۲۰ (خاص یسهام) آباد فیشر صنعت و کشت شرکت پرسنل تعداد -75 دولج

 ۸۶۹ (خاص یسهام) آباد فیشر صنعت و کشت شرکت ترازنامه -76 جدول

 ۸۶۸ (خاص یسهام) آباد فیشر صنعت و کشت شرکت انیز و سود صورت -77 جدول

 ۸۶۲ 31/13/1398 تا کوثر دانیسپ اجداد یدیتول مجتمع شرکت سهامداران بیترک -78 جدول

 ۸۶۲ (خاص یسهام) کوثر دانیسپ اجداد یدیتول معمجت شرکت پرسنل تعداد -79 جدول

 ۸۶۲ (خاص یسهام) کوثر دانیسپ اجداد یدیتول مجتمع شرکت ترازنامه -81 جدول

 ۸۶۶ (خاص یسهام) کوثر دانیسپ اجداد یدیتول مجتمع شرکت انیز و سود صورت -81 جدول

 ۸۶1 31/13/1398 تا کوثر دارو یمیش شرکت سهامداران بیترک -82 جدول

 ۸۶1 (خاص یسهام)کوثر دارو یمیش شرکت پرسنل تعداد -83 جدول

 ۸۶۱ (خاص یسهام) کوثر دارو یمیش شرکت ترازنامه -84 جدول

 ۸۶۰ (خاص یسهام) کوثر دارو یمیش شرکت انیز و سود صورت -85 جدول

 ۸۵۸ 31/13/1398 تا کوثر ریاکس یآبز شرکت سهامداران بیترک -86 جدول

 ۸۵۸ (خاص یسهام) کوثر ریاکس یآبز شرکت پرسنل تعداد -87 جدول

 ۸۵۳ (خاص یسهام) کوثر ریاکس یآبز شرکت ترازنامه -88 جدول

 ۸۵۲ (خاص یسهام) کوثر ریاکس یآبز شرکت انیز و سود صورت -89 جدول
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 ۸۵۶ 31/13/1397 تا کرمانشاه کوثر یکشاورز شگامانیپ شرکت سهامداران بیترک -91 جدول

 ۸۵۶ (خاص یسهام) کرمانشاه کوثر یکشاورز شگامانیپ شرکت پرسنل دادتع -91 جدول

 ۸۵۵ (خاص یسهام) کرمانشاه کوثر یکشاورز شگامانیپ شرکت ترازنامه -92 جدول

 ۸۵1 (خاص یسهام) کرمانشاه کوثر یکشاورز شگامانیپ شرکت انیز و سود صورت -93 جدول

 ۸۵۰ 31/13/1398 تا ماهان مرغ شتگو دیتول مجتمع شرکت سهامداران بیترک -94 جدول

 ۸۵۰ (خاص یسهام) ماهان مرغ گوشت دیتول مجتمع شرکت پرسنل تعداد -95 جدول

 ۸1۹ (خاص یسهام) ماهان مرغ گوشت دیتول مجتمع شرکت ترازنامه -96 جدول

 ۸1۸ (خاص یسهام) ماهان مرغ گوشت دیتول مجتمع شرکت انیز و سود صورت -97 جدول

 ۸1۲ 31/13/1398 تا پارس دام خوراک شرکت سهامداران بیترک -98 جدول

 ۸1۲ (عام یسهام) پارس دام خوراک شرکت پرسنل تعداد -99 جدول

 ۸1۲ (عام یسهام) پارس دام خوراک شرکت ترازنامه -111 جدول

 ۸1۶ (عام یسهام) پارس دام خوراک شرکت انیز و سود صورت -111 جدول

 ۸11 31/13/1398 تا زبادید مادر مرغ کتشر سهامداران بیترک -112 جدول

 ۸11 (خاص یسهام) زبادید مادر مرغ شرکت پرسنل تعداد -113 جدول

 ۸1۱ (خاص یسهام) زبادید مادر مرغ شرکت ترازنامه -114 جدول

 ۸1۰ (خاص یسهام) زبادید مادر مرغ شرکت انیز و سود صورت -115 جدول

 ۸۱۸ 31/13/1398 تا اشراق صنعت و کشت مجتمع شرکت سهامداران بیترک -116 جدول

 ۸۱۸ (خاص یسهام) اشراق صنعت و کشت مجتمع شرکت پرسنل تعداد -117 جدول

 ۸۱۳ (خاص یسهام) اشراق صنعت و کشت مجتمع شرکت ترازنامه -118 جدول

 ۸۱۲ (خاص یسهام) اشراق صنعت و کشت مجتمع شرکت انیز و سود صورت -119 جدول

 ۸۱۶ 31/13/1397 تا کوثر یکشاورز عیصنا و ونیزاسیمکان توسعه شرکت امدارانسه بیترک -111 جدول

 ۸۱۶ (خاص یسهام) کوثر یکشاورز عیصنا و ونیزاسیمکان توسعه شرکت پرسنل تعداد -111 جدول

 ۸۱۵ (خاص یسهام) کوثر یکشاورز عیصنا و ونیزاسیمکان توسعه شرکت ترازنامه -112 جدول

 ۸۱1 (خاص یسهام) کوثر یکشاورز عیصنا و ونیزاسیمکان توسعه شرکت انیز و سود صورت -113 جدول

 ۸۱۰ 31/13/1397 تا دنا کوثر صنعت و یکشاورز شگامانیپ شرکت سهامداران بیترک -114 جدول

 ۸۱۰ (خاص یسهام) دنا کوثر صنعت و یکشاورز شگامانیپ شرکت پرسنل تعداد -115 جدول

 ۸۰۹ (خاص یسهام) دنا کوثر صنعت و یکشاورز نشگامایپ شرکت ترازنامه -116 جدول

 ۸۰۸ (خاص یسهام) دنا کوثر صنعت و یکشاورز شگامانیپ شرکت انیز و سود صورت -117 جدول

 ۸۰۳ ینهان اطالعات دارندگان فهرست -118 جدول

 ۸۰۲ رشیپذ طیشرا احراز -119 جدول
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 ۳۹۲ گروه هیسرما تعهدات -121 جدول

 ۳۹۲ یاحتمال یها یبده -121 جدول

 ۳۹۶ شرکت هیعل ای له یحقوق یدعاو -122 جدول

 ۳۹۱ شرکت یقانون بازرس و حسابرس -123 جدول

 ۳۹۱ رمجموعهیز یها شرکت یقانون بازرس و حسابرس -124 جدول

 ۳۸۸ 31/16/1397 به یمنته یمال سال حسابرس گزارش یبندها به پاسخ -125 جدول

 ۳۸۲ 29/12/1397 به یمنته ماهه6 یمال دوره حسابرس گزارش یبندها به پاسخ -126 جدول
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 فهرست نمایه ها

 شماره صفحه شرح

 ۸ کی هر در کوثر ی کشاورزیگذار هیسرما یسهامدار درصد و تابعه یها شرکت -1 هینما

 ۸۸ شرکت یلوگو -2 هینما

 ۳۹ یسازمان ساختار -3 هینما

 ۳1 التیتحص زانیم -4 هینما

 ۳۱ استخدام تیوضع -5 هینما

 ۲۲ متوسط بخش های مختلف از ارزش افزوده -6 هینما

 ۲۲ ارزش افزوده زراعت -7 هینما

 ۲۶ روند ساالنه ارزش افزوده و ارزش تولید بخش دامپروری -8 هینما

 ۲۹ سهم از کل تولیدات زراعی ایران -9 هینما

 ۲۳ 1396 سال در رانیا در ینیپروتئ یها فرآورده دیتول از سهم -11 هینما

 ۲۲ 1396 و 1395 یها سال در رانیا در ینیپروتئ یها فرآورده دیتول سهیمقا -11 هینما

 ۶۲ کوثر یکشاورز نگیهلد ژهیو( کیاستراتژ یها تم) یراهبرد نیمضام -12 هینما

 ۵۸ یگوشت مرغ تیفعال یساز کپارچهی کیشمات طرح -13 هینما
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 مقدمه

( در عامبا درخواست پذيرش سهام شركت سرمايه گذاري كشاورزي كوثر )سهامي هيئت پذيرش اوراق بهادار،  ۹۸/۹۲/۸۲۰۱وبه بنا بر مص

بورس اوراق بهادار تهران موافقت نمود. با توجه به ارائه تعهدات الزم در خصوص موارد ذكر شده در مصوبه مذكور، اين شركت از  دومبازار 

 ))كشاورزي((، گروه)) پرورش حيوانات((، و طبقه شركت پذيرفته شده در بخش پانصد و سي و پنجمين وان به عن ۲۹/۸۸/۸۲۰۱تاريخ 

 در فهرست  (( و نماد)) زكوثر((۹۸۳۳)) نگهداري ساير حيوانات؛ توليد محصوالت حيواني طبقه بندي نشده در جاي ديگر(( با كد))

  است.نرخ هاي بازار دوم بورس اوراق بهادار درج گرديده 

 چکیده

 
 

 

 يخبه تار ۲1۰۰۸تحت شماره  يرانبه نام شركت تصو ۸۵/۹۲/۸۲۵۳ يخ( در تارعام ي)سهامكوثر يكشاورز يگذار يهشركت سرما

 يلعام تبد يبه شركت سهام ۳۳/۹۲/۸۲۱۹ يخ. شركت در تاريدتهران، به ثبت رس يصنعت يتمذكور، در اداره ثبت شركت ها و مالك

خاص  يبه سهام ۳۲/۹1/۸۲۰۸ يخدر تار اًو مجدد يافته ييركوثر تغ يكشاورز يگذارايهنام شركت به سرم ۸۲/۹1/۸۲۱۸ يخو در تار

 است.  يدهگرد يلتبد

العاده مورخ فوقعمومي باشد كه به موجب صورتجلسه مجمع ريال ميون ميلي 1۲۸،۳۰۵ آخرين افزايش سرمايه شركت به مبلغ

 ۳،1۶۹،۹۹۹،۹۹۹،۹۹۹ريال به مبلغ  ۳،۹۸۱،1۹۲،۹۹۹،۹۹۹: سرمايه شركت از مبلغ اتخاذ شده است زيرتصميمات  ۸۶/۸۳/۸۲۰1

ال شده افزايش يافت و ماده مربوطه در اساسنامه به ريالي با نام از محل مطالبات ح ۸،۹۹۹سهم  ۳،1۶۹،۹۹۹،۹۹۹ريال منقسم به 

  است. به ثبت رسيدهها در اداره ثبت شركت ۳۲/۹۳/۸۲۰۱شرح فوق اصالح و در تاريخ 

 :)سهامي عام( گذاري كشاورزي كوثرشركت سرمايهمؤسسين 

 به شرح جدول زير مي باشد:(، عامسهامي اولين مديران و مؤسسين شركت سرمايه گذاري كشاورزي كوثر )

 کوثر یکشاورز یگذارهیسرما شرکت نیمؤسس -1جدول 

 سمت نام و نام خانوادگی نام شرکت ردیف

 رئیس هیئت مدیره محمدعلی زندی امور اموال منتشر شده بنیاد شهید انقالب اسالمی 1

 هیئت مدیرهعضو مدیر عامل و  محمد سعید مجیدی تهرانی شرکت خدمات کامیون پیام 2

 نائب رئیس هیئت مدیره مجیدرضا خسروی  شرکت چیران )سهامی خاص( 3

 

 

گذاران پیش از اتخاذ هرگونه است سرمایهای از اطالعات مهم شرکت یا گروه است و ضروری ی اطالعات تنها خالصهخالصه"

 "گذاری، تمام گزارش امیدنامه را مطالعه کنند و در نظر بگیرند.تصمیمی در خصوص سرمایه



                                                          امیدنامه درج و پذیرش شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر )سهامی عام(                                                   

 

 215از  2صفحه

 

كوب به نمايندگي از سازمان اقتصادي كوثر به عبداالمير باروت ۳۸/۹1/۸۲۰۱صورتجلسه هيئت مديره مورخ به استناد 

نايع گذاري توسعه صزاده به نمايندگي از شركت سرمايهمعنوان نائب رئيس هيئت مديره و مديرعامل، آقاي عبدالخليل معظ

 گذاريدگي از شركت سرمايه، آقاي محمدصادق واعظي به نماينبه عنوان رئيس هيئت مديره و معادن كوثر )سهامي عام(

گذاري عمران و ساختمان آقاي بهزاد مشعلي به نمايندگي از گروه سرمايه، به عنوان عضو هيئت مديره (ي عامآوانوين )سهام

، آقاي عبدالحسين دليمي اصل به نمايندگي از شركت نفت و گاز به عنوان عضو هيئت مديره معين كوثر )سهامي خاص(

كسب و كار رويش مؤسسه توسعه ، آقاي فرود شريفي به نمايندگي از ه عنوان عضو هيئت مديرهب كوثر )سهامي خاص(

سعه مديريت آوانوين )سهامي عام( به عنوان عضو هيئت مديره، آقاي جواد شخص توكليان به نمايندگي از شركت توكوثر 

 اند. انتخاب گرديدهبه عنوان عضو هيئت مديره، 

سسه حسابرسي مفيد راهبر به شماره شناسه ؤم، ۳1/۹۲/۸۲۰۱مورخ  ساليانه عمومي عاديبه استناد صورتجلسه مجمع 

 به عنوان حسابرس و بازرس قانوني براي يک سال انتخاب گرديد.  ۸۹۱۵۸۱۲۵۶۲۸ملي 

سهامي "كوثر از  كشاورزي گذاري، شخصيت حقوقي شركت سرمايه۸۵/۹۰/۸۲۰1العاده به تاريخ در مجمع عمومي فوق

د هاي پذيرفته شده نزتغيير يافت و ضمن تغيير اساسنامه شركت طبق فرمت اساسنامه شركت "سهامي عام"به  "خاص

 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شد.  ۸۸۵۰۲با شماره  ۳۱/۸۸/۸۲۰۱سازمان بورس اوراق بهادار، در تاريخ 
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 از قرار زير است: ۲۸/۹۵/۸۲۰۱شش ماهه منتهي به مربوط به ده شركت مطابق با آخرين صورت هاي مالي حسابرسي شهاي تابعه شركت شركت

 كی هر در کوثر کشاورزی یگذارهیسرماشرکت  یسهامدار درصد و تابعه یها شرکت -1 نمایه
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99.99% 99.99% 99.99% 99.98% 
99.96% 81.38% 99.99% 

50.83% 
99.99% 

86.69% 
99.99% 

99.99 
99.99% 

گذاری کشاورزی کوثرسرمایه   

 

 سازمان اقتصادی کوثر 

 

 %98.5درصد مالكیت : 
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  :زير استجدول تهيه اميدنامه به شرح تا تاريخ  ۸۲۰۶سال خالصه تغييرات شركتهاي فرعي از 

 تغییر نام و تغییر موضوع فعالیت 1398 1397 1396 1395 ردیف ردیف

 ـ ـ ـ مرغک مرغک مرغک مرغک ۸ ۸

 ـ ـ ـ توليدي اجداد سپيدان كوثر توليدي اجداد سپيدان كوثر گوشت مرغ سپيدان گوشت مرغ سپيدان ۳ ۳

۲ ۲ 
كشت و صنعت شريف 

 آباد

كشت و صنعت شريف 

 آباد
 ـ ـ ـ كشت و صنعت شريف آباد ت شريف آبادكشت و صنع

 ـ ـ ـ مجتمع كشت و صنعت اشراق مجتمع كشت و صنعت اشراق كشت و صنعت اشراق كشت و صنعت اشراق ۲ ۲

 مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان گوشت مرغ ماهان گوشت مرغ ماهان ۶ ۶
مجتمع توليد گوشت مرغ 

 ماهان
 ـ ـ ـ

۵ 

۵ 
پيشگامان كشاورزي 

 مكوثر ايال

پيشگامان كشاورزي 

 كوثر ايالم
 پيشگامان كشاورزي كوثر ايالم

پيشگامان كشاورزي كوثر 

 كرمانشاه

طبق تصميمات صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده همزمان و 

و روزنامه رسمي  ۸۲۰۱/۹۲/۹۸مشترک مورخ 

در شركت  ۸۲۰۱/۹۰/۸۰مورخ  ۸۲۰۱۲۹۲۸۵۶۸۰۹۹۶۹۵۱

 1 م شد.پيشگامان كشاورزي كوثر كرمانشاه ادغا
پيشگامان كشاورزي 

 كوثر كرمانشاه

پيشگامان كشاورزي 

 كوثر كرمانشاه

پيشگامان كشاورزي كوثر 

 كرمانشاه

 ـ ـ ـ خوراک دام پارس خوراک دام پارس خوراک دام پارس خوراک دام پارس ۱ 1

 ـ ـ ـ شيمي دارو كوثر شيمي دارو كوثر شيمي دارو كوثر شيمي دارو كوثر ۰ ۱

۰ ۸۹ 
عه مكانيزاسيون و توس

 صنايع كشاورزي كوثر

توسعه مكانيزاسيون و 

 صنايع كشاورزي كوثر

توسعه مكانيزاسيون و صنايع 

 كشاورزي كوثر
توسعه مكانيزاسيون و صنايع 

 كشاورزي كوثر
 ـ ـ ـ

۸۹ ۸۸ 
پيشگامان كشاورزي و 

 صنعت كوثر دنا

پيشگامان كشاورزي و 

 صنعت كوثر دنا

پيشگامان كشاورزي و صنعت 

 كوثر دنا
پيشگامان كشاورزي و صنعت 

 كوثر دنا
 ـ ـ ـ

 ـ ـ ـ آبزي اكسير كوثر آبزي اكسير كوثر آبزي اكسير كوثر آبزي اكسير كوثر ۸۳ ۸۸

 مرغ مادر ديزباد مرغ مادر ديزباد مرغ مادر ديزباد مرغ مادر ديزباد ۸۲ ۸۳
سه مجمع عمومي فوق العاده همزمان و  صورتجل صميمات  طبق ت

ــو ــرک م ــي  ۸۲۰۶/۸۳/۳۱رخ مشــــت ــه رســــم ــام و روزن
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 تغییر نام و تغییر موضوع فعالیت 1398 1397 1396 1395 ردیف ردیف

۸۲ 
خوراک دام و طيور 

 مشهد
 ادغام ادغام

در شــركت مرغ  ۸۲۰۵/۹۸/۳۵مورخ  ۸۲۰۵۲۹۲۹۵۸۱۶۹۹۹۱۸۸

سه مجمع عمومي  صورتجل صميمات  شد.طبق ت مادر ديزباد ادغام 

مان و مشـــترک مورخ  عاده همز مه  ۸۲۰1/۹1/۲۹فوق ال نا و روز

مي  در  ۸۲۰1/۹۱/۸۶مورخ  ۸۲۰1۲۹۲۹۵۸۱۶۹۸۵۹۲1رســــ

 شركت مرغ مادر ديزباد ادغام شد.
 مرغداران طوس مرغداران طوس مرغداران طوس ۸۶

۸۲ 

 مرغ اجداد زربال مرغ اجداد زربال مرغ اجداد زربال ۸۵

 مرغ اجداد زربال

سه مجمع عمومي فوق العاده همزمان و  صورتجل صميمات  طبق ت

ــورخ  ــرک م ــي  ۸۲۰۵/۹۵/۳1مشــــت ــه رســــم ــام و روزن

ـــركت مرغ  ۸۲۰۵/۹۱/۳۰مورخ  ۸۲۵۲۹۲۹۹۰۹۸۹۰۲۱۵۲ در ش

سه مجمع عمومي  صورتجل صميمات  شد.طبق ت اجداد زربال ادغام 

مان و مشـــترک مورخ  عاده همز مه  ۸۲۰1/۹۰/۳۸فوق ال نا و روز

مي  در  ۸۲۰۱/۸۹/۸۱مورخ  ۸۲۰1۲۹۲۹۹۰۹۸۸۸۲۲۸1رســــ

سه  صورتجل صميمات  شد.طبق ت شركت مرغ اجداد زربال ادغام 

شترک مورخ  مجمع عمومي فوق العاده  ۸۲۰1/۸۳/۹۱همزمان و م

 ۸۲۰۱/۹۸/۳۶مورخ  ۸۲۰۱۲۹۲۹۹۰۹۸۹۹۲۵۱۲و روزنامه رسمي 

 در شركت مرغ اجداد زربال ادغام شد.

 ادغام ادغام چينه ۸1

 ادغام زربال زربال ۸۱

 رام طيور ۸۰
پيشگامان كشاورزي 

 كاسپين كوثر

پيشگامان كشاورزي كاسپين 

 كوثر

 ۳۹ 
ه پژوهش و توسع

 كشاورزي كوثر

پژوهش و توسعه 

 كشاورزي كوثر
 ادغام ادغام

سه مجمع عمومي فوق العاده همزمان و  صورتجل صميمات  طبق ت

ــورخ  ــرک م ــي  ۸۲۰1/۹۰/۸۲مشــــت ــه رســــم ــام و روزن

ـــركــت  ۸۲۰1/۸۸/۹۲مورخ  ۸۲۰1۲۹۲۹۹۰۹۸۸۸۲۳۰۸ در ش

 سرمايه گذاري كشاورزي كوثر ادغام شد.

 انحالل انحالل انحالل تكلم ۳۸ 

تصـــميمات صـــورتجلســـه مجمع عمومي فوق العاده مورخ  طبق

مورخ  ۸۲۰۵۲۹۲۹۹۰۹۸۹۲۸۹۱۲و روزنامه رسمي  ۸۲۰۵/۹۲/۸1

 منحل گرديد. ۸۲۰۵/۹۶/۹۳

 منحل گرديد. ۸۲۰۳/۸۳/۳۱در تاريخ   انحالل انحالل انحالل مرغ صحراي شانديز ۳۳ 

 گرديد.منحل  ۸۲۰۶/۹۳/۸۶در تاريخ   انحالل انحالل انحالل جوجه شرق ۳۲ 

 به شركت نيروگاه زاگرس منتقل گرديد. ۸۲۰۵در سال  انتقال به نيروگاه زاگرس انتقال به نيروگاه زاگرس انتقال به نيروگاه زاگرس توليد برق سبز ۳۲ 
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  به شرح زير مي باشند:۳۰/۸۳/۸۲۰1ساالنه منتهي به گذاري كوثر مطابق با صورت هاي مالي شركت هاي فرعي شركت سرمايه

 تابعه شركت هاي -۳جدول 

 شرکت های فرعی هلدینگ

 اقامتگاه شرکت های فرعی ردیف
درصد سرمایه گذاری 

 شرکت اصلی
 فعالیت اصلی لوگوی شرکت ها

 ۰۰.۰۰ ايران مرغک )سهامي خاص( ۸

 

 رهيو غ يكروزهگوشت، تخم مرغ انواع جوجه  يدتول يور،پرورش ط

۳ 
ي اجداد سپيدان كوثر مجتمع توليد

 )سهامي خاص(
 ۰۰.۰۰ ايران

 

)شامل بز نر و ماده  يرمولدمولد و غ يستيدام ز يدپرورش و تول

 و گوشت يرش يدو...( و تول

۲ 
كشت و صنعت شريف آباد )سهامي 

 (عام
 ۱۸.۲۱ ايران

 
 يمحصوالت لبن يدتول ي،زراع ياتعمل ي،دامپرور ياتعمل

۲ 
كشت و صنعت اشراق )سهامي 

 خاص(
 ۰۰.۰۰ ايران

 

 يان،و دام و آبز يورط ي،و باغ يانواع محصوالت كشاورز يدتول

و  يرش يدجهت تول يو گوسفنددار يگاودار يواحدها يستاس

 گوشت قرمز

۶ 
مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان 

 (عام)سهامي 
 ۱۵.۵۰ ايران

 

 پرورش ي،گوشت يكروزهجوجه  يدپدر و مادر و تول يورپرورش ط

 دان آماده يدتخمگذار، تول مرغ پولت

 ۰۰.۰۰ ايران مرغ مادر ديزباد )سهامي خاص( ۵
 

 اتيعمل ي،گوشت يكروزهجوجه  يدمرغ مادر و تول يپرورش گله ها

و  ديتول ي،فروش مرغ گوشت ي،مرغ گوشت يدر پرورش و نگهدار

 يو كنستانتره دام يورفروش دان ط

1 
پيشگامان كشاورزي كوثر كرمانشاه 

 ص()سهامي خا
 ۰۰.۰۰ ايران

 

 يانو آبز يدامدار ي،باغ ي،انواع محصوالت كشاورز يدتول



                                               امیدنامه درج و پذیرش شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر )سهامی عام(                                                              

 

 215از  7صفحه 

 

 شرکت های فرعی هلدینگ

 اقامتگاه شرکت های فرعی ردیف
درصد سرمایه گذاری 

 شرکت اصلی
 فعالیت اصلی لوگوی شرکت ها

 ۰۰.۰۰ ايران مرغ اجداد زربال )سهامي خاص( ۱

 

 رهيو غ يكروزهگوشت، تخم مرغ انواع جوجه  يدتول يور،پرورش ط

 ۶۹.۱۲ ايران خوراک دام پارس )سهامي عام( ۰

 

 يورو فروش انواع خوراک دام و ط يدتول

 ۰۰.۰۰ ايران يمي دارو كوثر )سهامي خاص(ش ۸۹

 

 يدام يبازرگان يو كاالها يديمكمل و فروش محصوالت تول يدتول

 و دارو

۸۸ 
 ايعصن و مكانيزاسيون توسعه شركت

 (خاص سهامي) كوثر كشاورزي
 ۰۰.۰۰ ايران

 

 و انجام امور يزاسيونمكان ي،امور مربوط به بخش كشاورز يهكل

و  يو دامپرور يكشاورز ينهدر زم يمشاوره ا يو مهندس يفن

 ...و يو باغبان يزراع

 ۰۰.۰۵ ايران آبزي اكسير كوثر )سهامي خاص( ۸۳

 

 و يدو خر يبهره بردار يد،شامل ص يانامور مربوط به صنعت آبز

 يرتكث و ييدصنعت، تأ ينمحصوالت مربوط به ا يلتبد يافروش و 

 يزو فروش محصوالت آب يعتوز يد،خر يان،پرورش آبز

۸۲ 
 تصنع و كشاورزيپيشگامان شركت

 (خاص سهامي) دنا كوثر
  ۰۰.۰۱ ايران

آرد  انواع يدتول يي،و دارو ييغذا ي،علوفه ا ياهانگ يدكشت و تول

 و سبوس
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 به شرح جدول زير مي باشد: اصلي خالصه اطالعات مالي و عملياتي شركت

 یمال اطالعات خالصه -3جدول 
 الیر ونیلیم به ارقام 

 شرح

شش ماه منتهی به 

31/06/1398 

 )حسابرسی شده(

29/12/1397 

 )حسابرسی شده(

29/12/1396 

 )حسابرسی شده(

30/12/1395 

 )حسابرسی شده(

 ۲.۰۹۰.۲۹۵ ۶.۵۸۲.۶۱۲ ۶،۰۱۰،۱۵۵ ۶،1۲۲،۲۶۳ هامجموع دارايي

 ۸،۸۶۲،۲۵۳ ۸،۸۸۲،۰۸۹ ۵۰1،۳۰۸ ۸،۲۰۶،۵1۱ هامجموع بدهي

 ۰۹۹.۹۹۹ ۳.۹۹۹.۹۹۹ ۳،۹۸۱،1۹۲ ۳،1۶۹،۹۹۹ ايهسرم

 ۲.1۶۲.۱۲۲ ۲.۲۰۰.۵1۲ ۶،۳۰۳،۶1۶ ۲،۳۲۱،11۲ مجموع حقوق صاحبان سهام

 ۸،۲۶۱،۹۲۹ ۸،1۶۲،۰۱۱ ۸،۶۸1،۲۸۲ ۹ درآمد سود سهام

 ۹ ۹ ۸۳۲،1۲1 ۶۹۰،۳۲۵ هاگذاريسرمايه از حاصل درآمد

 ۸.۳۳۶.۶۳۱ ۸.۲۸۲.۹۶۹ ۸،۲۵۶،۲1۱ ۲۲1،۹۳۹ سود عملياتي

 ۸.۳۳۰.۹۹۶ ۸.۲۸۲.۱۲۹ ۸،۲۹۸،۲۹۵ ۲۲۵،۸۰۰ سود خالص

 ۸.۵۵۲.۱۲۲ ۳.۲۲۱.۰۲۳ ۳،۲۸1،۲۱۳ ۸،۳۲۵،۳1۸ سود انباشته

 ۶۶۱،۱۵1 ۸،۳۳۶،۳۲۲ ۸،1۹۶،۵۲۵ ۲۰۹،۰۵۱ ياتاز عمل يوجه نقد ناش يانجر

 ۸.۲۵۶ 1۹1 ۶۸۹ ۸۳۵ سود هر سهم )ريال(

 ۱۱۰ ۲۲۶ ۵۵۰ ۹ (يالهر سهم )ر يسود نقد
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  باشد:مياعالم به شرح زير  ۸۲۰1تا  ۸۲۰۲ساله  ۲بورس اوراق بهادار تهران، روند تقسيم سود شركت در بازه زماني  شركتبه  ۳۹/۸۳/۸۲۰1 در تاريخ ۳۵۰۳/۰1/۶شركت طي نامه شماره 

 سیاست تقسیم سود -4جدول 

 روند سودآوری و تقسیم سود شرکت

 سال مالی ردیف
سود خالص 

 اصلی

سود خالص 

 تلفیق

سود سهام 

 مصوب

سود سهام پرداخت 

 شده به سهامداران
 تعداد سهام

EPS 
DPS 

درصد تقسیم 

 سود
نسبت سود سهام پرداخت 

 شده به سود سهام مصوب
 تلفیق اصلی تلفیق اصلی

۸ ۳۰/۸۳/۸۲۰۲ ۸،۹۹۳،۳۲۹ ۱۳۱،۵۲۰ ۸،۶۹۶،۲۲۳ ۶۲۶،۹۹۹ ۰۹۹،۹۹۹،۹۹۹ ۸،۸۸۲ ۰۳۸ ۱۱۰ ۸۶۹% ۸۱۸% %۲۵ 

۳ ۲۹/۸۳/۸۲۰۶ ۸،۳۳۰،۹۹۶ ۸،۹۹۳،۲۰۱ ۱۹۹،۳۳۶ ۵1۹،۹۹۹ ۰۹۹،۹۹۹،۹۹۹ ۸،۲۵۵ ۸،۸۸۲ 1۲۲ ۵۶% ۱۹% ۱۲% 

۲ ۳۰/۸۳/۸۲۰۵ ۸،۲۸۲،۱۲۹ ۸،۸۵۸،۶۳۱ ۵1۹،۹۹۹ ۵1۹،۹۹۹ ۳،۹۹۹،۹۹۹،۹۹۹ 1۹1 ۶۱۸ ۵1۶ ۲1% ۶۱% ۸۹۹% 

۲ ۳۰/۸۳/۸۲۰1 ۸،۲۹۸،۲۹۵ ۸،۲۹۸،۹۲۲ ۸،۲۶۹،۹۹۹ ۸،۸۹۹،۹۹۹ ۳،1۶۹،۹۹۹،۹۹۹ ۶۸۹ ۶۹۰ ۵۵۰ ۰۵% ۰۵% ۱۸% 

 

اي هسيم سود ساالنه بر اساس تصميم گيريموارد قانوني تقسيم سود و سياست هاي آن طبق قوانين اجرا مي شود و شايان ذكر است با توجه به سهامداري عمده سازمان اقتصادي كوثر، تق

 مجامع عمومي صورت گرفته است. 

 زير مي باشد:  به شرح ۸۲۹۹ سالتا  ۸۲۰۱آتي از سال هاي (، سياست تقسيم سود براي سالعامسهامي ي شركت سرمايه گذاري كشاورزي كوثر )با توجه به سياست هاي توسعه ا

  رايط اقتصادي، امكان درصد سود خالص )براي پيشبرد سياست هاي توسعه اي شركت(. البته با توجه به ش 1۹تا  ۵۹درصد سود خالص و انباشته نمودن  ۲۹تا  ۲۹تقسيم حداكثر

 تغييرات جزئي در سياست تقسيم سود وجود دارد. 
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 عوامل ریسك شرکت
 ( عبارتند از:عامسهامي مهمترين ريسک هاي شركت سرمايه گذاري كشاورزي كوثر)

 ریسك نوسان نرخ سود: 

كت هاي گروه به منظور جبران كمبود هاي گروه )تهيه و فروش محصوالت كشاورزي(، شربه دليل طوالني بودن دوره عملياتي شركت

كنند. طبعًا نرخ سود اين تسهيالت و نوسان هاي آن تأثير مستقيم بر روي ها مينقدينگي اقدام به دريافت تسهيالت مالي از بانک

اين  دآوريهزينه هاي توليد شركت هاي گروه دارد. سود پرداختي بابت تأمين نقدينگي، موجب افزايش بهاي مواد اوليه و كاهش سو

 ها خواهد شد، همچنين مي تواند طرح هاي توسعه اي آنها را فاقد توجيه اقتصادي نمايد.شركت

 ریسك اقلیمی: 

به آن دسته از ريسک ها اطالق مي شود كه مربوط به تغييرات پيش بيني نشده جوي و آب و هوايي يک اقليم يا  اقليمي هايريسک

يادي بر نيستند و مي توانند تأثير ز پيش بيني قابل عنوان هيچكه به توفان و سيل مازدگي،گر سرمازدگي، سرزمين مي باشد. مانند

 درآمد و هزينه هاي شركت و بطور كلي سودآوري داشته باشند.

 )ریسك بیماری های )واگیردار( دامی )طیور: 

ها به خصوص آنفوالنزا، هزينه هاي درماني، اين ريسک شامل عواملي همچون تلفات، كاهش توان توليدي دام و طيور ناشي از بيماري 

پيشگيري و انتقال بيماري به انسان ها مي باشد. موجودي زيستي دام و طيور بزرگترين سرمايه در بخش دامپروري محسوب مي 

ي نتقال بيمارشود لذا اين ريسک تأثير بسزايي در درآمد ها و هزينه ها و در نهايت سودآوري و چشم انداز آتي شركت خواهد داشت. ا

 از دام و طيور به انسان از بزرگترين ريسک هاي اين صنعت مي باشد.

 بازار و تنظیم قیمت ریسك نوسان: 

با وجود روند افزايشي در توليد ساالنه، نوسان هاي ماهانه كه متناسب با تقاضا برنامه ريزي نشده است باعث كاهش و افزايش مازاد 

  .صول را به دنبال خواهد داشتتوليد گرديده و تغييرات قيمت مح

 نقدینگی ریسك: 

 طوالني همچنين و آن، كنترل و نقدينگي آوري جمع در دولت انقباضي هاي سياست و جامعه در تورمي ركود شرايط به توجه با

 ودهب يديتول هاي واحد مديران دغدغه بزرگترين همواره گذشته هاي سال طي نقدينگي مشكل گروه، هايشركت عمليات دوره بودن

براي تأمين نهاده هاي مورد نياز عالوه بر پرداخت سود وام هاي بانكي و براي خريد هاي غير نقدي تأمين نهاده ها از اشخاص  .است

درصد مبلغ خريد كه منجر به افزايش هزينه  ۲تا  ۳ ،)حقيقي و حقوقي( و الزام در قبول پرداخت سود خريد مدت دار به ازاي هر ماه

 مام شده خواهد شد. هاي بهاي ت

 ریسك قوانین و مقررات: 

تغيير قوانين و مقررات از جمله عوامل تأثير گذار بر سودآوري شركت ها مي باشد. شركت هاي كشاورزي همواره تحت تأثير تصميم 

 .. مي باشند. .هاي دولت در مورد خريد تضميني غالت، نرخ خوراک دام و غيره
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 معرفی شرکت -1

  تاریخچه -1-1

 يخبه تار ۲1۰۰۸تحت شماره  يرانبه نام شركت تصو ۸۵/۹۲/۸۲۵۳ يخ( در تارعام يسهامكوثر) يكشاورز يگذاريهاشركت سرم

 يلعام تبد يبه شركت سهام ۳۳/۹۲/۸۲۱۹ يخ. شركت در تاريدتهران به ثبت رس يصنعت يتمذكور، در اداره ثبت شركت ها و مالك

خاص  يبه سهام ۳۲/۹1/۸۲۰۸ يخو مجددا در تار يافته ييركوثر تغ يكشاورز يگذار يهنام شركت به سرما ۸۲/۹1/۸۲۱۸ يخو در تار

 از سهامي خاص به سهامي عام تبديل گرديد.  ۸۵/۹۰/۸۲۰۱العاده مورخ و در نهايت شركت طي صورتجلسه مجمع فوق يدگرد يلتبد

 باشد:لوگوي شركت به صورت زير مي

 لوگوی شرکت -2 یهنما

 

 

 

 

 

 

  :مؤسسین 

 به شرح جدول زير مي باشد:(، عامسهامي گذاري كشاورزي كوثر )اولين مديران و مؤسسين شركت سرمايه

 گذاری کشاورزی کوثرمؤسسین شرکت سرمایه -5جدول 

 سمت نام و نام خانوادگی نام شرکت ردیف

 رئیس هیئت مدیره محمدعلی زندی میالامور اموال منتشر شده بنیاد شهید انقالب اس 1

 هیئت مدیرهعضو مدیر عامل و  محمد سعید مجیدی تهرانی شرکت خدمات کامیون پیام 2

 نائب رئیس هیئت مدیره مجید رضا خسروی  شرکت چیران )سهامی خاص( 3

 

  :محل فعالیت 
خيابان ـ  محله شهيد قندي، نيلوفر ـ نتهرامحل شركت به آدرس  ۸1/۹۶/۸۲۰1مورخ  ۳۸۲۱۸طبق روزنامه رسمي شماره 

 :كد پستي ـ طبقه همكف ـ ۳۵پالک  ـ)سوم(مهماندوست كوچه شهيد محمدعلي  ـ شهيد عبدالمجيد صابونچي

 تغيير يافت.  ۸۶۲۲۵1۲۲۸۹
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 :بازرس قانونی 

سي مفيد ، مؤسسه حسابر۳1/۹۲/۸۲۰۱بازرس اصلي شركت مطابق با تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه شركت مورخ 

 تعيين گرديد.  ۸۹۱۵۸۱۲۵۶۲۸راهبر به شناسه ملي 

 

  :روزنامه کثیراالنتشار 

كثيراالنتشار دنياي اقتصاد و  هاي، روزنامه۳1/۹۲/۸۲۰۱به استناد تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه شركت مورخ 

 اند. هاي شركت تعيين شدهاطالعات جهت درج آگهي

 

  :آخرین سرمایه ثبت شده 

العاده سرمايه شركت به موجب تصميمات مجمع عمومي فوق، ۳۲/۹۳/۸۲۰۱ مورخ ۳۸۵۹۳ وزنامه رسمي شمارهطبق ر

 افزايش يافت. مطالبات حال شده ريال از محل ون ميلي ۳،1۶۹،۹۹۹ به ۸۶/۸۳/۸۲۰1 مورخ

 

  :سهامدار عمده 

 درصد سهام شركت مي باشد.  ۰۱.۶ با مالكيت كوثر، سهامدار عمده شركت، سازمان اقتصادي ۲۸/۹۵/۸۲۰۱در تاريخ 

 

 :مجوزهای فعالیت 

از آنجا كه ماهيت اصلي شركت سرمايه گذاري مي باشد، پروانه بهره برداري ندارد و پروانه هاي بهره برداري مربوط به 

 شركت هاي تابعه مي باشد.

 

 نوع شرکت و اطالعات مربوط به تغییرات آن 

 يگذار يهنام شركت به سرما ۸۲/۹1/۸۲۱۸ يخو در تار يلعام تبد يبه شركت سهام ۳۳/۹۲/۸۲۱۹ يخشركت در تار

به استناد  و در نهايت است يدهگرد يلخاص تبد يبه سهام ۳۲/۹1/۸۲۰۸ يخو مجددا در تار يافته ييركوثر تغ يكشاورز

 يل شد. اين شركت به سهامي عام تبد ۸۵/۹۰/۸۲۰۱مجمع عمومي فوق العاده شركت سرمايه گذاري كشاورزي كوثر مورخ 
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  سال اخیر:  2تغییرات اساسنامه در 

 يط و يمو تنظ يهثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ته گذارييهسرما هايبر اساس اساسنامه نمونه شركت يداساسنامه جد

 . ق بهادار ارسال شدسازمان بورس و اورا يمال ينهادها رياست اداره امور يبرا ۳۱/۸۹/۸۲۰۱مورخ  ۳۹۲۲/۰۱/۶نامه شماره 

 يسهرئ يئته تصويب به ۸۵/۹۰/۸۲۰۱ مورخ العادهفوق يعام در جلسه مجمع عموم يشركت به سهام يحقوق يتشخص ييرموضوع تغ

 .يدمجمع رس

 و توليد صنايع و طيور، دام خوراک آبزيان، و صيد پرورش مرغداري، دامپروري، كشاورزي، :ـ موضوع شرکتاساسنامه  3مادۀ 

 مرتبط. تجهيزات توليد و ساخت نيز و مكمل واكسن، دارو، وابسته، و نهايي و ايواسطه اوليه، محصوالت مواد فرآوري

تان اسدر تهران  شهرشركت تابعيت شركت ايراني است. مركز اصلي  :ـ تابعیت و مرکز اصلی شرکتاساسنامه  5مادۀ 

 العاده كشور منوط به تصويب مجمع عمومي فوقداخل ديگر در  شهربه هر شركت لي صمركز ا انتقال است.تهران 

باشد، ليكن تعيين و تغيير نشاني در همان شهر، بنا به تصويب هيئت مديره صورت خواهد گرفت. هيئت مديره شركت مي

 تواند در هر موقع در داخل يا خارج از كشور، شعبه يا نمايندگي داير يا منحل نمايد.مي

دو هزارو  به حروف:) ریال 2.750.000.000.000مبلغ شركت  يهسرماي یه و تعداد سهام:ـ میزان سرمااساسنامه  7مادۀ 

 ست كهابا نام تقسيم شده هزار ریالی سهم عادی دو هزار و هفتصدو پنجاه میلیون ميليارد ريال( است كه به هفتصدو پنجاه 

 است. تأديه شدهتماماً 

  العاده رسيده است.به تصويب مجمع عمومي فوق ۸۵/۹۰/۸۲۰۱ ريخ* الزم به ذكر است آخرين اساسنامه شركت در تا

 

 اطالعات مربوط به ثبت شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: 
 تصويب به ۸۵/۹۰/۸۲۰۱ مورخ العادهفوق يعام در جلسه مجمع عموم يشركت به سهام يحقوق يتشخص ييرموضوع تغ -۸

 . يدمجمع رس يسهرئ يئته

و  يهثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ته گذارييهسرما هايساس اساسنامه نمونه شركتبر ا يداساسنامه جد  -۳

سازمان بورس و اوراق  يمال ينهادها رياست اداره امور يبرا ۳۱/۸۹/۸۲۰۱مورخ  ۳۹۲۲/۰۱/۶نامه شماره  يو ط يمتنظ

 . بهادار ارسال شد

 از شركت  ۸۲/۹۶/۸۲۰۱مورخ  ۶۳۳۲۹/۸۳۳نامه شماره  يار طسازمان بورس و اوراق بهاد يمال ياداره امور نهادها -۲

 يبه نهاد مال يلتبد يكوثر درخواست ثبت نام در سامانه ستان و ارسال درخواست موافقت اصول يكشاورز گذاري يهسرما

 سامانه ستان نمود.  يقاز طر

نامه شماره  يدار انجام شد و طمراحل ثبت نام در سامانه ستان طبق درخواست سازمان بورس واوراق بها يتمام  -۲

سازمان بورس و اوراق  يمال ينهادها رياست اداره امور يبرا يوستمدارک به پ يتمام ۲۹/۸۹/۸۲۰۱مورخ  ۳۹۶1/۰۱/۶

 اساسنامه نمونه ارسال شد.  يدجهت اعالم نظر در خصوص تائبهادار 
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مدارک  يكسر ۳۰/۹1/۸۲۰۱مورخ  ۶۶۵۵۶/۸۳۳ نامه شماره يسازمان بورس و اوراق بهادار ط يمال ياداره امور نهادها -۶

نامه  يشركت ط ينرا اعالم و ا يكوثر نزد سازمان بورس به عنوان نهاد مال يكشاورز يگذار يهجهت ثبت شركت سرما

 .را به آن اداره محترم ارسال نمود هشد يادمدارک  يكسر ۸۰/۹۱/۸۲۰۱مورخ  ۸۶۱۰/۰۱/۶شماره 

 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت گرديد.  ۸۸۵۰۲ه به شمار ۳۱/۸۸/۸۲۰۱شركت در تاريخ  -۵

 

 و مقررات حاکم بر شرکت و گروه عبارتند از ینقوان مهمترین:  

 ؛و مقررات حاكم بر كشور ينقوان يترعا .۸

 ؛قانون تجارت .۳

 ؛ها ياتقانون مال .۲

 ؛ياجتماع ينقانون كار و تأم .۲

 ؛ياستاندارد ها و مقررات حسابدار .۶

 ؛يرانوز يئتمصوبات ه .۵

 ؛يبانک مركز يررات و دستورالعمل هامق .1

 ؛گمرک يمقررات و دستورالعمل ها .۱

 ؛يوزارت جهاد كشاورز يمقررات و دستورالعمل ها .۰

 .يمراجع قانون يرو سا يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك يمقررات و دستورالعمل ها .۸۹

 

 ـ موضوع شرکت 3مادۀ 
 فرعی به شرح زیر است: موضوع فعالیت شرکت به تفکیک فعالیتهای اصلی و -2-1

 های اصلی:الف: موضوع فعالیت

ها يا ساير اوراق بهادار داراي حق رأي با هدف گذاري صندوقالشركه، واحدهاي سرمايهگذاري در سهام، سهمسرمايه (۸

طوريكه به تنهايي يا به همراه اشخاص تحت كنترل يا اشخاص تحت كنترل واحد، كنترل شركت، كسب انتفاع به

پذير را در اختيار گرفته يا در آن نفوذ قابل مالحظه يابد و شركت، مؤسسه يا صندوق يا صندوق سرمايه مؤسسه

 هاي زير فعاليت كند:پذير )اعم از ايراني يا خارجي( در زمينه يا زمينهسرمايه

 محصوالت اوليه، مواد ريفرآو و توليد صنايع و طيور، دام خوراک آبزيان، و صيد پرورش مرغداري، دامپروري، كشاورزي،

 .مرتبط تجهيزات توليد و ساخت نيز و مكمل ،واكسن دارو، وابسته، و نهايي و ايواسطه
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 فوق: 1پذیر موضوع بند های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایهانجام فعالیت (۳

 ر.پذيخدمات اجرايي در تهيه و خريد مواد اوليه و ماشين آالت براي اشخاص حقوقي سرمايه (۳ـ۸

 پذير.ها براي اشخاص حقوقي سرمايهخدمات طراحي و مهندسي اصولي و تضمين پروژه (۳ـ۳

ـــي (۲-۳   ـــادي براي بهرهانجام مطالعات، تحقيقات و بررس ري برداهاي تكنولوژيكي، فني، علمي، بازرگاني و اقتص

 پذير.توسط اشخاص حقوقي سرمايه

سرمايه (۲-۳ شخاص حقوقي  ساير منابع از جمله اخذ پذيتأمين منابع مالي ا شركت يا از طريق  ر از منابع داخلي 

پذير با تأمين وثيقه يا تضمين بازپرداخت از طريق شركت تسهيالت بانكي به نام شركت يا شخص حقوقي سرمايه

 يا بدون وثيقه يا تضمين بازپرداخت. 

 ر. پذيهاي كلي و راهبردي و مديريتي اشخاص حقوقي سرمايهتدوين سياست (۶-۳

 پذير. فوق به منظور معرفي به اشخاص حقوقي سرمايه ۸گذاري درخصوص بند هاي سرمايهشناسايي فرصت (۵-۳

 پذير. حقوقي سرمايه ارائه ساير خدمات فني، مديريتي، اجرايي و مالي به اشخاص (1-۳

سهام،سرمايه (۲ سب انتفاع و كنترل عمليات يا نفوذ قابل مالحظه در  ساير اوراق سهم گذاري با هدف ك شركه و  ال

ــرمايه ــخاص س ــراً به اش ــخاص حقوقي كه خدمات زير را منحص پذير يا عالوه بر بهادار داراي حق رأي آن عده از اش

 نمايند. پذير به ديگران ارائه مياشخاص سرمايه

 فوق.  ۳خدمات موضوع بند  (3ـ1

 ت. حمل و نقل، انبارداري، بازاريابي، توزيع و فروش محصوال (3ـ2

 :های فرعیموضوع فعالیتب: 

ها و گذاري نزد بانکهاي سرمايهبها، گواهي سپرده بانكي و سپردهمسكوكات، فلزات گرانگذاري در سرمايه (۸

 .مؤسسات مالي اعتباري مجاز
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  ها يا ساير اوراق بهادار داراي حق رأيگذاري صندوقالشركه، واحدهاي سرمايهگذاري در سهام، سهمسرمايه (۳

گذاري با هدف كسب انتفاع به طوريكه به تنهايي يا به همراه اشخاص تحت هاي سرمايهها، مؤسسات يا صندوقشركت

فته پذير را در اختيار نگرگذاري سرمايهكنترل و اشخاص تحت كنترل واحد، كنترل شركت، مؤسسه يا صندوق سرمايه

ذير پيار گرفتن كنترل يا نفوذ قابل مالحظه، شخص حقوقي سرمايهيا در آن نفوذ قابل مالحظه نيابد، يا در صورت در اخت

 قسمت الف اين ماده فعاليت نمايد. ۳و  ۸در موضوعات غير از موضوعات مذكور در بندهاي 

گذاري در ساير اوراق بهادار كه به طور معمول داراي حق رأي نيست و توانايي انتخاب مدير يا كنترل ناشر سرمايه (۲

 دهد.اوراق بهادار نمي را به مالک

هاي ساختماني با هدف هاي توليدي و پروژههاي فيزيكي، پروژهها از جمله داراييگذاري در ساير داراييسرمايه (۲

 كسب انتفاع.

 ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله: (۶

 گذاري. هاي سرمايه( پذيرش سمت در صندوق۶ـ۸

 رگرداني اوراق بهادار. ( تأمين مالي بازا۶ـ۳

 نويسي اوراق بهادار. ( مشاركت در تعهد پذيره۶ـ۲

 ( تضمين نقدشوندگي، اصل يا حداقل سود اوراق بهادار. ۶ـ۲

هاي مذكور در اين ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تواند در راستاي اجراي فعاليت( شركت مي۵

رايي نمايد يا اسناد اعتباري بانكي افتتاح كند و به واردات يا صادرات كاال بپردازد و تسهيالت مالي يا تحصيل دا

هاي شركت امور گمركي مربوطه را انجام دهد. اين اقدامات فقط در صورتي مجاز است كه در راستاي اجراي فعاليت

 ها در مقررات منع نشده باشند.ضرورت داشته باشند و انجام آن
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 سهامداران سرمایه و-3-1

به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده  ۳۲/۹۳/۸۲۰۱مورخ  ۳۸۵۹۳آگهي روزنامه رسمي به شماره مطابق بر 

ريال منقسم به  ۳،1۶۹،۹۹۹،۹۹۹،۹۹۹به مبلغ ريال  ۳،۹۸۱،1۹۲،۹۹۹،۹۹۹سرمايه شركت از مبلغ  ۸۶/۸۳/۸۲۰1

 ريالي افزايش يافت.  ۸،۹۹۹سهم  ۳،1۶۹،۹۹۹،۹۹۹

 تغییرات سرمایه -6جدول 

 تاریخ شرح ردیف

ارزش اسمی 

هر 

 سهم)ریال(

سرمایه قبلی 

 )میلیون ریال(

مبلغ افزایش 

سرمایه )میلیون 

 ریال(

آخرین سرمایه ثبت 

 شده )میلیون ریال(
 محل افزایش سرمایه

 مطالبات حال شده سهامداران 11 - 1 110111 1362 سرمایه اولیه 1

 مطالبات حال شده سهامداران 51 41 11 110111 1365 یش سرمایه مرحله اولافزا 2

 مطالبات حال شده سهامداران 51 - 51 10111 1381 تغییر ارزش اسمی هر سهم 3

 مطالبات حال شده سهامداران 1110111 990951 51 10111 1382 افزایش سرمایه مرحله دوم 4

 مطالبات حال شده سهامداران 2110111 1110111 1110111 10111 1385 افزایش سرمایه مرحله سوم 5

 مطالبات حال شده سهامداران 3110111 1110111 2110111 10111 1387 افزایش سرمایه مرحله چهارم 6

 مطالبات حال شده سهامداران 9110111 6110111 3110111 10111 1391 افزایش سرمایه مرحله پنجم 7

 مطالبات حال شده سهامداران 201110111 101110111 9110111 10111 1396 مافزایش سرمایه مرحله شش 8

 201180714 180714 201110111 10111 1397 هفتم افزایش سرمایه مرحله  9
ادغام شرکت پژوهش و توسعه 

 کشاورزی کوثر

 سهامدارانمطالبات حال شده  207510111 7310296 201180714 10111 1398 افزایش سرمایه مرحله هشتم 11
 

به استناد مصوبه مجمع عمومي فوق العاده در تاريخ  ۸۹/۸۸/۸۲۰1مورخ  ۳۸۶۳۲* مطابق با آگهي روزنامه رسمي به شماره 

و آئين نامه اجرايي  ۸۲۱۹قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفندماه  ۸۸۸، در اجراي بند )الف( لغايت بند )و( ماده ۸۲/۹۰/۸۲۰1

ه مذكور، انتقال كليه اموال و دارايي ها و مطالبات و ديون شركت پژوهش و توسعه كشاورزي كوثر )سهامي آن بشرح بند )ز( ماد

گذاري كشاورزي كوثر )سهامي خاص( صورت گرفت و سرمايه خاص( به عنوان شركت ادغام شونده به قيمت دفتري در شركت سرمايه

قانون ماليات هاي مستقيم در سرمايه  ۸۸۸ون ريال وفق بند الف ماده ميلي ۸۱،1۹۲شركت پژوهش و توسعه كشاورزي كوثر به مبلغ 

گذاري سرمايه شركت سرمايهو  ميليون ريال تجميع گرديد ۳،۹۹۹،۹۹۹شركت سرمايه گذاري كشاورزي كوثر )سهامي خاص( به مبلغ 

و  ۸۶/۸۳/۸۲۰1صورتجلسه مجمع  ضمناً براساس ميليون ريال مي باشد. ۳،۹۸۱،1۹۲كشاورزي كوثر پس از ادغام و تجميع مبلغ 

 ۳،1۶۹،۹۹۹،۹۹۹ميليون ريال به تعداد  ۳،1۶۹شامل مبلغ  ۲۸/۹۵/۸۲۰۱سرمايه شركت در تاريخ  ۸۱/۹۳/۸۲۰۱آگهي ثبتي مورخ 

  سهم يكهزار ريالي با نام كه تمامًا پرداخت شده است.
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در تاريخ العاده تناد مصوبه مجمع عمومي فوقبه اس ۹۳/۹۰/۸۲۱۸مورخ  ۲۲۵۲1/۲۳مطابق با آگهي روزنامه رسمي به شماره * 

 ريال تغيير يافت.  ۸،۹۹۹ريال به  ۸۹،۹۹۹ارزش اسمي هر سهم شركت از  ، ۸۲/۹1/۸۲۱۸

 در حال حاضر این شرکت برنامه ای برای افزایش سرمایه در سال های آتی ندارد. 

 ۳،1۹۱،1۶۹،۹۹۹سازمان اقتصادي كوثر با  ،اص()سهامي خ سرمايه گذاري كشاورزي كوثر شركت در حال حاضر سهامدار عمده

 باشد. مييكهزار ريالي سهم 

 مي باشد: به شرح جدول زيرآخرين تركيب سهامداران شركت 

 اطالعات سهامداران -7جدول 

 تعداد سهام اسامی سهامداران ردیف
مبلغ هر 

 سهم )ریال(
 درصد سهام مبلغ سهام )ریال(

 ۰۱.۶ ۳،1۹۱،1۶۹،۹۹۹،۹۹۹ ۸.۹۹۹ ۳،1۹۱،1۶۹،۹۹۹ ن اقتصادي كوثرسازما ۸

 ۸ ۳1،۶۹۹،۹۹۹،۹۹۹ ۸.۹۹۹ ۳1،۶۹۹،۹۹۹ گذاري آوانوين )سهامي عام(شركت سرمايه ۳

 ۹.۸ ۳،1۶۹،۹۹۹،۹۹۹ ۸.۹۹۹ ۳،1۶۹،۹۹۹ )سهامي عام( گذاري توسعه صنايع و معادن كوثرشركت سرمايه ۲

 ۹.۸ ۳،1۶۹،۹۹۹،۹۹۹ ۸.۹۹۹ ۳،1۶۹،۹۹۹ اص()سهامي خ شركت نفت و گاز كوثر ۲

 ۹.۸ ۳،1۶۹،۹۹۹،۹۹۹ ۸.۹۹۹ ۳،1۶۹،۹۹۹ )سهامي عام( شركت توسعه مديريت آوانوين ۶

 ۹.۸ ۳،1۶۹،۹۹۹،۹۹۹ ۸.۹۹۹ ۳،1۶۹،۹۹۹ كوثر )با مسئوليت محدود( سسه توسعه كسب و كار رويشؤم ۵

 ۹.۸ ۳،1۶۹،۹۹۹،۹۹۹ ۸.۹۹۹ ۳،1۶۹،۹۹۹ اص()سهامي خ گروه سرمايه گذاري عمران و ساختمان معين كوثر 1

 100 2،750،000،000،000 - 2،750،000،000 جمع
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  تغييرات تركيب سهامداران شركت طي سه سال اخير به صورت جدول زير مي باشد:

 تغییرات ترکیب سهامداران طی سه سال اخیر -8جدول 

 30/12/1395سال  29/12/1396سال  29/12/1397سال  31/06/1398ماهه منتهی به  6ی دوره

 تعداد سهام ترکیب سهامداران
درصد 

 سهام
 تعداد سهام ترکیب سهامداران

درصد 

 سهام
 تعداد سهام ترکیب سهامداران

درصد 

 سهام
 تعداد سهام ترکیب سهامداران

درصد 

 سهام

 ۰۰،۰۰ ۱۰۰،۰۰۰،1۹۹ سازمان اقتصادي كوثر ۰۰،۰۰ ۸،۰۰۰،۰۰۰،1۹۹ سازمان اقتصادي كوثر ۰۰،۰۰ ۳،۹۸۱،1۹۲،۲۰۰ وثرسازمان اقتصادي ك ۶/۰۱ ۳،1۹۱،1۶۹،۹۹۹ سازمان اقتصادي كوثر

گروه سرمايه گذاري 

عمران و ساختمان 

معين كوثر )سهامي 

 خاص(

۳،1۶۹،۹۹۹ ۸/۹ 

گروه سرمايه گذاري عمران و 

ساختمان معين كوثر )سهامي 

 خاص(

۸۸1 ۹،۹۸ 
 تحفه يشركت بازرگان

 خاص( ي)سهام
۶۹ ۹،۹۸ 

مؤسسه خدمات مالي و 

)با حسابداري كوثر محاسب 

 مسئوليت محدود(

۶۹ ۹،۹۸ 

توسعه  يگذاريهسرما

و معادن كوثر  يعصنا

 عام( ي)سهام

۳،1۶۹،۹۹۹ ۸/۹ 
و  يعتوسعه صنا يگذار يهسرما

 عام( يمعادن كوثر )سهام
۵1 ۹،۹۸ 

 يگذار هيشركت سرما

 کيبرق و الكترون عيصنا

 عام( يسهامكوثر )

۶۹ ۹،۹۸ 
شركت نفت و گاز كوثر 

 )سهامي خاص(
۶۹ ۹،۹۸ 

 گذاري آوانوينسرمايه

 (عام ي)سهام
 ۹،۹۸ ۵1 خاص( يمرغ اجداد زربال )سهام ۸ ۳1،۶۹۹،۹۹۹

 يگذار هيشركت سرما

نماد كوثر  ييغذا عيصنا

 عام( ي)سهام

 ۹،۹۸ ۶۹ شركت مرغک )سهامي خاص( ۹،۹۸ ۶۹

موسسه كسب و كار 

 ثركو يشرو

 )با مسئوليت محدود(

۳،1۶۹،۹۹۹ ۸/۹ 
 كوثر يشموسسه كسب و كار رو

 )با مسئوليت محدود(
۶۹ ۹،۹۸ 

 يگذار هيشركت سرما

توسعه معادن كوثر 

 عام( ي)سهام

۶۹ ۹،۹۸ 
شركت مجتمع توليد گوشت 

 مرغ ماهان )سهامي خاص(
۶۹ ۹،۹۸ 

شركت نفت و گاز كوثر 

 خاص( ي)سهام
۳،1۶۹،۹۹۹ ۸/۹ 

 يز كوثر )سهامشركت نفت و گا

 خاص(
۶۹ ۹،۹۸ 

گروه سرمايه گذاري 

عمران و ساختمان معين 

 كوثر )سهامي خاص(

۶۹ ۹،۹۸ 

گروه سرمايه گذاري عمران و 

ساختمان معين كوثر )سهامي 

 خاص(

۶۹ ۹،۹۸ 

توسعه مديريت شركت 

 (عام ي)سهامآوانوين 
 ۹،۹۸ ۶۹ خاص( ي)سهام شركت مرغک ۸/۹ ۳،1۶۹،۹۹۹

 يگذار هيشركت سرما

 سبحان
۶۹ ۹،۹۸ 

شركت خدمات بيمه اي ايمن 

 آسايش كوثر )سهامي خاص(
۶۹ ۹،۹۸ 

- - - 
گوشت و مرغ  يدشركت مجتمع تول

 عام( يماهان )سهام
۶۹ ۹،۹۸ - - - - - - 

- - - 
اي ايمن خدمات بيمهشركت 

 (خاص ي)سهام آسايش كوثر
۶۹ ۹،۹۸ - - - - - - 

 100 900،000،000 جمع 100 2،000،000،000 جمع 100 2،018،704،000 جمع 100 2،750،000،000 جمع
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 ساختارها و تشكیالت -4-1

 ( به شرح زير مي باشد: عامسهامي كوثر )كشاورزي گذاري ساختارها و تشكيالت اداري شركت سرمايه

 ساختار سازمانی -1-4-1

 مي باشد: زيرآخرين نمودار سازماني مصوب شركت بصورت نمودار 

 ساختار سازماني -۲ هينما
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 شرکت هایکمیته  -2-4-1

 کمیته وام

 رئيس كميسيون واعظيآقاي دكتر  -معاونت اقتصادي و امور بين الملل

 نماينده مدير عامل آقاي باللي -مدير حوزه مديريت 

 نماينده امور مالي ثامتيآقاي  -امور مالي و اعتبارات  سرپرست

  آقاي باللي -نابع انساني سرپرست محترم توسعه م

  خانم دكتر اميني نجفي -معاونت بهداشت و درمان 
 

 کمیته انضباطی

 رئيس كميسيون واعظيآقاي دكتر  -معاونت اقتصادي و امور بين الملل

 نماينده مدير عامل آقاي باللي -مدير حوزه مديريت 

 نماينده امور حقوقي آقاي مهدوي -مشاور امورحقوقي 

 نماينده امور اداري بالليآقاي  -ت محترم توسعه منابع انساني سرپرس

  يكي از مديران شركت ها
 

 کمیسیون معامالت

 رئيس كميسيون واعظيآقاي دكتر  -معاونت اقتصادي و امور بين الملل

 عضو كميسيون معامالت سيدعلي كريميآقاي  - مدير زنجيره توليدات دامي

 عضو كميسيون معامالت ثامتيآقاي  -رات امور مالي و اعتبا سرپرست

 عضو كميسيون معامالت نياعابديآقاي  -مديرحراست 

 نماينده امور حقوقي آقاي مهدوي -مشاور امورحقوقي 

 دبير كميسيون معامالت محمدعلي ابراهيمي – دبير كميسيون معامالت

 گذاری(وری )معاونت توسعه و سرمایه هکمیته راهبردی بهر

 عضو و رئيس عامل هلدينگمدير 

 عضو كميته واعظيآقاي دكتر  -معاونت اقتصادي و امور بين الملل

 عضو نائب رئيس لدينگمعاون توليد ه

 عضو كميته معاون برنامه ريزي و توسعه هلدينگ

 دبير كميسيون معامالت يكي از مديران شركت ها به انتخاب مديرعامل هلدينگ

 عضو كميته يكي از مشاوران صاحب نظر

 عضو و دبير يكي از كارشناسان صاحب نظر

 ميهمان ثابت نماينده سازمان ملي بهره وري
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 کمیته فاوا )فناوری و اطالعات(

  واعظيآقاي دكتر  -معاونت اقتصادي و امور بين الملل

  نياعابديآقاي  -مديرحراست 

  سيدعلي كريميآقاي  - مدير زنجيره توليدات دامي

  ثامتيآقاي  -امور مالي و اعتبارات  سرپرست

  زادهآقاي تقي -مدير فناوري و اطالعات 
 

 کمیسیون مناقصات

  آقاي دكتر شريعتي -معاونت توسعه و سرمايه گذاري 

  نياعابديآقاي  -مديرحراست 

  ثامتيآقاي  -امور مالي و اعتبارات  سرپرست

  بالليآقاي  -سرپرست توسعه منابع انساني 
 

 کارگاه آموزش

  متشكل از معاونين

  مدير آموزش

  دو استاد دانشگاه
 

 کمیته نمایشگاهی

  آقاي باللي ـمدير حوزه مديريت 

  آقاي مهدوي ـمشاور امورحقوقي 

  ثامتيآقاي  ـامور مالي و اعتبارات  سرپرست

  بالليآقاي  ـسرپرست توسعه منابع انساني 

  انيعابديآقاي  ـمديرحراست 

  آقاي تقي زاده ـمدير فناوري و اطالعات 

  ـ خانم آدينه مسئول روابط عمومي
 

 مین و تولیدأکمیته زنجیره ت

  آقاي مهندس بختياري -معاونت توليد 

  سيدعلي كريميآقاي  - مدير زنجيره توليدات دامي

  ا... زحمتكشروحآقاي  - آوريمعاون پژوهش و توسعه فن

  مطلقسبحانيآقاي دكتر  - ره شركت مرغکرئيس هيئت مدي

  واعظيآقاي دكتر  -معاونت اقتصادي و امور بين الملل
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  کمیته آیین نامه های شرکت های تابعه

  واعظيآقاي دكتر  -معاونت اقتصادي و امور بين الملل

  ثامتيآقاي  -امور مالي و اعتبارات  سرپرست

  نيااحمد عابديآقاي  -مديرحراست 

  آقاي مهدوي -مشاور امورحقوقي 

  بالليآقاي  -سرپرست توسعه منابع انساني 

  رحيميآقاي  -مدير امور مجامع 

  دارابيآقاي  -مدير حسابرسي داخلي

 

 کمیته جذب )غیر فعال(

  واعظيآقاي دكتر  -معاونت اقتصادي و امور بين الملل

  معاون توليد هلدينگ

  اداره حراست

  نابع انسانيتوسعه م

  كارگزاري امور رفاهي )دبير(

 

 کمیته حسابرسی 
 عضو غيرموظف هيئت مديره: آقاي غالمحسين آقايا

 عضو مستقل كميته: آقاي محمد هادي افشاري

 عضو مستقل كميته: آقاي سيدحسين خاتمي

  مدير حسابرسي: آقاي داريوش دارابي

 

 کت های گروهکمیته هماهنگی خرید نهاده های مورد نیاز شر

 كارگروه بازرگاني/ صادرات

 كميته فني و تخصصي طرح هاي تحقيقاتي

 انيسكميته منابع ان

 كارگروه فروش سهام و شركت ها

 كارگروه فروش امالک تمليكي
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 مدیران -3-4-1

 در تاريخمديره هيئت به استناد صورتجلسه كوثر )سهامي عام(  يكشاورز يگذاريهشركت سرما يرهمد يئته ءاعضا ينآخر

 :باشديم يرشرح ز به۳۸/۹1/۸۲۰۱

 اعضای هیئت مدیره -9جدول 

 ردیف
نام و نام 

 خانوادگی
 سال اخیر( 10سوابق حرفه ای ) منتخب موظف/غیرموظف تحصیالت سمت

۸ 
عبدالخليل آقاي 

 معظم زاده

هيئت  رئيس

 مديره

دكتري 

مديريت 

 فرهنگي

 غيرموظف
ايه گذاري سرم

توسعه صنايع و 

 معادن كوثر

 )سهامي عام(

 سازمان در انساني منابع توسعه و مالي و اداري معاون ۸۲۱۹تا  ۸۲1۱ .۸

 مستضعفان بنياد بازرگاني

معاون توسعه منابع انساني و آموزش در شركت  ۸۲۱۲تا  ۸۲۱۹ .۳

 مهندسي و ساختمان صنايع نفت

قات استراتژيک مجمع معاون اداري و مالي مركز تحقي ۸۲۰۳تا  ۸۲۱۲ .۲

 تشخيص مصلحت نظام

 معاون پشتيباني و تحول اداري نهاد رياست جمهوري ۸۲۰1تا  ۸۲۰۳ .۲

۳ 
آقاي عبداالمير 

 كوبباروت

مدير عامل و 

نائب رئيس 

 هيئت مديره

 ادكتر

 بيوتكنولوژي
 موظف

سازمان اقتصادي 

 كوثر

 رياست كارخانه شير منطقه اي خوزستان ۸۲11تا  ۸۲1۲از سال  .۸

 مديركل پشتيباني امور دام استان خوزستان ۸۲1۱  تا ۸۲1۵ .۳

 مديرعامل شركت پگاه استان فارس ۸۲۱۱تا  ۸۲۱۳ .۲

 مديرعامل صنايع شير ايران ۸۲۰۲تا  ۸۲۱۱ .۲

 نايب رئيس هيئت مديره پگاه فارس ۸۲۱۰تا  ۸۲۱۵ .۶

 رئيس هيئت مديره پگاه خوزستان ۸۲۰۸تا  ۸۲۱۲ .۵

 انرئيس هيئت مديره پگاه خراس ۸۲۰۲تا  ۸۲۰۸ .1

 مديرعامل شركت كشت و صنعت شريف آباد ۸۲۰1 -۸۲۰۵ .۱

۲ 

آقاي 

 ينعبدالحس

 اصل يميدل

عضو هيئت 

 مديره

انگل  ادكتر

 يشناس
 موظفغير

 نفت و گاز كوثر

 )سهامي خاص(

معاون علمي مركز تحقيقات چابهار وابسته به  ۸۲۱۲الي آبان  ۸۲۱۳ .۸

 دانشگاه تربيت مدرس؛

سسه تحقيقات واكسن و سرم رئيس مؤ – ۸۲۰۹الي تير  ۸۲۱۲آبان  .۳

 سازي رازي؛

مدير گروه انگل شناسي دانشكده  -تاكنون ۸۲۰۶و  ۸۲۱۳الي  ۸۲1۸ .۲

 علوم پزشكي دانشگاه تربيت مدرس. 

۲ 
آقاي بهزاد 

 مشعلي

عضو هيئت 

 مديره

دكترا مديريت 

سياست 

 گذاري

 موظف

سرمايه گروه 

گذاري عمران و 

ساختمان معين 

)سهامي  كوثر

 خاص(

مديرگروه مديريت صنعتي دانشگاه علم و  ۸۲۰۸تا  ۸۲۱۲از سال  .۸

 فرهنگ؛

. گرايش استراتژي MBAمديرگروه مديريت  -تا كنون ۸۲۱۵از  .۳

 دانشگاه علم و فرهنگ؛

مديركل آموزش و تحصيالت تكميلي دانشگاه علم  -۸۲۱۶تا  ۸۲۱۲از  .۲

 و فرهنگ؛

عضو شوراي مؤسسه و شوراي آموزشي مؤسسه  -۸۲۱۶تا  ۸۲۱۲از  .۲

 علم و فرهنگ؛ دانشگاه

 عضو كميسيون بررسي موارد خاص مؤسسه؛ -۸۲۱۶تا  ۸۲۱۲از  .۶

 عضو شوراي پژوهشي دانشگاه علم و فرهنگ؛ -۸۲۰۹تا  ۸۲۱۰از  .۵

 رئيس دانشكده علوم انساني؛ -۸۲۰۹تا  ۸۲۱۶از  .1

عضو گروه تخصصي آموزشي علوم انساني  -تاكنون ۸۲۰۲از   .۱

 جهاددانشگاهي؛

 دانشگاه علم و فرهنگ؛يريت مديرگروه مد -تاكنون ۸۲۰۲از  .۰

 عضو هيئت مديره شركت كارخانه چيني ايران؛ -۸۲۰۲تا  ۸۲۱1از  .۸۹

عضو هيئت مديره شركت كارگزاري سرمايه  -۸۲۰۲تا  ۸۲۰۲از  .۸۸

 گذاري ملي ايران؛

 عضو هيئت مديره شركت سرمايه گذاري سبحان.  -تاكنون ۸۲۰۶از  .۸۳



                                        )سهامی عام( و پذیرش شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثرامیدنامه درج 

 

 215از  25صفحه 

 

 ردیف
نام و نام 

 خانوادگی
 سال اخیر( 10سوابق حرفه ای ) منتخب موظف/غیرموظف تحصیالت سمت

۶ 
آقاي جواد 

 شخص توكليان

عضو هيئت 

 مديره

ا علوم دكتر

 كشاورزي
 غيرموظف

توسعه مديريت آوا 

 )سهامي عام( نوين

هماهنگ كننده ذخاير ژنتيكي دام و طيور كشور از  ۸۲۰۹تا۸۲۱۱  .۸

 طرف سازمان خوار و بار جهاني )فائو(

رئيس هيئت تحريريه مجله پژوهش و سازندگي  ۸۲۰۳تا  ۸۲۰۸ .۳

 وزارت جهاد كشاورزي

 اد كشاورزيعضو شوراي پروتئين وزارت جه ۸۲۰۳-۸۲۰۲ .۲

نماينده وزارت جهاد در كميته راهبردي تنوع زيستي  ۸۲۰۳-۸۲۰۲ .۲

 سازمان حفاظت محيط زيست

مشاور وزير و عضو هيئت علمي سازمان تحقيقات و  ۸۲۰۶تا  ۸۲۱۱ .۶

 آموزش كشاورزي

سفير و نماينده جمهوري اسالمي ايران در سازمان  ۸۲۰۸تا  ۸۲۰۱۶ .۵

 خوار و بار ملل متحد

۵ 
آقاي فرود 

 يفيشر

عضو هيئت 

 مديره

دكتري 

مهندسي 

 عمران

 غيرموظف
موسسه توسعه 

 كسب و كار رويش

كوثر )با مسئوليت 

 محدود(

جنگلها،  و رئيس سازمان معاون وزيرجهاد كشاورزي ۸۲۱۰تا  ۸۲۱۵ .۸

 مراتع و آبخيزداري كشور

 مشاور وزيرجهاد كشاورزي ۸۲۰۸تا  ۸۲۱۰ .۳

تخصصي توليد  عضويت در هيات مديره شركت مادر ۸۲۰۸تا  ۸۲۱۰ .۲

 كشاورزي و منابع طبيعي كشور

عضو كميته راهبري توسعه فناوري اكتشاف آب ژرفي  ۸۲۰۱تا  ۸۲۰۶ .۲

 معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري

معاون علمي و قائم مقام ستاد توسعه فناوري  مشاور ۸۲۰1تا  ۸۲۱۰ .۶

 آب، فرسايش و محيط زيست معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري

عضو هيات علمي پژوهشكده حفاظت خاک و  ۸۲۰1 تا ۸۲1۶ .۵

 )و عضو هيات امنا( آبخيزداري

1 
محمد صادق 

 واعظي

هيئت  عضو

 مديره

 يكارشناس

  ارشد
 موظف

سرمايه گذاري آوا 

 )سهامي عام( نوين

 سرمايهسازمان  دولتي شركتهاي امور كارشناس -۸۲۱۵تا  ۸۲۱۶از  .۸

 ايران خارجي گذاريهاي

 س سازمان بازرسي كل كشوربازر -۸۲۰۲تا  ۸۲۱۵از .۳

بنياد  اقتصادي تحليل و بررسي مديركل -۸۲۰۱تا  ۸۲۰۲از  .۲

 مستضعفان
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  به شرح زير مي باشند: ۲۸/۹۵/۸۲۰۱مديران شركت تا تاريخ 

 
 مدیران شرکت -10 جدول

 سال اخیر( 01سوابق حرفه ای ) تحصیالت سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 لیسانس دامپروری تولید تمعاون آقای محسن بختیاری 1
 مدیرعامل شرکت مرغ اجداد زربال 

 معاونت تولید شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر 

 خانم فاطمه امینی نجفی 2
بهداشت و  تمعاون

 درمان
 یدامپزشک یدکتر

 عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر 

  سرمایه گذاری کشاورزی معاونت بهداشت و درمان شرکت

 کوثر

 آقای مسعود شریعتی 3
توسعه و  تمعاون

 سرمایه گذاری
 یدامپزشک یدکتر

 مدیرعامل شرکت شریف آباد 

 معاونت توسعه و سرمایه گذاری 

 مجامع و بودجهمدیر  آقای محسن رحیمی 4
فوق لیسانس 

 حسابداری

 مدیر حسابرسی 

 معاون اداری و مالی 

 عضو هیئت مدیره 

 بودجه مجامع و مدیر امور 

 هادی ثامتیآقای  5
مالی و  سرپرست

 اعتبارات
 مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر  یحسابدار یسانسل

 حسابرسی داخلیمدیر  آقای داریوش دارابی 6
فوق لیسانس 

 حسابداری

 مؤسسه حسابرسی مفید راهبر در ارشد سرپرست 

 عضو جامعه حسابداران رسمی 

  ت سرمایه گذاری کشاورزی کوثرشرک حسابرسیمدیر 

 باشد:تغييرات اعضاي هيأت مديره طي سه سال اخير به شرح جدول زير مي

 

 تغییرات اعضای هیئت مدیره طی سه سال اخیر -11 جدول

 سمت ردیف

صورتجلسه هیئت 

 به تاریخ مدیره

10/10/0318 

 سمت

صورتجلسه هیئت 

 به تاریخ مدیره

18/01/0310 

 سمت

صورتجلسه هیئت 

 به تاریخ مدیره

18/11/0316 

1 
نایب رئیس هیئت 

 مدیره و مدیرعامل
کوبعبداالمیر باروت  

نایب رئیس هیئت 

 مدیره و مدیرعامل
 مجتبی نوروزی

نایب رئیس هیئت 

 مدیره و مدیرعامل
 مجتبی نوروزی

زادهعبدالخلیل معظم رئیس هیئت مدیره 2 آقایا غالمحسین رئیس هیئت مدیره   غالمحسین آقایا رئیس هیئت مدیره 

 محمد احمدی بافنده عضو هیئت مدیره بهزاد مشعلی عضو هیئت مدیره محمدصادق واعظی عضو هیئت مدیره 3

اصلعبدالحسین دلیمی عضو هیئت مدیره 4 اصلعبدالحسین دلیمی عضو هیئت مدیره  اصلعبدالحسین دلیمی عضو هیئت مدیره   

مطلقمحمد سبحانی عضو هیئت مدیره فرود شریفی عضو هیئت مدیره 5 محمدی رحمن عضو هیئت مدیره   

 - - فرود شریفی عضو هیئت مدیره جواد شخص توکلیان عضو هیئت مدیره 6

 - - علیرضا خزعلی عضو هیئت مدیره بهزاد مشعلی عضو هیئت مدیره 7

  مدیره سایر شرکت ها عضو نیستند.* الزم به ذکر است هیچ کدام از اعضای هیئت مدیره، در هیئت 
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 ساختار نیروی انسانی -4-4-1

 زير مي باشد:جدول بشرح  ،ميانگين تعداد نيروي كار از لحاظ تحصيالت و نوع استخدام

 ساختار نیروی انسانی -12جدول 

ت
ال

صی
تح

 

 30/12/1395 29/12/1396 29/12/1397 شرح

 ۸۶ ۸۶ ۸۶ دكترا

 ۳۹ ۳۹ ۳۹ ق ليسانسفو

1۶ ليسانس  ۶1 ۲۲ 

 ۵ ۸۸ 1 فوق ديپلم

 ۸۲ ۳۸ ۸۳ ديپلم

 ۵ ۵ ۵ زير ديپلم

 103 130 117 جمع

 
ام

خد
ست

ا
 

 ۸۱ ۸۱ ۸۵ دائم 

 ۲۲ ۵۶ ۵۹ موقت

 ۶۳ ۲1 ۲۸ مديران و اعضاي هيئت مديره شركت هاي گروه

 103 130 117 جمع

 

 تحصیالت میزان -4 هینما
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 وضعیت استخدام -5 هینما

 

 

 ارتباط با شرکت -5-1

 26مهماندوست0 پالک شهید صابونچی0 کوچه شهید سهروردی شمالی0 خیابان  تهران0 خیابانآدرس دفتر مرکزی: 

 54983111تلفن دفتر مرکزی: 

 88883119نمابر دفتر مرکزی: 

 www.kaico.orgسایت اینترنتی: 

 info@kaico.orgپست الکترونیکی: 

 دنیای اقتصاد و اطالعاتروزنامه  روزنامه منتخب جهت درج آگهی ها:
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 فعالیت و عملیات -2

 معرفی صنعت -1-2

 واناتيو پرورش ح ينمع ياهانانسان از راه كاشت گ يازمحصوالت مورد ن يگرو د يافعلوفه، ال يي،مواد غذا يدتول يندآفر يكشاورز

 يعيوس يفشامل ط يبشر است كه منجر به ظهور تمدن شد. كشاورز يخاز تار يمرحله مهم ي( است. كشاورزيان)چهارپا ياهل

 ييارمختلف آب يهاها و فرمحفر كانال ياه،زراعت گ يمناسب برا هايينگسترش زم يبرا ييهاها و فنون، از جمله راهاز تخصص

 يورز)مثالً كشا يدارپا يكشاورز يرا به سو ياست تا كشاورز يازموجود و كمبود منابع، ن هاييامروز با نگران يايدر دن .باشديم

نباتات،  . زراعت مدرن، اصالحييمبرطرف نما يندهرا در آ يازهان يمتا بتوان يمببر يش( پيفشرده )مثاًل صنعت يكشاورز يا( يستيز

 ينه ادر نظر داشت ك يدبا يول شونديبازده محصول م يشبه شدت باعث افزا يکتكنولوژ هايفتيشرسموم، دفع آفات و كود و پ

 مدرن در هاييوهد. ششونيسالمت انسان حاصل م يو اثرات منف محيطييستگسترده ز يبچون آس يوبيمحاسن در كنار ع

 ياز آنت يناش يو تبعات بهداشت يواناتستم به ح چون يگوشت ما مشكالت يدتول يشبا افزا يعنياست گونه ينبه هم يزن يدامپرو

ت . محصواليمرا دار شودياستفاده م يصنعت يهاگوشت يدكه معموالً در تول يمياييمواد ش يرها، هورمون رشد، و سا يوتيکب

 يافو گوشت. ال ها يوهم يجات،نمود. غذاها عبارتند از غالت، سبز يمتقس يافال و به صورت عمده به غذاها توانميرا  يكشاورز

سوم از كارگران جهان در بخش  يک، حدود ۳۹۹1و كتان. مواد خام مانند چوب. در سال  يشمعبارتند از پنبه، پشم، كنف، ابر

در  يكشاورز يآگاه يلمشغول بودند اما به دل يدر بخش كشاورز يكمتر دتعدا ۳۹۹۲شاغل بودند. اگرچه در سال  يكشاورز

ل هم تعداد قاب يمانند اقتصاد كشاورز يكشاورز يگرد يهادر بخش ين. همچناست يافته يشافزا آمار به سرعت ينا ۳۹۹۱سال 

 ۶بخش تنها  ينا ي، ولهستندبخش مشغول  ينجهان در ا يتسوم جمع يکاز  يشكه ب ين. با اباشندميمشغول  يامالحظه

 است.را به خود اختصاص داده يدرصد از سود خالص جهان

 ی صنعتجایگاه فعل -1-1-2

 یتحوالت اقتصاد 

 د ناخالص داخلییتول: 

 ياقتصاد يشده توسط واحدها ديتول ييمحصوالت نها يالي( عبارتست از كل ارزش رGDP) يناخالص داخل ديتول

و  هيدر تجز ياقتصاد يشاخص ها نياز مهم تر يكيشاخص  ني(. ايفصل ايساالنه ) نيمع يكشور در دوره زمان ميمق

ز كشور ا يناخالص داخل ديروند تول ريز نموداركشور است. در  کي ياقتصاد داخل ايكرد دورهعمل يابيو ارز ليتحل

همواره  ۸۲۰۹شاخص تا سال  نيشود ا ينشان داده شده است. همانطور كه مشاهده م ۸۲۰۵تا سال  ۸۲۱۲سال 

ولي به  همراه بوده است. يبا روند كاهش ۸۲۰۲سال  درپس از آن  يثابت بوده است ول اً تنسب يروند صعود کي يدارا

 دنبال توافق هسته اي با قدرت هاي جهاني توليد ناخالص داخلي در سال هاي بعد با رشد همراه بوده است. 

شاهده م ريكه در نمودار ز همانطور سال  يناخالص داخل ديشود، تول يم شور در  سال  يهامتيبه ق) ۸۲۰۵ك به ( ۸۲۰۹ثابت 

ستومان  ارديليهزار م ۵۰۲رقم  ست كه در مقا دهير سال  سهيا صد افزا ۲.1تومان(، معادل  ارديليهزارم ۵۵۰) ۸۲۰۶با   شيدر

ست افتهي شد ا صنايع و معادن با ر شد مربوط به گروه  شترين ر شد را بخش نفت %۶.۹۶. بي ست و كمترين ر  %۹.۰۶ با بوده ا

   كند.ي جلوه ميطبيعاين رشد ،  ۸۲۰۶سال  بخش نفت در وجه به رشد زيادتدرصد داشته كه با 
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 يمنبع: بانک مركز

 یاقتصاد یبخش ها یسهم نسب:  
تغيير اساسي نشده است و معموال  خوشهاي اخير دستهاي مختلف اقتصادي از توليد ناخالص داخلي در سال سهم بخش

ر بد. نمودار زيياگردد سهم بخش نفت معموال كاهش ميوش نفت دشوار ميفر يكسان باقيمانده است. در شرايط تحريمي كه

گردد نيمي از توليد كشور به دهد. همانطور كه مشاهده ميسهم بخش هاي مختلف اقتصاد را از توليد ناخالص داخلي نشان مي

درصد از توليد ناخالص  ۳۳. بخش نفت و بخش صنايع و معادن تقريبا يكسان و هركدام حدود باشدميبخش خدمات متعلق 

د كنند، لزوم توليه اند. با توجه به اينكه اين دوبخش معموال از طريق خام فروشي كسب درآمد ميداخلي را به خود اختصاص داد

بخش كشاورزي كمترين ارزش افزوده در بين بخش هاي گردد. محصوالت با ارزش افزوده باالتر در اين بخش ها حس مي

درصد است و هرچه كشور به  ۸۹اد معموال زير . در كشورهاي توسعه يافته سهم بخش كشاورزي از اقتصداراستاقتصادي را 

  يابد.كند سهم بخش كشاورزي كاهش ميسمت توسعه بيشتر حركت
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 یگروه کشاورز یها تیارزش افزوده رشته فعال: 

خشک  تيوضع ديتشد رغميعل يدر گروه كشاورز ۸۲۰۹سال  هيپا متيبه ق يناخالص داخل ديتول ،يبانک مركز يآمارها براساس

همواره  ۸۲۰۵تا  ۸۲۰۹ يهاسال يط كهيارزش افزوده داشته است بطور جاديدر سراسر كشور، روند روبه رشد را در ا يسال

ها شامل گروه گريكه د يدرصد محاسبه شده است. در حال ۲.۶حدود  هالسا نيا يبوده و متوسط رشد ساالنه آن ط يصعود

 ده است.بو يشتريب يهابينفت، صنعت و خدمات شاهد فراز و نش

عدم  ليبخش به دل نيدارد. اوالً ا يو تحرک رشد اقتصاد يگذارهيدر سرما ياز چند منظر نقش قابل توجه يكشاورز بخش

 شيافزا و يگذارهيسرما يتواند به عنوان بخش مطمئن برا يم ياقتصاد يها ميتحر رينظ يالملل نياز تحوالت ب يريرپذيتأث

 تي، محبوببخش نيشاغل در ا تيجمع يكشور، حجم باال يميتنوع اقل يهايژگيبه و هبا توج اًي. ثانديايبه حساب ب يرشد اقتصاد

از  يكيرا به عنوان  يتوان بخش كشاورز يم يبخش نسبت به محصوالت خارج نيا يباال يريو رقابت پذ يمحصوالت داخل

 وجود بخش المللينيدر صحنه ب االل كشورهاستق يارهاياز مع يكيمطمئن و سودآور قلمداد نمود، ثالثًا  دار،تيمز يبخشها

 هاييوژاستفاده از تكنول هيبخش در سا نيا در گذاريهيسرما رسديبه نظر م ني. بنابراباشديم ينسبتاً مستقل و قو يكشاورز

 باشد. تيكشور حائز اهم يمنابع آب حيصح تيريبرتر روز و مد
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تومان برآورد شد كه  ارديليهزار م ۲۶،۵ زانيبه م ۸۲۰۹ثابت سال  يهامتيبه ق يبخش كشاورز ارزش افزوده ۸۲۰۵در سال 

 ۲.1درصد از رشد  ۵ حدود يسهم ۸۲۰۵بخش در سال  نياست. ا افتهي شيدرصد افزا ۲.۸۱نسبت به دوره مشابه سال قبل 

 ۸۲۱۲-۸۲۰۵در دوره  يبخش كشاورز است. متوسط رشد ارزش افزوده شتهرا بر عهده دا يناخالص داخل ديتول يدرصد

به  يروند رشد ارزش افزوده بخش كشاورز شود،يمشاهده م صفحه بعد نموداردرصد بوده است. همانطور كه در  ۲.۶1حدود

از  شيب بخش نيارزش افزوده ا ،يكه به علت خشكسال ۸۲۱1از سال  ريباثبات بوده است، به غ باً يتقر ۸۲۰۹ثابت سال  متيق

 .است يافتش درصد كاه ۳۹

 

 منبع: بانك مرکزی

 رانیا یمل یهادر حساب یکشاورز یهاربخشیز: 

 يو خدمات كشاورز يريگيماه ،يو شكار، جنگلدار يزراعت، دامپرور ربخشيبه پنج ز يگروه كشاورز ،رانيا يمل يهاحساب در

داده شده  شينما ۶نموداردر  ۸۲۱۲-۸۲۰۵ يهاسال نيب يمختلف بخش كشاورز يهاربخشي. متوسط سهم زشوديم ميتقس

 يريگيدرصد، ماه ۸/۳1و شكار  يدرصد، بخش دامپرور 1/۵۳زراعت  شطور متوسط بخبه شودي. همانطور كه مشاهده ماست

 را به خود اختصاص داده است. يدرصد از ارزش افزوده بخش كشاورز ۶/۹ يدرصد و جنگلدار ۱/۲ يدرصد، خدمات كشاورز ۱/۶
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 1384-1396 های سال نیب یمختلف از ارزش افزوده بخش کشاورز های متوسط بخش -6 هینما

 

ارزش افزوده  يدرصد ۵/۲واحد درصد از رشد  ۶/۲ دهدينشان م ۸۲۰۲در سال  يارزش افزوده بخش كشاورز ياجزا يبررس

خدمات  ،يريگيو شكار، ماه يدامپرور يهاخشب نيمتعلق به رشد ارزش افزوده بخش زراعت بوده است. همچن يكشاورز

 يارزش افزوده بخش كشاورز يدرصد ۵/۲واحد درصد از رشد  ۳/۹ و ۳/۹،  -۸/۹، ۱/۹ يهاسهم بيبه ترت يو جنگلدار يكشاورز

 اند.را داشته ۸۲۰۲در سال 

 ۲۸۲۱-۵۸۲۰. در دوره دهنديم ليرا تشك ياز ارزش افزوده بخش كشاورز يابخش عمده و شكار يدامپرورو  زراعتبخش  دو

رو در ادامه روند  نيدو بخش بوده است، از ا نيمتعلق به ا رانيا ياز ارزش افزوده بخش كشاورزدرصد  ۰۲طور متوسط حدود به

 .رديگيقرار م يدو بخش مورد بررس نيارزش افزوده ا

o زراعت بخش 

طور متوسط به ۸۲۱۲-۸۲۰۵دوره  يكه ط يبوده به نحو انريا يكشاورز ربخشيز نيتركه اشاره شد زراعت همواره مهم همانطور

 كشور را به خود اختصاص داده است. يدرصد از ارزش افزوده بخش كشاورز 1/۵۶

تومان بوده كه  ارديليهزار م ۳1و  ۲۹ بيبه ترت ۸۲۰۹ثابت  متيبه ق ۸۲۰۲و ارزش افزوده بخش زراعت در سال  ديتول ارزش

 نيشده در اانجام ياست. برآوردهابوده  برخوردارتومان  ارديليهزار م ۰و  ۱از رشد  بيه ترتنسبت به دوره مشابه سال قبل ب

 ۸/۵و  ۳/۱ بينسبت به دوره مشابه سال قبل به ترت ۸۲۰۶در سال  يو باغ يزراع صوالتمح دياز آن است كه تول يحاك نهيزم

 است. افتهي شيدرصد افزا
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 تومان( اردیلی)هزار م 1390ثابت سال  متیبه ق 1383-1394 هایسال نیارزش افزوده زراعت ب -7 هینما

 

باعث شد ارزش  ۸۲۱1در سال  ياست. به وجود آمدن خشكسال يطيمح طيآن به شرا ديشد يوابستگ ،مهم بخش زراعت يژگيو

(. متوسط رشد ارزش ۵نمودار) ابديدرصد كاهش  ۸/۳۶و  ۲/۳1 بي، به ترت۸۲۰۹ثابت  متيبخش به ق نيو ارزش افزوده ا ديتول

 درصد بوده است. ۵/۲و  ۳ بيترت هب ۸۲۱۲-۸۲۰۲بخش در دوره  نيو ارزش افزوده ا ديتول

نسبت در سال  نيدرصد بوده كه ا ۳/۵1حدود  ۸۲۱۲در سال  (يجار متيبه ق)بخش زراعت  ديارزش افزوده به ارزش تول نسبت

 ۸۲۱۲نسبت به سال  ۸۲۰۲كه بخش زراعت در سال  دهديمسئله نشان م نياست. ا افتهي شيدرصد افزا ۲/1۶به حدود  ۸۲۰۲

خش ب نيا ديمتوسط نسبت ارزش افزوده به ارزش تول نيجاد كرده است. همچنيا يشتريارزش افزوده ب د،يهر واحد تول يبه ازا

 درصد بوده است. 1/1۸حدود  ۸۲۱۲-۸۲۰۲در دوره 

( يو باغ يكشور )زراع يكشاورز ي، اراض۸۲۰۲در سال  رانيمركز آمار ا يكشاورز يعموم يارذكر است بر اساس سرشم انيشا

بردار كه سهم هر بهره شودياستفاده م يبردار كشاورزبهره ۲1۰و هزار ۲توسط  ياراض نيهكتار است. ا ۲11هزار و  ۸۵حدود 

بردار هر بهره يهكتار برا ۰/۳ نيانگيبا م يآب يشاورزك يدرصد، اراض ۳/۲۵كشور  يراضهكتار است. از كل ا ۰/۲طور متوسط به

 بردار است.هر بهره يهكتار برا ۰/۵ نيانگيبا م ميد يكشاورز ياراض هيو بق

واحد  ۲۱۳و هزار ۳ يااند، بدون در نظر گرفتن كشت گلخانهزراعت مشغول بوده تيكه به فعال يكشاورز يهايبرداربهره تعداد

 يهااند. سطح كاشت زراعتدرختان باغ بوده ريزراعت در ز يدارا هيو بق يزراع نيبردار زمبهره ۲1۹و زاره ۳تعداد  نياست. از ا

هكتار  ۳۸۲و هزار ۶هكتار است كه  ۶۱۰هزار و  ۸۸ها درختان باغ ريكاشت ز اي (شامل كاشت مجدد) ياعزر يشده در اراضانجام

 ريبه كشت سا هيهزار هكتار به كشت برنج و بق ۲۱۲هكتار به كشت جو،  1۹و گندم، دوهزار و  يبه كشت محصوالت ساالنه آب

 محصوالت ساالنه اختصاص داشته است.

o و شكار یدامپرور بخش 

درصد از  ۳۵،۱طور متوسط به ۸۲۱۲-۸۲۰۲دوره  ياست كه ط رانيا يمهم بخش كشاورز ربخشيز نيو شكار دوم يدامپرور

و شكار در سال  يو ارزش افزوده بخش دامپرور ديود اختصاص داده است. ارزش تولكشور را به خ يارزش افزوده بخش كشاورز

از رشد  بيتومان بوده كه نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترت ارديليهزار م ۸۸و  ۳۱ بيبه ترت ۸۲۰۹ثابت  متيبه ق ۸۲۰۲
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 ارديليم هزار ۳و  هزار ۵ بيبه ترت ۸۲۱۲ سال نسبت به سال نيو ارزش افزوده ا ديبرخوردار است. ارزش تول يدرصد ۱/۳و  ۳/۲

نسبت به دوره  ۸۲۰۶در سال  يدام يلمحصوالت اص دياز آن است كه تول يشده حاكانجام ياست. برآوردها افتهي شيتومان افزا

 .است افتهي شيدرصد افزا ۵/۲مشابه سال قبل 

 ۸۲۰۹ثابت سال  متيبه ق ۸۲۱۲-۸۲۰۲و شكار  يبخش دامپرور ديولروند ساالنه ارزش افزوده و ارزش ت -۱ هينما

 

درصد بوده است.  ۱/۸و  ۲/۳ بيبه ترت ۸۲۱۲-۸۲۰۲و شكار در دوره  يو ارزش افزوده بخش دامپرور ديمتوسط رشد ارزش تول

كه  ۸۲۱1از سال  ريبه غ ،داشتهثبات  بخش با نيو ارزش افزوده ا ديدر دوره مذكور، روند رشد ارزش تول ۱با توجه به نمودار

  .ابدييدرصد كاهش م ۸/۸۸و  ۲/۸۹ بيو ارزش افزوده آن به ترت ديارزش تول

درصد  1/۲۵حدود  ۸۲۱۲-۸۲۰۲( در دوره يجار متيو شكار )به ق يبخش دامپرور دينسبت ارزش افزوده به ارزش تول متوسط

 ۸۲۰۲نسبت در سال  نيدرصد بوده كه ا ۱/۲۳حدود  ۸۲۱۲بخش در سال  نيا ديبوده است. نسبت ارزش افزوده به ارزش تول

 يبه ازا ۸۲۱۲نسبت به سال  ۸۲۰۲بخش در سال  نيبخش زراعت، ا ماننده نياست؛ بنابرا افتهي شيدرصد افزا ۳/۲۲به حدود 

 .كنديم جاديا يشتريارزش افزوده ب د،يهر واحد تول

 تاریخچه صنعت در جهان 

 يكشاورز يج. تروباشديدر سراسر جهان م يعيگستره وس يدارا ،گردديباز م يشسال پ ۸۹،۹۹۹ به ياز آنجا كه قدمت كشاورز

به صورت قانون در آمد و  يكادر كشور آمر ۸۰۸۲شروع شد و در سال  يرلنددر كشور ا يالديم ۸11۹در سال  يامروز يوهبه ش

مختلف جهان از  يدر حال حاضر در كشورهامختلف جهان از آن استقبال شد.  يدر كشورها يزشآم يتكاركرد موفق يلبه دل

 ييرشكل گ يجرقه ها ينكنند. اول ياستفاده م يدتول يشدر افزا ياز عوامل اصل يكيبه عنوان  يو آموزش كشاورز يجترو

و  ي. سالنامه كشاورزانندد يم يسانگل يكشاورز تأيدر ه يالديم ۸1۰۲در سال  ينلكرس يسخنران ،را يننو يوهبش يكشاورز

گردد.  يبه دوره رنسانس بر م يمنتشر شد. آموزش كشاورز ۸1۱۲در انگلستان در سال  يانگعلوم مربوطه، توسط آرتو يرسا

و  يكشاورز يقي،كه در آن موس بود «يدرمنكت ينالدفرد» يتوجه كرد، مدرسه كشاورز يكه به امر كشاورز يمدرسه ا يناول

 يسسأت يمادر بوه ۸1۰۸در سال يمدرسه كشاورز يندانند و اول يم يرا پدر آموزش كشاورز يندرمنشد. ك يم يسمذهب تدر

به  يآكادم ينشد كه ا يسسأت يكادر آمر ۸1۰1در سال  يكانجورج يبود. آكادم يكشاورز ينهشد كه دروس آن صرفاً در زم

ها و  ينههمه زم در يكشاورز يالتتشك ين( كه بزرگترFAOدر اروپا بود. سازمان ) يكشاورز يسال مدل دانشكده ها ۶۹مدت 

 شد. يلتشك ۸۰۲۶در سال  ،را در خود گنجانده است يكار يها يطهح
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 تاریخچه صنعت در ایران 

 همه هاايراني ميالد از پيش اول قرن در. استگرديده آغاز زراعت و كشاورزي آن در كه است جهان كشورهاي نخستين از ايران

 زوال هب رو ايران كشاورزي اسكندر هجوم با. اندكردهمي كشت( زيتون ناياستث به) شدهمي كشت يونان در كه ايميوه درختان

 ازسازيب به ساسانيان. يافت ادامه بابكان اردشير رسيدن حكومت به زمان تا وضع اين و رفت بين از مزارع از بسياري و گذاشت

 تناوب هب ايران كشاورزي مغول، حمله تا انساساني از پس. پرداختند دامپروري و باغباني كشاورزي، گسترش و تشويق و هاقنات

 ايران هايزمين سوم يک تقريباً .گرديد( محلي حكومتهاي و عباس بني زمان در) پيشرفت و( اميه بني زمان در) ركود دچار

 كشت ابلق هايزمين اكثر در نواحي، بيشتر در آب توزيع بودن نامناسب و نامرغوب خاک دليل به اما دارند را كشاورزي قابليت

 باغات، شامل) .باشندمي كشاورزي عمليات تحت ايران وسعت از درصد ۸۳ فقط و شودنمي انجام زرعي و كشت ايران در

 حتت مابقي و بوده آبياري تحت كشتكاري قابل هايزمين از سوم يک از كمتر اما( كشتكاري قابل هايزمين و هاتاكستان

 .هستند حاصلخيز خاک داراي ايران بغرشمال و شمال. باشندمي خشک كشاورزي

 میزان تولید مواد غذایی در ایران -13 جدول

 (1396و محصوالت باغی ) زراعیورده های پروتئینی، لبنی، آمیزان تولید فر

 
گوشت 

 طیور

گوشت 

 قرمز
 باغی گلخانه ای شیرخام تخم مرغ

سبزیجات 

 و جالیزی
 التغ حبوبات محصوالت صنعتی

 19،645 6،987 16،464 24،997 18،984 2،116 1118387 2237 83581 88787 میزان تولید )هزارتن(

 7،651 79987 55282 81581 2،39184 1484 سطح زیر کشت )هزار هکتار(

 

 دنیا کشاورزی از ایران سهم 

 رد كه نحوي به بوده پيشتاز كشاورزي داتتولي امر در آنها يک سوم تقريباً  دنيا، كشور ۳۹۶ بين از موجود اطالعات براساس

 بيمناس جايگاه از ايران زمينه اين در .اندداده اختصاص خود به را دنيا دهم تا اول هايرتبه كشاورزي، محصول چند تا يک توليد

 است. برخوردار دنيا كشاورزي توليدات در

 سهم كه بوده جهان دهم تا اول هايرتبه داراي دنيا صليا محصوالت تعداد از سوم يک توليد در ايران فائو، اطالعات براساس

 نظر از جهاني، مقام داراي مهم باغي محصول ۸۶ داشتن با ايران. باشدمي محصول 1 زراعي محصوالت و ۸۶ باغي محصوالت

 است. ردهك خود آن از را دنيا سوم رتبه تركيه با مشتركاً ،مريكاآ چين و كشورهاي از بعد باشد ومي باغي محصوالت توليد تنوع

 كه توضيح اين با .است جهان دهم تا اول هايرتبه داراي محصول ۸۹ صادرات در نيز ايران كشاورزي محصوالت صادرات نظر از

 كشورهاي بين از و بوده اصلي محصول ۲۶ واردات و صادرات بر متكي دنيا كشاورزي محصوالت جهاني تجارت فائو، منابع براساس

 باشند.مي باغي محصوالت كننده صادر كشور ۶۶ و زراعي محصوالت كننده صادر ركشو ۵۲ جهان
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 شمار رد نگرفتن قرار دليل به كه شود،مي توليد ايران در نيز زيره و زرشک زعفران، نظير ديگري ارزشمند محصوالت همچنين

 دنيا گانكنند توليد بزرگترين ءجز واقع در اناير و است نشده لحاظ هابنديطبقه اين در فائو، نظر از كشاورزي اصلي محصوالت

 باشد.مي نيز محصوالت اين از تعدادي در

 راكتورت تعداد حاليكه در. بردمي رنج نوين آبياري و كشاورزي ادوات از استفاده و مكانيزاسيون عدم از كشاورزي بخش حال، اين با

 محصوالت ارزش همچنين. است تراكتور ۸۲ مقدار اين يرانا در ،است تراكتور ۸۱ حدود دنيا در زمين هكتار ۸۹۹۹ هر در

 عين در و كمتر آفريقا شمال و خاورميانه منطقه متوسط از كه آمريكاست دالر ۳۲۶۹ حدود ايران در كشاورز هر ازاي به توليدي

 است. باالتر جهاني متوسط از حال

 یکشاورز محصوالت دیتول یجهان یهارتبه -14جدول 

 محصول تولید در رتبه

 انار توتی0 هایمیوه زرشک0 خاویار0 پسته0 زعفران0 1

 خرما آلو0 زرد 2

 خیار سیب0 طالبی0 گیالس0 هندوانه0 3

 گردو بادام0 پشم0 به0 جات0میوه گوسفند0 4

 نخود رازیانه0 سبزیجات0 5

 فرنگی گوجه گاو0 شیر آجیل0 6

 گوسفند شیر وی0کی آلبالو0 پیاز0 انگور0 7

 تنبل کدو کدو0 بز0 شیر پرتقال0 0(سبز و زرد) لیمو نارنگی0 هلو0 جات0 ادویه 8

 عدس 9

 عسل چای0 خرمالو0 11

 

 كشاورزي، زمين و آب منابع كاهش جمله از هاچالش از ايگسترده طيف داراي آفريقا شمال و نزديک خاور منطقه كشورهاي

 از يناش طبيعي بالياي روستايي، و كشاورزي بخش در گذاريسرمايه كاهش غذايي، مواد ليدتو و غذايي نيازهاي ميان شكاف

 لبهغ كشورها اين رويپيش چالش تريناصلي اما. هستند هوا و آب تغيير ثيراتأت همچنين و محيطي زيست تهديدات افزايش

 بهنگام اتاطالع و آمار بر مبتني هاييگذاريسياست نيازمند هاچالش اين به رسيدگي. است سوءتغذيه و غذا كمبود گرسنگي، بر

 اين براي كمكي عنوان به( ۳۹۸۲) فريقاآ شمال و نزديک خاور در غذا و كشاورزي سالنامه. است هازمينه از ايگسترده طيف از

 اندازچشم و غذايي ادمو توليد عمده عوامل از روندي و شده تهيه( FAO) متحد ملل كشاورزي و خواربار سازمان سوي از هاتالش

 نمايد.مي ارائه اقتصادي و اجتماعي محيطي، زيست ابعاد به توجه با را منطقه در كشاورزي
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 حصوالت کشاورزی در ایرانآمار تولید م 

 محصوالت زراعی 

 سطح

صد، حبوبات در ۵۰.۶۶هكتار بوده كه سطح مربوط به غالت  يليونم ۸۸حدود  يسطح محصوالت زراع ۸۲۰۶-۰۵ يدر سال زراع

و  ۰٫۲۲ يعلوفه ا نباتات درصد، ۳٫1 يزيدرصد، محصوالت جال ۲٫1۸ يجاتدرصد، سبز ۶٫۹۳ يدرصد، محصوالت صنعت 1.۳1

درصد،  ۶.۰۸ يونجهدرصد،  ۸۲٫۲درصد، جو ۲۰٫۲۵سطح مربوط به گندم  يشتريندرصد بوده است كه ب ۸٫۲۸محصوالت  يرسا

درصد از سطح برداشت  ۱۹.۶۱ حدود يعنيدرصد بوده است.  ۸٫۱۸ يعلوفه ا درصد و ذرت ۶1.  ۲درصد، نخود  ۶٫۲۲شلتوک 

 باشد. يمحصول مزبور م ۵متعلق به  يمحصوالت زراع

 

 یدتول میزان

درصد، حبوبات  ۳۲٫۰شده است كه غالت  يدتول يتن از انواع محصوالت زراع يليونم ۱۳٫۳ يباتقر ۸۲۰۶-۰۵ يدر سال زراع

 يدرصد، نباتات علوفه ا ۰٫11 يزيدرصد، محصوالت جال ۳۹٫۵۲ يجاتدرصد، سبز ۳۹٫۹۲ يدرصد، محصوالت صنعت ۹٫۱۶

 ۸۳٫۵۵ يدرصد، ذرت علوفه ا ۸۶٫۹۰مربوط به گندم  يدتول يشتريندرصد بوده است كه ب ۹٫۳۶محصوالت  يردرصد و سا ۳۲.۶۶

درصد،  ۵٫۸۸ ينيزم سيب درصد، ۵٫۶۸ يدرصد، گوجه فرنگ 1٫1۲ يونجهدرصد،  ۰٫۲۰ يشكردرصد، ن ۰٫۱۲درصد، چغندرقند 

 ۰مربوط به  يزراع يداتتول كل درصد از 11٫۲حدود  يندرصد بوده است. بنابرا ۲٫۵1درصد و هندوانه  ۶٫۳۳ يجاتسبز يرسا

 باشد. يمحصول عنوان شده م

 1396تولید محصوالت زراعی در سال  -15جدول 

 نام محصول
 ()تن تولید )هکتار( سطح

 درصد مقدار درصد مقدار

 غالت

 15019 1204110111 49.46 504370814 گندم

 3.62 209740139 13.4 104730421 جو 

 3.9 302160161 5042 5970513 شلتوک

 1.3 101680689 1.26 1380969 ذرت دانه ای

55869 7،647،696 جمع  19،648،788 2389 

 حبوبات

34.1 2770894 4057 5120111 نخود  

 1.3 2440894 1.99 1180687 لوبیا

 1.1 820711 1.24 1360622 عدس 

 1.11 940261 1.47 510931 سایر حبوبات

 1885 699،817 7827 799،241 جمع

 1.22 1810176 1.68 740851 پنبه  محصوالت صنعتی

 1.12 190273 1.19 90512 توتون و تنباکو

780179081 1.28 1410821 چغندرقند  9.83 

 1.11 910335 1.36 390537 سویا
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 نام محصول
 ()تن تولید )هکتار( سطح

 درصد مقدار درصد مقدار

 1.14 31.119 1.28 310112 کنجد

 1.12 140127 1.14 150138 گلرنگ

 1.12 120733 1.1 110151 آفتابگردان روغنی

 1.22 1810148 1.93 1120568 کلزا

 9049 708110111 1.84 920878 نیشکر

 1.16 490122 1.28 310921 آفتابگردان آجیلی

 1 30794 1.13 30769 یروغن یدانه ها یرسا

 21،13 16،462،533 5،12 552،157 جمع 

 سبزیجات

 6.11 501190271 1.33 1460538 سیب زمینی

 2.8 203140877 1.49 530878 پیاز

 6051 503510294 1.14 1250716 گوجه فرنگی

 5022 402940626 1074 1910226 سایر سبزیجات

7184 548،189 جمع  16،971،168 21،64 

 محصوالت جالیزی

 2.14 107580194 1.69 750521 خربزه

 4067 308370142 1018 1180891 هندوانه 

 1.82 104950119 1.57 620974 خیار

 1.14 9410749 1.36 390159 سایر محصوالت جالیزی

 9،77 8،131،115 287 296،444 جمع

 نباتات علوفه ای

15.9 6510269 یونجه  603540519 7.73 

 1.67 5490835 1.53 580127 شبدر

 12066 1104130551 1081 1990128 ذرت علوفه ای

 3.5 208760172 1.19 1310146 سایر محصوالت علوفه ای

 24،55 21،183،976 9844 1،138،146 جمع

 1.25 2130418 1031 1440316 سایر محصوالت

 111 82،199،596 111 11،995،257 جمع کل
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 توليد محصوالت زراعي ايران به شرح نمايه زير مي باشد: كل سهم از 

 1396سهم از کل تولیدات زراعی ایران در سال  -9 هینما

 

 دام و طیور 

 جمعیت

 يدهرس ۸۲۰۵ل هزار رأس در سا ۸۸۲۲.۶به  ۸۲۰۶هزار رأس در سال  ۸۹۱۲.1كشور از  يلگاو و گوساله اص يتجمع 

 .درصد رشد داشته است ۶.۶و 

 يدهرس ۸۲۰۵هزار رأس در سال  ۲۲۱۵.۳به  ۸۲۰۶هزار رأس در سال  ۲۲۱۰.۱گاو و گوساله دو رگ كشور از  جمعيت 

 .درصد رشد داشته است ۳.۸و 

 هزار رأس است ۳۶۳۲.۲ يزانبه م ۸۲۰۵كشور در سال  يگاو و گوساله بوم جمعيت. 

 درصد  ۳و  يدهرس ۸۲۰۵هزار رأس در سال  ۳۸۶.۲به  ۸۲۰۶هزار رأس در سال  ۳۸۹.۰كشور از  يشگاوم جمعيت

 .رشد داشته است

 و برابر  يدهرس ۸۲۰۵هزار نفر در سال  ۸۱۲.۸به  ۸۲۰۶هزار نفر در سال  ۸1۱.۲شتر و بچه شتر كشور از  جمعيت

 .درصد رشد داشته است ۲.۸

 مرغ تخمگذار،  يهزار قطعه، واحدها ۲۶۶،۵۶۶ يتبا ظرف واحد ۳۹1۲۰، كشور يمرغ گوشت ي، واحدها۸۲۰۵سال  در

هزار قطعه و  ۳۶،۱۵۸ يتواحد با ظرف 1۹۲ ي،مرغ مادر گوشت يهزار قطعه، واحدها ۱1،۶۳۲ يتواحد با ظرف ۸۵۶۶

 .استهزار قطعه بوده  ۸،۸۵۳ يتواحد با ظرف ۳۹مرغ مادر تخمگذار،  يواحدها

 توليد هزار تن عسل ۱۱،۳۲ كندو بوده كه مجموعاً 1،۵۹۶،۲۰۲، ۸۲۰۵ل كشور در سا يزنبورستانها يكندوها تعداد 

 اند.كرده
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 1396و  1395های جمعیت دام کشور در سال -16جدول 

 درصد رشد  1395سال   1396 سال محصول ردیف

 %۶.۲ ۸.۹۱۲ ۸،۸۲۲ گاو و گوساله اصيل ۸

 %۳.۳ ۲،۲۱۰.۱ ۲،۲۱۵ گاو و گوساله دورک ۳

 %-۶.1 ۳،۵11 ۳،۶۳۲ گاو و گوساله بومي ۲

 %۳ ۳۸۹.۰ ۳۸۶.۲ گاوميش ۲

 %-۳.۸ ۲1،۵۲۰ ۲۵،۵۹۹ گوسفند و بره ۶

 %-۸.۸ ۸۱،1۸۰ ۸۱،۶۹۹ بز و بزغاله ۵

 %۲.۲ ۸1۱ ۸۱۲ شتر 1

 

 تولید دام و طیور و آبزیان 

 درصد رشد نشان  ۸.۲كه  يدهرس ۸۲۰۵هزار تن در سال  ۱۲۶به  ۸۲۰۶هزار تن در سال  ۱۳۲گوشت قرمز از  يدتول

 .دهديم

 داشته  رشددرصد  ۱و  يدهرس ۸۲۰۵هزار تن در سال  ۳،۳۲1به  ۸۲۰۶هزار تن در سال  ۳،۹۵۰.۳گوشت مرغ از  توليد

 .است

 درصد رشد  ۰و  يدهرس ۸۲۰۵هزار تن در سال  ۸،۸۶۱.۶به  ۸۲۰۶هزار تن در سال  ۸،۹۵۳.۲از  يگوشت ماه توليد

 داشته است. 

 درصد  ۲۸.۲و برابر  يدهرس ۸۲۰۵هزار تن در سال  ۲۲.۵به  ۸۲۰۶هزار تن در سال  ۲۹.1۶از  يگوگوشت م يدتول

 .داشته است يشافزا

 درصد رشد  ۶.۶و نشانگر  يدهرس ۸۲۰۵هزار تن در سال  ۸۹،۸۱۲.1به  ۸۲۰۶هزار تن در سال  ۰،۵۶۲.۲از  يرش توليد

 .است

  بوده است. هزارتن  ۱۱1.1، ۸۲۰۵توليد تخم مرغ در سال 

 است. درصد رشد داشته ۱.۳و  يدهرس ۸۲۰۵تن در سال  هزار ۱۱.۳۲ به ۸۲۰۶هزار تن در سال  ۱۸.۲عسل از  توليد 

 است. شده يدتول ۸۲۰۵خام در سال  يشمتن ابر ۸۲۵تر معادل يلهتن پ ۱۶۹ يزانم يشم،كرم ابر يداتخصوص تول در 
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 )ارقام هزارتن( 1396و  1395 های پروتئینی در سالوردهتولید فرآ -17جدول 

 درصد رشد  ۸۲۰۶سال   ۸۲۰۵ سال محصول رديف

 %۸.۲ ۱۳۲ ۱۲۶ گوشت قرمز ۸

 %۸۸.۸ ۳،۹۵۰ ۳،۳۲1 گوشت مرغ ۳

 %۰ ۸،۹۵۳ ۸،۸۶۱ گوشت ماهي ۲

 %۲۸.1 ۲۹.1۶ ۲۲.۵ گوشت ميگو ۲

 %۶.۲ ۰،۵۶۲ ۸۹،۸۱۲.1 توليد شير ۶

 %-۶.۵ ۰۲۹.۶ ۱۱1.1 توليد تخم مرغ ۵

 %1.۶ ۱۳ ۱۱.۳ توليد عسل  1

 

 

 

 1396سهم از تولید فرآورده های پروتئینی در ایران در سال  -10 هینما

 

 

 

 

 

1396سال -در ایرانسهم از تولید فرآورده های پروتئینی 
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 1396و  1395مقایسه تولید فرآورده های پروتئینی در ایران در سال های  -11 هینما

 

 

 ت باغبانیمحصوال 

 سطح

انه د يها يوهبه م يافتهسهم سطح بارور اختصاص  يبهكتار بود كه به ترت يليونم ۳٫۲كشور  يهاسطح بارور باغ ۸۲۰۵در سال 

  درصد، ۳۱٫۸خشک  يها يوهدرصد، م ۸۳٫۲ يزدانه ر يها يوهدرصد، م ۰٫۵هسته دار  يها يوهدرصد، م۸۹٫۳دار 

  يها يوهدرصد، م ۹٫۲ يريگرمس يها يوهدرصد، م ۳۱٫۳ يريگرمس يمهن يها يوهدرصد، م ۹٫۱ يريسردس يها ميوه

سطح بارور مربوط به  يشترينمحصوالت مزبور ب يندرصد بوده است. در ب ۰٫۰ يمحصوالت باغبان يردرصد و سا ۹٫۲ي گلخانه ا

 درصد ۶و گردو درصد  ۵.۲درصد، بادام  ۵.۵پرتقال درصد،  ۰درصد، خرما  ۰٫۸ يبدرصد، س ۸۳درصد، انگور  ۸۶.1پسته با 

 باشد. يمحصول فوق م 1كشور متعلق به  يدرصد از سطح بارور باغ ها ۵۲.1حدود  يگراست. به عبارت د بوده

 تولید

 ۸۰.۳دار  دانه يها يوهسهم م يبتن بوده كه به ترت يليونم ۳۸كشور حدود  يمحصوالت باغبان يدتول يزانم ۸۲۰۵در سال 

 ۹٫۳ سردسيري هاييوهدرصد، م ۲.۵خشک  يها يوهدرصد، م ۸۶.۵ يزدانه ر يها يوهدرصد، م ۸۳ هسته دار يها يوهدرصد، م

 يرو سا درصد ۰.۵ يگلخانه ا يها يوهدرصد، م ۹٫1 يريگرمس يها يوهدرصد، م ۲۵.1 يريگرمس يمهن يها يوهم درصد،

درصد،  ۸1.1با  سيب مربوط به يدسهم تول يشترينب يانواع محصوالت باغبان ياندرصد بوده است. از م ۳٫۲ يمحصوالت باغبان

 ۵ ين. بنابراباشدمي درصد ۲.۸هلو درصد و  ۶٫۱درصد، خرما  1٫1 يگلخانه ا ياردرصد، خ ۸۲٫۱درصد، پرتقال  ۸۶.۳ انگور

 .دهنديم يلرا تشك يمحصوالت باغبان يداتدرصد از كل تول ۵۲.۳۸شده  يادمحصول 
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 صادرات و واردات 

 واردات

 از يشبه ارزش ب ييو غذا يكشاورز يتن كاال يليونم ۸،۲۰1به  يکدر مجموع نزد ۸۲۰۵نه ماهه  يگمرک، ط بر اساس آمار

 يدرصد و از لحاظ ارزش ۶۳.۶حدود  يكشور، از لحاظ مقدار ييدالر وارد كشور شده كه سهم آن در كل واردات كاال يلياردم 1.۶

 .درصد است ۳۹.۸حدود 

 رديف است.  ۲۳۶، برابر با ۳۲الي  ۸قمي اختصاص يافته به اقالم وارداتي تحت پوشش فصول ر ۱در اين مدت تعداد رديف هاي 

 يعبارتند از؛ ذرت دام يتاهم يببه ترت ۸۲۰۵ ييدر نه ماهه ابتدا يواردات اقالم كشاورز يتعرفه هشت رقم يفرد ۶ ينتر مهم

 يدالر و قطعات ب يليونم ۲۹۲دالر، موز  يليونم 1۲۰ ياسو يدالر، دانه روغن يليونم ۰۱۲دالر، برنج  يلياردم ۸.۸۸به ارزش 

 يتاهم يببه ترت ييواردات اقالم غذا يتعرفه هشت رقم يفرد ۶ يندالر و مهم تر ميليون ۲۶۲استخوان منجمد از نوع گاو 

دالر، روغن  ليونيم ۲۶۲دالر، روغن خام آفتابگردان  يليونم ۲۵۹ يادالر، كنجاله سو يليونم ۲1۰عبارت از شكر خام به ارزش 

 .دالر هستند يليونم ۸۶۹گرم،  ۶۹۹از  يشب يشده در بسته ها يدالر و كره بسته بند يليونم RBD ۳۵۶ پالم

كاال شامل  ۰آن قرار دارد،  يكاال ۸۶ يندر ب ييغذا يكشاورز يكاال يکخالف فهرست اقالم عمده صادرات كشور كه فقط  بر

 يلياردم ۶ يگوشت گاو، روغن خام آفتابگردان و جو با مجموع ارزش يا،خام، كنجاله سوموز، شكر يا،برنج، دانه سو ي،ذرت دام

و ارزش كنجاله  يزانكاهش م ياست. باستثنا ييو غذا يمربوط به اقالم كشاورز كشور يقلم عمده واردات ۸۶دالر در فهرست 

 .دشده ان ۸۲۰۵نه ماهه  يط يو ارزش يمشمول رشد مقدار يمابق يهشت كاال يا،سو

درصد  ۲۱ يبادالر در هر تن است كه تقر ۶۲۸برابر با  يمدت مورد بررس يط ييو غذا يكشاورز يواردات يكاال يبها ميانگين

 .كشور است يواردات يكاال يمتق يانگينم

هر دالر در  ۳۵.۵ ييمتعلق به محصوالت مكمل غذا يبكشور به ترت ييو غذا يواردات اقالم كشاورز يمتق يانگينم باالترين

چاي  يلوگرم،دالر در هر ك ۶.۳گرم به باال  ۶۹۹ يكره بسته بند يلوگرم،دالر در هر ك ۳۲.۱كشت  يبرا يجاتتخم سبز يلوگرم،ك

دالر در هر كيلوگرم،  ۸.۲دالر در هر كيلوگرم، دانه كنجد  ۲.۲دالر در هر كيلو گرم، قطعات بدون استخوان گاو  ۲.۶سياه فله 

 گرم است. يلودالر در هر ك ۹.۰م و برنج دالر در هر كيلوگر ۸.۳عدس 

 در کل کشور صادراتآمار 

 يلياردم ۲.۶به ارزش ييو غذا يكشاورز يتن كاال يليونم ۲.۲به  يکدر مجموع نزد ۸۲۰۵نه ماهه  يبر اساس آمار گمرک، ط

درصد و از لحاظ  ۶حدود  يبدون نفت خام، از لحاظ مقدار ييدالر به خارج از كشور صادر شده كه سهم آن در كل صادرات كاال

 .درصد بوده است ۸۲.۲حدود  يارزش

 يفرد ۶۱۳، برابر با ۳۲ يال ۸تحت پوشش فصول  يبه اقالم صادرات يافتهاختصاص  يهشت رقم يها يفمدت تعداد رد ينا در

 .است

ارتند از؛ پسته با پوست عب يتاهم يببه ترت ۸۲۰۵ ييدر نه ماهه ابتدا يصادرات كشاورز يتعرفه هشت رقم يفرد ۶ ينتر مهم

تازه  يبدالر و س يليونم ۸۲1دالر، هندوانه  يليونم ۸۲1دالر، مغز پسته  يليونم ۸۲۲دالر، زعفران فله  يليونم ۵11به ارزش 

به ارزش  يعبارت از رب گوجه فرنگ يتاهم يببه ترت ييصادرات غذا يف تعرفه هشت رقميرد ۶ يندالر و مهم تر يليونم ۸۹۲

دالر و ماست به ارزش  يليونم ۸۸۳دالر، شكالت بدون كاكائو  يليونم ۸۸۱ يدالر، بستن يليونم ۸۳۶ يردالر، پن يليونم ۸۲۱

 .دالر هستند يليونم ۰۵
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 يكاال ۳۹، در فهرست ۹۱۹۳۶۸۹۹خشک تحت تعرفه  ياكشور پسته با پوست تازه  ييو غذا يكشاورز يصادرات يكاال ينتر مهم

و هم ارزش صادرات  يزانارزش در رتبه هشتم قرار دارد. وفق آمار گمرک، هم م يثاز ح ۸۲۰۵ه كشور در نه ماه يعمده صادرات

 .درصد كاهش برخوردار بوده است ۰.1درصد و  ۶.۲ از يببه ترت ۸۲۰۶با نه ماهه  يسهتعرفه در مقا يفرد ينا

برابر  ۳.۱۵يبادالر در هر تن است كه تقر ۸۹۸۰برابر با  يمدت مورد بررس يط ييو غذا يكشاورز يصادرات يكاال يبها ميانگين

 .بدون نفت خام كشور است يصادرات يكاال يمتق يانگينم

كمتر از  يمتعلق به محصوالت زعفران در بسته بند يبكشور به ترت ييو غذا يصادرات اقالم كشاورز يمتق يانگينم باالترين

 هل يلوگرم،دالر در هر ك ۵۲۹ ينتيپرندگان ز يلوگرم،هر كدالر در  ۳۲11 يارخاو يلوگرم،دالر در هر ك ۲1۵۳گرم معادل  ۸۹

 ۸۱.۵ يواناتو روده و شكمبه ح يلوگرمدالر در هر ك ۸۱۱شكالت  يلوگرم،دالر در هر ك ۳۲مغز پسته  يلوگرم،دالر در هر ك ۲۵.۲

 است. يلوگرمدالر در هر ك

 چشم انداز آتی صنعت در ایران -2-1-2

 افق در كشاورزي بخش ايران اسالمي جمهوري نظام انداز چشم سند اهداف تحقق راستاي در و الهي اليزال قدرت به اتكا با

  :است زير هاي ويژگي داراي و غربي جنوب آسياي منطقه در نخست جايگاه به دست يافته و بنياندانش ش.ـه۸۲۹۲

 ؛صادرات توسعه و اسياس محصوالت در خودكفا و پاک سالم، غذاي توليد با غذايي امنيت برقراري در توانمند 

 ؛كارآفرين و نوآور متخصص، آگاه، توانمند، انساني منابع از مندبهره 

 ؛ژنتيكي ذخاير و زيستمحيط پايه، و طبيعي منابع از پايدار برداريبهره و احياء حفاظت، در پيشرفته 

 ؛تعاوني و خصوصي بخش حداكثري مشاركت و جهاني استانداردهاي بر تكيه با پذيريرقابت 

 ؛بخش فعاالن براي رفاه ايجاد و ثروت توليد در توانمند  

 ؛پيشرفته و يافتهتوسعه كشاورزي صنايع اقتصادي و فني هايساخت زير از برخوردار  

 يافتهتوسعه عشايري و روستايي كشاورزي، مناطق و آبخيز هايحوضه جامع مديريت با پايدار كشاورزي به دست يافتن. 

 يرقابت كشورها همه كه شده باعث ديگر سوي از دنيا افزون روز جمعيت و محدود منابع و سويک از ذاييغ امنيت مينأت اهميت

 يعني ساله ۳۹ انداز چشم تدوين نيز ما كشور در. كنند تدوين منظور بدين را هاييبرنامه و باشند داشته مسير اين در تنگاتنگ

 جديد فناوري هاي ورود است. همچنين جمله آن از ديگر سال ۸۲ تا يكشاورز بخش در و هازمينه همه در نخستي مقام كسب

 . ستا جريان در كشور كشاورزي سيستم در كندتري آهنگ با شود تلقي مشكالت اين رفع كليد شاه عنوان به تواندمي كه

 

 توسعه ششم ساله پنج برنامه قانون و کشاورزی 

 امنيت تأمين جهت در مقاومتي اقتصاد كلي سياستهاي هفتم و ششم ايبنده اهداف حصول براي است موظف دولت -۲۸ ماده

 قانون اجراي پايان در( %۰۶) درصد پنج و نود ميزان به آبزي و دامي زراعي، اساسي محصوالت در خودكفايي به نيل و غذايي

 تكميل و تقويت مثبت، اريتج تراز به رسيدن صادراتي، مزيت داراي محصوالت ويژه به كشاورزي توليدات افزايش و برنامه

 كمي شاخصهاي به حصول جهت را زير اقدامات كشاورزي خاک و آب وري بهره ارتقاي و صادرات توسعه و توليد هاي زنجيره

 دهد: انجام زير جداول در مندرج شرح به
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 وداتكاييخ مقاوم، ارقام ريبه كارگي و و تأمين توليد به زراعي، و به نژادي نشايي، كشت توسعه حفاظتي، كشاورزي توسعه -الف

 ( اسب بخار در هكتار.۹.۸۳ماشيني كردن ساالنه حداقل دوازده صدم ) ضريب افزايش نهال، و بذر توليد در

 بند تبصره مطابق پرداخت تضميني، خريد در پرداخت وقفه صورت در و كشاورزي محصوالت تضميني خريد موقع به انجام -ب

ب( ماده ) بند برنامه، قانون اجراي طول در. بانكي نظام در تأخير از ناشي خسارت عنوان جبرانبه  قانون اين( ۸۹) ماده( الف)

 بخش مغايرت در را بعدي الحاقات با اصالحات و ۳۸/۹۵/۸۲۵۱(، قانون تضمين خريد محصوالت اساسي كشاورزي مصوب ۲۸)

 نمايد.مي موقوف االجراء

 .باغات شيبدار به اراضي از هكتار هزار انصدپ تبديل و راهبردي محصوالت توليد افزايش -پ

 و( تكمپوس)آلي كود از بيشتر استفاده شيميايي و كودهاي و نباتي آفات دفع سموم، بهينه مصرف امكانات نمودن فراهم -ت

 .سم و كود( فرموالسيون) ساخت و تركيب ساخت ورود، ضوابط تدوين و زيستي مبارزه

 ان،دانش بني تقويت شركتهاي انتقال فناوري، و ترويج نوين نظام و تحقيقاتي امور نجاما جهت نياز مورد سرمايه گذاري -ث

 جهادكشاورزي مراكز تجهيز و مديريت دانش استقرار

 آورده هايفر و توليدات كيفي كنترل استانداردهاي ملي اعمال ،(ارگانيک) زيستي محصوالت و سالم محصوالت كشت توسعه -ج

 از حمايت و كود و سم انواع جمله از نهاده ها بهينه مصرف گياهي، و بيماريهاي آفات با تلفيقي مبارزه گسترش كشاورزي

 جامعه. و انسان سالمت ارتقاي راستاي در درمانگاه هاي گياه پزشكي

 مياسال جمهوري زيستي ايمني قانون در چهارچوب تراريخته، محصوالت مصرف و واردات توليد، رهاسازي، هرگونه ممنوعيت -چ

 است. رسيده اسالمي مجلس شوراي تصويب به كه بين المللي و ملي موازين و مقررات با رعايت ۹1/۹۶/۸۲۱۱ مصوب ايران

 مواد تشخيص جهت را وارداتي فرآورده هاي غذايي و وارداتي غذايي آزمايش مواد براي الزم اقدام است موظف دولت -تبصره

 بر كه را مواد اين احتمالي خطرات و ساخته خبر با تراريخته غذايي از مواد را مردم ،رسانياطالع با و آورد به عمل تراريخته

 نمايد. اعالم مردم به شودمي معلوم آزمايشات معتبر اساس

 نوشابه هاي و مجاز حد بيش از( ترانس)و غيراشباعي اشباع چرب اسيدهاي داراي وارداتي چربي هاي انواع از عوارض اخذ -ح

 رعايت با ساالنه بودجه در هزينه نحوه و مصرف ميزان. شير سرانه افزايش جهت در از آنها حاصل منابع صرف و مصرفي گازدار

 شد. مشخص خواهد ۹۲/۸۳/۸۲۰۲ مصوب (۳)دولت  مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون (۲۱ماده )

 

 ساالنه. بودجه قانون مطابق آنها يازمورد ن يارانه پرداخت و سنگين و سبک دام هاي( واكسيناسيون) ايمن سازي انجام -خ

 تا نيمه صنعتي و صنعتي دامي و نهاده كشاورزي و كاال رهگيري و الكترونيكي بارنامه شناسه گذاري، زيرساخت راه اندازي -د

 كاالها. اين كردن شناسه روزآمد در نهائي مصرف كننده به رسيدن

 مي نمايد. اعالم را بند ناي مشمول فهرست كاالهاي كشاورزي، جهاد وزارت -تبصره

 و زيانآب و طيور دام، خوراک كارخانجات مانند كشاورزي بخش تكميلي و تبديلي صنايع صادراتي ظرفيت توسعه از حمايت -ذ

 .صنايع اين رقابتي و نسبي طبيعي، مزيتهاي به توجه كشاورزي با محصوالت بسته بندي صنايع
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 وستايي.ر و كشاورزي فراگير تشكلهاي به اعتباري فني كمكهاي اعطاي طريق از كشاورزي محصوالت توليد زنجيره تكميل -ر

 محصوالت غني سازي و سالمت غذايي، جهت امنيت در ذيل جداول در معين شده شاخصهاي حصول براي است مكلف دولت -ز

 .كند اقدام عرضه، در زنجيره هاي كشاورزي صنايع توسعه و كشاورزي

 امنیت غذایی فاهدا -18جدول 

 اهداف کمی راهبرد امنیت غذایی، سالمت و غنی سازی محصوالت کشاورزی )بخش زراعت(

وضعيت  هدف کمی

در پايان 

سال 

۸۲۰۲ 

 سال های برنامه ششم

 سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول واحد عنوان

 ۸۲،۶۹۹ ۸۲،۹۹۹ ۸۲،۲۹۹ ۸۳،۵۹۹ ۸۸،۱۹۹ ۸۹،۶1۱ هزار تن گندم

 ۲،۶۱۱ ۲،۲۸۳ ۲،۳۶۲ ۲،۸۹۹ ۳،۱۰۹ ۳،۰۶۶ هزار تن جو

 ۲،۸۶۹ ۲،۹۹۲ ۲،۹۲۵ ۳،۰۱۲ ۳،۰۲۰ ۳،۲۲1 هزار تن شلتوک

 ۲،۹۹۹ ۳،۲۹۹ ۳،۲۹۹ ۳،۳۹۹ ۳،۸۹۹ ۸،۵۶۰ هزار تن ذرت دانه ای

 ۸۸،۸۶۲ ۸۹،۰۲۹ ۸۹1،1۳۵ ۸۹،۶۸۳ ۸۹،۳۰۱ ۰،۱۹۲ هزار تن ذرت علوفه ای

۶۹۱۶، ۲،1۲۸ هزار تن چغندرقند  ۶،۱1۵ ۵،۲۱۹ ۵،1۳۳ ۸۹،۳۹۹ 

 1۵۲ 1۲1 1۲۸ 1۸۵ 1۹۹ ۵۸۶ هزار تن حبوبات

 ۲۳1 ۲۹۰ ۳۰۸ ۳۵۱ ۳۶۹ ۸۱۲ هزار تن وش

 ۰۲۲ ۵۰۱ ۶۲۲ ۲1۸ ۳۳۱ ۸۲۵ هزار تن کلزا

 ۲۲۸ ۳۰۱ ۳۶۶ ۳۹۲ ۸1۵ ۸۲۳ هزار تن سویا

 ۸۱۰ ۸۵۲ ۸۲۹ ۸۸۵ ۰۲ ۶۶ هزار تن سایر دانه های روغنی

1۲۳،۵ ۵،۶۱۱ هزار تن نیشكر  ۵،۱۳۹ 1،۹۳۹ 1،۸۱۰ 1،۶۹۹ 

 ۶،۶۰۵ ۶،۶۸۲ ۶،۲۲۳ ۶،۲۶۸ ۶،۳1۳ ۲،۰۱۱ هزار تن سیب زمینی

 ۸۲،۳1۶ ۸۸،۵۰۳ ۸۸،۹۰۲ ۸۹،۶۲۹ ۸۹،۹۳۹ ۱،۵۲۸ هزار تن محصوالت علوفه ای

 

 اهداف کمی راهبرد امنیت غذایی، سالمت و غنی سازی محصوالت کشاورزی )باغبانی،دام،طیور و آبزیان(

ت در وضعي هدف کمی

پايان سال 

۸۲۰۲ 

 سال های برنامه ششم

 سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول واحد عنوان

 ۳،۲۰1 ۳،۲۸۲ ۳،۲۲۲ ۳،۳۶۲ ۳،۸1۰ ۳،۹۲۲ هزارتن افزایش تولید گوشت طیور

 ۱۰۰ ۱۱۹ ۱۶۰ ۱۲۱ ۱۸۰ 1۱۶ هزارتن افزایش تولید گوشت قرمز

افزایش تولید تخم مرغ )تجاری و 

 بومی(
 ۸،۸۹۲ ۸،۹۵۲ ۸،۹۳۲ ۰۱1 ۰۶۸ ۰۳۶ ارتنهز

 ۸۸،۱۰۹ ۸۸،۲۹۳ ۸۹،1۲۲ ۸۹،۸۱۲ ۰،۵۶۳ ۱،۱۹۹ ميليون تن افزایش تولید شیر

 ۳۸.۰ ۳۹.۱ ۸۰.۱ ۸۱.۵ ۸1.1 ۸1.۸ ميليون تن افزایش محصوالت باغبانی

 ۲،۵۹۹ ۲،۸۵۹ ۲،۳۵۹ ۳،1۲۹ ۳،۹۹۹ ۰،۵۸۹ هكتار احداث گلخانه های جدید

صید و 

 صیادی

 ۲۳،۹۹۹ ۲۸،۶۲۳ ۲۸،۹۲۲ ۲۹،۶۲۵ ۲۹،۹۲۱ ۲۰،۵۲1 تن اي شمالصيد در آب ه

 ۵۶۱،۹۹۹ ۵۸۰،۳۹۹ ۶۰۹،۰۹۹ ۶۶1،۱۹۹ ۶۲۹،۹۹۹ ۶۲۶،۱۵۶ تن صيد در آب هاي جنوب

آبزی 

 پروری

آبزي پروري )باتاكيد بر 

پرورش ماهي در قفس در 

 آب هاي آزاد(

 ۱۸۸،۹۹۹ 1۸۳،۳1۹ ۵۸۱،۱۲۹ ۶۲۲،۳۹۹ ۲1۸،۳۶۹ ۲1۸،1۸1 تن

بچه ماهي و  رها سازي

 ميگو جهت بازسازي ذخاير
 ۲1۶ ۲۲۹ ۲۱۹ ۲۲۶ ۲۵۳ ميليون قطعه

۶۹۹ 
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 اهداف کمی راهبرد توسعه صنایع کشاورزی و زنجیره های عرضه

وضعيت در  هدف کمی

پايان سال 

۸۲۰۲ 

 سال های برنامه ششم

 سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول واحد عنوان

یت صنایع حمایت از توسعه ظرف

تبدیلی و تكمیلی بخش کشاورزی 

 )افزایش ظرفیت جذب مواد خام(

 ميليون تن
۲۶،۹۹۹ 

 )تجمعي(
۸،۰1۳ ۳،۸۱۲ ۳،۲۰۵ ۳،۵۸۳ ۳،۱۲۵ 

حمایت از بازسازی و نوسازی 

 واحدهای تبدیلی و تكمیلی
 واحد

۸،۹۹۸ 

 )تجمعي(
۸۶۲ ۸1۹ ۸۰۲ ۳۸1 ۳۶۹ 

 

 کشاورزی والتمحص ارزش زنجیره تكمیل و افزایی ارزش از حمایت

 ايابزاره سازي متنوع منظور به و مقاومتي اقتصاد كلي هايسياست ششم و سوم بندهاي اجراي در است مكلف دولت -۲۲ ماده

 شارز و كشاورزي محصوالت صادرات افزايش گذاري، سرمايه امنيت و توسعه منابع، تجهيز و تأمين كشاورزي، بخش از حمايت

 :برساند انجام به را ذيل اقدامات ،كشاورزي محصوالت ارزش زنجيره تكميل و افزايي

 در كشاورزي اساسي محصوالت نگهداري و تكميلي تبديلي، صنايع ارزش، هاي زنجيره تكميل و گسترش زمينه ايجاد -الف

 ؛منظوره چند فني انبارهاي و سردخانه توليدي، هايقطب

 ؛بخش اين صادرات براي تسهيالت جهت كشاورزي بخش از حمايت هاي صندوق منابع( %۳۹)درصد بيست حداقل تخصيص -ب

 ؛كشاورزي محصوالت صادرات به صادراتي هاي مشوق اختصاص و تجاري هاي نشان صادراتي، هاي خوشه ايجاد -پ

 مشوق عنوان به ساالنه را هدف بازارهاي در كشاورزي كاالي قيمت با داخل توليد قيمت التفاوت به ما است مكلف دولت -تبصره

 اين مشمول كاالهاي تعيين مقررات جهادكشاورزي وزارت. نمايد پرداخت ها يارانه هدفمندي منابع از و محاسبه صادراتي هاي

 .رساند مي وزيران هيأت تصويب به و نموده تهيه را التفاوت به ما پرداخت و بند

 اين نهائي كنندگان مصرف اختيپرد قيمت و توليدكنندگان دريافتي قيمت شكاف( %۸۹) درصدي ده حداقل كاهش -ت

 ؛برنامه قانون اجراي طول در محصوالت

 بيمه سهم( %۶۹) درصد پنجاه حداقل پرداخت واگيردار، و مشترک هايبيماري مقابل در ها دام كليه اجباري بيمه پوشش -ث

 ؛يسنوات بودجه در پيش بيني پس از آلوده هاي كانون در دام حذف برنامه اجراي و دولت توسط گر

 كشاورزي بخش گذاري سرمايه ارزش از( %1) درصد هفت به كشاورزي بخش توسعه از حمايت هاي صندوق سرمايه افزايش -ج

 و كشاورزي جهاد وزارت مازاد امالک فروش محل از المللي بين استانداردهاي با مطابق كشاورزي بانک سرمايه افزايش و

 ؛سنواتي بودجه قالب در دولت سهم و ارزي خيرهذ حساب محل از شده پرداخت تسهيالت بازپرداخت

 (؛%۳) درصد دو حداقل ساالنه ميزان به هاگذاري سرمايه كل در كشاورزي بخش در گذاري سرمايه سهم افزايش -چ

 ؛بخش اين توليد ارزش( %۳) درصد دو تا ساالنه كشاورزي، از حمايت كلي سطح ارتقاي -ح
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 به آنان وام اصل امهال و غيرمترقبه حوادث از ديده خسارت كشاورزان دريافتي هايوام جريمه و كارمزد و سود بخشودگي -خ

 ؛شهرستان فرمانداري و مربوطه بانک كشاورزي، جهاد از متشكل كارگروهي توسط خسارت ميزان تعيين و سال سه مدت

 ليدات،تو فرآوري و كشاورزي حصوالتم كيفي و كمي بهبود آب، مصرف مديريت ترويجي، آموزشي، هاي برنامه پخش و توليد -د

 اليم تأمين و سفارش به برداران، بهره به علمي هاي يافته انتقال و وري بهره كشور، طبيعي منابع و زيست محيط از حفاظت

 ؛سيما و صدا سازمان توسط كشاورزي جهاد وزارت

 ؛كشاورزي بخش به كشور غيرتخصصي ملعا هاي بانک اعطايي تسهيالت متوسط از( %۸۶) درصد پانزده حداقل اختصاص -ذ

 ادند تفت و چاي مانند كردن خشک و كوبي شالي مانند پوستگيري بندي، درجه كردن، پاک انجماد، بندي، بسته مراحل -ر

 .شودنمي محسوب كشاورزي محصوالت فرآوري نخودپزي، مانند

 .باشدمي معاف افزوده ارزش بر ماليات پرداخت از مزبور، خدمات

 

 عوامل موفقیت در صنعت -3-1-2

 مدیریت حرفه ای سرمایه گذاری

در مديريت حرفه اي سرمايه گذاري شركت سرمايه گذاري وجوه در اختيار شركت را به منظـور سـرمايه گـذاري در فعاليتهـاي 

 جه به تحقيقاتمـرتبط بـا اهداف مشخص شده در اساسنامه شركت بكار ميگيرد. در مديريت حرفه اي سرمايه گذاري، با تو

 گسترده، اطالعات بازار و داشتن دالالن حرفه اي اوراق بهادار، تصميم گيري در مورد خريد يا فروش سهام آسانتر 

 .شود مي

 تنوع بخشی

شركت با تنوع بخـشيدن بـه پرتفـوي خـود باعـث ايجاد فرصتي براي افزايش بازدهي در دراز مدت از طريق كاهش ريسک و 

بـازار ميشود. فرايند تنوع بخشي بر اساس رابطه ميان ريسک و بازده، بنا شده است. هـدف اصـلي تنوع بخشي اثـرات منفـي 

 .كاهش ريسک در پرتفوي، با ايجاد سبد سهامي است كه بـازده آن سـبد تنهـا از يک عامل خاص نباشد

 مدیریت نقدینگی

دسـت دادن منبع اصلي سرمايه اي است. مديريت نقدينگي به منظور نقدينگي، توانايي تبديل دارائيها به پول نقد، بـدون از 

 .ساختن يـک پرتفـوي مناسـب؛ بخصوص در شرايطي كه بازار حالت ناپايداري دارد از اهميت بااليي در شركت برخوردار است

 مدیریت ریسك

غيير پذيري تعريف نمود. به منظور اتخاذ ريسک را ميتوان به عنوان عدم اطمينان در بازده مورد انتظـار و يا در حالت كلي ت

 .تصميمات سرمايه گـذاري، اجـراي رويه هاي مديريت ريسک الزامي است

 مدیریت مالی

 .عبارت است از مـديريت بـر منـابع و مـصارف ، بگونـه اي كـه ثـروت سهامداران به حداكثر برسد

 توسعه نشان تجاری

يهـاي كليـدي شركت و اطالعات صنعت به معرفي نشان هاي تجـاري، الگوهـا و فناوريهـاي در توسعه نشان تجاري با معرفـي دارائ

 .مناسـب در ميـان مشتريان و تأمين كنندگان پرداخته ميشود
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 مدیریت منابع انسانی

، آمـوزش دادن  بيمديريت منابع انساني، سياسـتها و اقـداماتي اسـت كـه به فعاليت كاركنان بستگي دارد؛ بويژه براي كارمنـديا

 .بـه كاركنـان ، ارزيـابي عملكرد ، دادن پاداش و ايجاد محيطي سالم و منصفانه براي كاركنان شركت

 حاکمیت شرکت

اره ش در ادزميزان تأثير سـاختارهاي مالكيـت در هيـأت مـديره شـركت بـه منظور حداكثر كردن عملكرد مديران و ايجاد انگي

 .شدبا يم يتاهم يشركت دارا

 خدمات به سهامداران مدیریت

شركت، خدماتي است كه به مشتريان و سهامداران ارائه ميكند. نگهـداري حـساب سـهامداران،  يتموفق يديگر عوامل اصل از

 .محاسبه و پرداخت سود تقسيمي و گزارش اطالعات حساب سهامداران از جملة ايـن خـدمات است

 و نوآوری خالقیت

 يتعدد حوزه ها يلي و خالقيت در سطح شركت ، ميتوان موفقيت شركت را تضمين نمود. شركت به دلصورت وجود نوآور در

داراي پتانسيل باال و تخصـص هاي گوناگون در بدنه خود ميباشد. نوآوري و خالقيت در سـطح شـركت مـيتوانـد،  ،كسب و كار

 .شركت را در بوجود آوردن مزيت رقابتي پايدار كمک كند

 و تحقیقات بازار بینی پیش

پر اهميت شركت ، ارزيابي عملكرد ساير شركتهاي مشابه فعال در بازار و همچنـين ارزيـابي وضـعيت صـنعتهاي  يتعوامل موفق از

 .مختلف، وضعيت شركتهاي مشغول بكار در آن صنعتها، ارزيابي شـرايط اقتـصادي، سياسـي و اجتماعي ميباشد

 فرایندهای سازمانی حمایت

فرايندهاي سازماني به عنـوان ابـزاري بـراي معرفي راه حل هاي جديد براي انجام بهينه تر كارها و سازماندهي امور در  تحماي

سازمان تلقي ميشود. سيستم حمايت فرايندهاي سازماني برخالف سيستمهاي پشتيبان قديمي ، عالوه بـر حمايـت از فرايندهاي 

 .رود رفي و ايجاد شيوه هاي نـوين در سـازماندهي امور سازمان بكار ميمع يسازماني ، به عنوان ابزاري برا

 استراتژیك همسوسازی

نمودن  يرپذ يياجرا ي،استراتژ ينباشد كه با تدو يم يتعوامل موفق يگرتابعه و شركت مادر از د يمؤثر بين شركت ها همسويي

 باشد. يمد نظر م يکكنترل استراتژتابعه به منظور اعمال  يتعامل با شركت ها يها يوهش يفآن و تعر

 

 موانع ورود به صنعت -4-1-2

 :كرد اشاره مي توان زير موارد به صنعت به ورود موانع و چالش هاي جمله از

  موانع سیاست گذاری و برنامه ریزی:

ند سعه كشاورزي مي تواندولت ها با فراهم نمودن شرايط و تسهيالت الزم براي شروع فعاليت هاي كارآفرينان نقش مؤثري در تو

ايفا نمايند. علي رغم اهميت كارآفريني در توسعه اقتصادي و اشتغال در كشور، تاكنون ساختار و مديريت منسجم براي سياست 

 گذاري شكل نگرفته و مجموعه اقدامات انجام شده، به صورت پراكنده در حوزه هاي مختلف كشاورزي پيگيري 

 مي شود.
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  موانع اقتصادی:

راستاي محدوديت هاي اقتصادي در جهت توسعه بخش كشاورزي مي توان موانعي همچون كمبود نقدينگي و فقدان سرمايه در 

كافي، عدم حمايت بانک ها و مؤسسات مالي از واحد هاي توليدي، بهره باالي وام هاي بانكي، نوسان زياد قيمت محصوالت، باال 

 هيزات كشاورزي را نام برد.بودن تعرفه هاي حمل و نقل و قيمت باالي تج

 موانع پشتیبانی و حمایتی: 

محدوديت ها و موانع پشتيباني و حمايتي همچون عدم دسترسي به نهاده هاي تخصصي، عدم وجود بعضي از تجهيزات تخصصي، 

ز كنبود دسترسي به موقع به سوخت، بي اعتمادي بخش كشاورزي و صنعت به توانمندي هاي دانش آموختگان و ضعف مرا

 كارآفريني در دانشگاه ها مي باشد.

  موانع زیرساختی:

عدم وجود تعاوني ها و تشكل ها، عدم وجود سردخانه براي نگهداري محصوالت توليدي، ضعف در سيستم حمل و نقل، عدم 

 ام برد.وجود مراكز تحقيقاتي مناسب، عدم وجود سيستم هاي مكانيزه بسته بندي را مي توان در غالب موارد زيرساختي ن

 موانع فرهنگی:

از جمله موانع فرهنگي توسعه كارآفريني حاكميت فرهنگ داللي و واسطه گري، رابطه مداري در توزيع نهاده ها و اعتبارات،  

 نبود فرهنگ كارگروهي و تيمي و دشواري فعاليت هاي كشاورزي در مقايسه با ساير زمينه هاي شغلي مي باشد.

 ی: موانع آموزشی و اطالع رسان

ترويجي در مورد نحوه صادرات، عدم  _موانعي همچون عدم وجود خدمات مشاوره اي مناسب، عدم وجود برنامه هاي آموزشي 

اطالع كافي در مورد چگونگي صادرات محصوالت، فقدان اطالعات كافي از بازارهاي داخلي و پايين بودن سطح دانش مديريتي 

 ني، قابل ذكر مي باشد.در ارتباط با موانع آموزشي و اطالع رسا
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 SWOTتحلیل -4-1-2

 شرکت اصلی SWOTتحلیل -5-1-2 

 :ارائه شده است زيردر جدول ( عامنقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهديدهاي شركت سرمايه گذاري كشاورزي كوثر)سهامي 

 SWOT لیتحل -19جدول 

 نقاط ضعف نقاط قوت

ر به منظور بهره مندي شركت هاي تابعه از منابع . تسهيل امو۸

 مالي در دسترس و ارزان قيمت در راستاي ماموريت هاي 

 .سرمايه گذاري شركت

 . تسهيل به برقراري تعامالت بين المللي در شركت هاي ۳

 .زير مجموعه

. مطالعه و استفاده از ابزارهاي نوين به منظور تامين مواد اوليه و ۲

 .شركت هاي زير مجموعهعرضه محصوالت 

. استقرار نظام كنترل هاي داخلي و بازتعريف در شركت هاي زير ۲

 .مجموعه

روزه مادر و . سهم بازار مؤثر و تعيين كننده در عرضه جوجه يک۶

 .پدر گوشتي و تخم گذار

 .. برخورداري از برندهاي معتبر جهاني۵

ره جي. تنوع بخشي به محصوالت در راستاي كمک به تكميل زن1

 .تأمين و توليد مواد پروتئيني كشور

 .. پراكندگي گسترده عمليات توليدي در پهنه جغرافيايي كشور۱

 .. توجه به تحقيق و توسعه و راه اندازي آزمايشگاه اختصاصي۰

 .. توان سرمايه گذاري مناسب۸۹

 .. سازوكار مناسب به منظور استفاده بهينه از دارايي ها۸۸

 .سيستم مديريت پروژه . توجه به استقرار۸۳

 

 

 

. ساختار و سازماندهي غير چابک و غير متناسب با مدل هاي ۸

 .كسب و كار نوين

 .. ضعف در استقرار نظام جامع و يكپارچه مديريت منابع انساني۳

 .. نگرش توليد محور به جاي نگرش بازار محور۲

 .. ضعف در توسعه و به كارگيري زمينه هاي تحقيق و توسعه۲

 .بكارگيري حرفه اي سيستم مديريت پروژه ها عف در. ض۶

 .. ضعف در تكميل زنجيره ارزش در حلقه هاي ابتدايي و انتهايي۵

. زنجيره )توجه به نهاده ها، صنايع تبديلي و اتصال به مشتري 1

 .نهايي(

 .. ضعف در استفاده از سيستم هاي اطالعاتي يكپارچه۱

 .لكرد. عدم استقرار نظام جامع ارزيابي عم۰

. ضعف در ساختار مديريت اعتبار مشتريان شركت هاي ۸۹

 .زيرمجموعه

. ضعف در بكارگيري سازوكارهاي مناسب به منظور مديريت ۸۸

 .وجوه نقد

. فقدان وجود سيستم كامل و جامع جمع آوري و نگهداري و ۸۳

پردازش متمركز اطالعات فني توليدي و ساير موارد مهم مرتبط با 

 .يه شركت ها فعاليت هاي كل
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 تهدیدها هافرصت

. اهميت بخش كشاورزي به عنوان يكي از حوزه هاي كسب و كار ۸

 اصلي در شرايط اقتصاد مقاومتي در راستاي تامين امنيت غذايي

. معافيت هاي مالياتي در فعاليت هاي بخش كشاورزي، دام، طيور ۳

 و آبزيان

گران و به تبع آن . ظرفيت هاي حمايتي بنياد شهيد و امور ايثار۲

 نگاه توسعه اي در سبد فعاليت هاي سازمان اقتصادي كوثر

. حمايت دولت در استفاده از توانمندي ها، امكانات و زيرساخت ۲

 هاي كشورهاي منطقه

. ثبات نسبي اقتصاد و جلب توجه سرمايه گذاران خارجي به ۶

 منظور سرمايه گذاري در حوزه كشاورزي

 ات به واسطه افزايش نرخ تسعير ارز. افزايش جذابيت صادر۵

 . رشد توليد ناخالص و افزايش درآمد سرانه طي سالهاي آتي1

. توجه شركت هاي كوچک به منظور ايجاد اتحادهاي استراتژيک ۱

با هلدينگ هاي تخصصي و اشتراک گذاري توانمندي ها و قابليت 

 ها در راستاي زنجيره اي شدن فعاليت ها

راتي در بخش كشاورزي و دسترسي به . وجود فرصتهاي صاد۰

 بازارهاي مصرف منطقه

. فقدان توجه به برند سازي در زمينه محصوالت كشاورزي، دام، ۸۹

 طيور و آبزيان در كشور

. تغيير الگوي غذايي در كشورهاي در حال توسعه و روند رو به ۸۸

 رشد تقاضا براي فرآورده هاي دام، طيور و آبزيان

ي اطالعات و توجه در به كارگيري آن در . سرعت رشد فناور۸۳

 كسب و كارها

. وجود ظرفيت هاي خالي و مناسب در توسعه كسب و كار ۸۲

 كشاورزي و تكميل زنجيره ارزش

. ارتقا استانداردهاي محصوالت و توسعه مكانيزاسيون كشاورزي ۸۲

 و صنايع تبديلي و تكميلي

نطبق با فناوري . توجه به محصوالت جديد، پرارزش، با مزيت و م۸۶

 پيشرفته

 هايالتحصيالن رشته. وجود قابل توجه دانش آموختگان و فارغ۸۵

 كشاورزي و منابع طبيعي

. توجه اسناد باالدستي به حمايت از سرمايه گذاري در مناطق ۸1

 محروم و استفاده از مشوق هاي دولتي

 . تقاضاي رو به گسترش بازار جهاني براي غذاي حالل۸۱

ر زنجيره ارزش بخش كشاورزي، تكنولوژي نامناسب و . نقص د۸۰

 آالت صنايع تبديلي و تكميلي در كشوركمبود ماشين

 . تحوالت سياسي و منطقه اي و به موجب آن نوسانات نرخ ارز۸

 . ناكارآمدي سياست هاي تنظيم بازار از سوي دولت۳

گذاري بر اساس عرضه . نرخ تعزيراتي اغلب محصوالت و عدم نرخ۲

 تقاضاو 

. كارا نبودن سازوكارهاي حمايتي نسبت به جايگاه بخش ۲

كشاورزي و نقش آن در توسعه ملي در مقايسه با ساير كشورهاي 

 پيشرفته

. كمبود ظرفيت هاي نگهداري و ذخيره سازي محصوالت ۶

 كشاورزي در مناطق عمده توليد

. تورم )كاهش تمايل سرمايه گذاري در بخش مولد و حركت ۵

 به بخش غير مولد و فعاليت هاي واسطه گري(سرمايه 

هاي نوآور در توليد محصوالت تكنولوژيكي و . كمبود شركت1

 كيفيت پايين بعضي از تكنولوژي هاي توليد داخلي 

ريسک باالي سرمايه گذاري در كشور و ضعف قوانين مناسب  .۱

 جذب و حمايت از سرمايه گذاران خارجي

 تلف بخش كشاورزي. خطر انتشار بيماري هاي مخ۰

. ظرفيت هاي خالي واحدهاي توليدي و مازاد عرضه در برخي ۸۹

 از حلقه هاي زنجيره هاي بخش كشاورزي

. تغييرات سياست هاي اعتباري بانک ها )تغيير نرخ تسهيالت ۸۸

 بانكي(

. چابک نبودن ساختار قضايي كشور در خصوص وصول ۸۳

 مطالبات

اني و مديريت بهاي تمام شده . كاهش سهم بهره وري منابع انس۸۲

 محصوالت هدف
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 راهبردهای شرکت-2-2

 مفاهيم كليدي پيش برنده شركت به شرح زير مي باشد: 

 کوثری کشاورز یگذار یهچشم انداز شرکت سرما

تحت پوشش و در قالب  ،در گروه شركتها "يدو تول ينمأت يرهزنج"كوثر با استقرار كامل  يكشاورز يگذار يهشركت سرما 

 واهد( خيغرب ياي)آس ياو منطقه يمل يبازارها يازموردن يناز پروتئ يبخش ينمأت يمعتبر و خوشنام، منبع قابل اتكا يهابرند

 د. و حالل عرضه خواهد كر يجهان ياستانداردها يتبود و محصوالت خود را با رعا

 کوثر یکشاورز یگذار یهشرکت سرما یفلسفه وجود

 جامعه، كاركنان يان،سهامداران، مشتر يبرا ينيكوثر عبارت است از ارزش آفر يكشاورز يارگذ يهشركت سرما يوجود فلسفه

و  گرانيثارا يبرا ييكمک به امر اشتغال زا ينو همچن يدارو توسعه پا يستز يطاز مح يانتاصل ص يتتابعه با رعا يو شركتها

 .خانواده معظم شهدا

 کوثر یکشاورز یگذار یهشرکت سرما موریتأم

سسات، مجتمع ها و ؤم يو مشاركت در شركتها يگذار يهكوثر عبارت است از سرما يكشاورز يگذار يهشركت سرما يترموأم

 يورآو فر يدتول يعصنا ينو همچن يورخوراک دام و ط يان،آبز يدپرورش و ص ي،مرغدار ي،و دامپرور يكشاورز يديتول يطرح ها

سهامداران،  يبرا ينيفوق الذكر، با هدف ارزش آفر يتهايابسته به فعالو ييو محصوالت نها يمحصوالت واسطه ا يهاول ادمو

 .خود جامعه، و كاركنان يان،تابعه، مشتر يهاشركت

 کوثر یکشاورز ینگ( هلدیكاستراتژ ی)تم ها یراهبرد ینمضام

ه خود لحاظ نمود يتخصص ينقشه استراتژ يدر طراح يفوق را به عنوان ورود ينحال كه مضام ينكوثر در ع يكشاورز هلدينگ

  يگانه استراتژ ۲را بر اساس وجوه  زير يژهو ينخود، مضام يتو ماه يراهبرد يها يلاست، با استفاده از تحل

ده ش يجمع بند ينگسازمان و هلد ينمضام يقيمدل تلف مضامين، ينمورد توجه قرار داده است. با ذكر ا ينگهلد يهاشركت

 گرفته است. قرار ينقشه استراتژ يطراح يكه مبنا

 کوثر یکشاورز نگیهلد ژهی( وكیاستراتژ های )تم یراهبرد نیمضام -12 هینما

 

مدل راهبری 
اثربخش 

شرکت های 
تابعه هلدینگ

توسعه سبد 
سرمایه گذاری در کسب 

و کارهای جذاب در 
زنجیره ارزش کشاورزی

ایجاد و 
تكمیل 

زنجیره های 
تأمین و 

تولید
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 کوثر یکشاورز ینگهلد یاتیو عمل یسند راهبرد یناهداف تدو

 مي باشد: يررود به شرح ز يكوثر انتظار م يكشاورز ينگهلد ياتيو عمل يسند برنامه راهبرد ينكه از تدو اهدافي

 ؛(كوثر يسازمان اقتصاد) يبا الزامات باالدست يكشاورز ينگهمسو شدن برنامه هلد يتالش برا 

 ؛تابعه يشركتها ياو  كسب و كارها يمناسب جهت راهبر يالگو يک يمعرف 

 ؛كوثر يكشاورز ينگهلد ي)سبد( كسب و كارها يوپورتفول يلتحل 

 ؛يكشاورز ينگدر هلد يگذار يهتوسعه و سرما يهاها و فرصت ينهزم ييشناسا 

 نقشه راه شفاف يکاز وجود  يناناطم (Roadmap) ؛يكشاورز ينگهلد هاييتفعال يبرا 

 در مجموعه يکتفكر استراتژ يارتقا. 

 داطالعات تولی-3-2

 انواع محصوالت -1-3-2

 باشند:به شرح زير مي ۳۰/۸۳/۸۲۰1در سال مالي كوثر  كشاورزي محصوالت توليدي شركت هاي زيرمجموعه سرمايه گذاري

 

 وضعیت تولیدات شرکت -20جدول 

 سهم بازار میزان تولید واحد سنجش شرح تولید ردیف

 درصد ۵۶ ۱،۹۲۳،۵۹۸ قطعه جوجه یكروزه مادر و پدر گوشتی 1

 درصد ۵۶ ۱1،۶۰۵،۱۱۶ قطعه جوجه یكروزه گوشتی 2

 درصد ۵۳ ۲1۱،۹۹۹ قطعه جوجه یكروزه مادر تخم گذار 3

 درصد ۲۲ ۸۲،1۵۰،۹۹۹ قطعه جوجه یكروزه تخم گذار تجاری 4

 درصد1/۹ ۸۶،۶۸۲ تن فرآوری( ـمنجمد  ـگوشت مرغ )گرم  5

 درصد ۲1/۹ ۶۲،۹۹۹ تن شیر 6

 - 1۱،۲۲۹ تن خوراک دام و طیور 7

 - ۱1۲،۹۹۹ قطعه پولت تخمگذار 8

 - ۲،۰۱۵ تن گوشت مرغ زنده 9
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 کوثر یکشاورز یگذار یهشرکت سرما یگذار یهسبد سرما

 زيركند كه به شرح  يارائه م يانمحصوالت خود را به مشتر يحوزه كسب و كار 1كوثر در  يكشاورز يگذار يهسرما شركت

 :شده است يبند يمتقس

 

 

 یمرغ گوشت حوزه 

 نيكسب وكار ا يحوزه ها ينتر يمياز قد يكيكوثر  يكشاورز يگذار يهدر شركت سرما يكسب و كار مرغ گوشت حوزه

قرار دارد  يدر قلمرو محور ي،مادر يتمز يسو در ماتر ۸برنده  يتدر موقع يکجنرال الكتر يسباشد كه در ماتر يشركت م

ذا شود. ل يبه عنوان رهبر بازار شناخته م يرهزنج ياز حلقه ها ي. شركت در برخيدنما يتوسعه را طلب م يها يو استراتژ

اده و استف يتبه منظور تناسب ظرف يرهزنج يها در حلقه ها يگذار يهسرما يشافزا يقاز طر ينسب يتو مز يگاهحفظ جا

و مادر از  رپد يكروزهباشد. جوجه  يم يگيريمورد پ يرهزنج يدر هر حلقه توسط حلقه بعد يديتول ينهاده ها يحداكثر

 يكوثر م يو سازمان اقتصاد يكشاورز يرگذا يهشركت سرما ي،محصول حوزه كسب و كار مرغ گوشت ينتر يکاستراتژ

باشد  يم يکاستراتژ يكاال يزكشور ن يمحصول عالوه بر مجموعه برا ينگردد. ا يم يدباشد كه در شركت اجداد زربال تول

فات هر با تل يمعدوم شود و از طرف يدكل گله با يماريب يمعال ينبا كوچكتر وطرف مولد آن فوق العاده حساس  يکاز  يراز

 کيو استراتژ ياساس يگوشت مرغ جز كاال يو از طرف يافتگوشت مرغ كاهش خواهد  يداز ده تن تول يشه مرغ اجداد بقطع

ركت ش يرهبر ي،اجتماع وليتمجموعه عالوه بر نكات مذكور و مسئ يمحصول برا ينبودن ا يکباشد. اما استراتژ يكشور م

 يعال يارسود بس يهحاش يندرصد و همچن 1۹ يمحصول با سهم باال ينا يكوثر در بازار كشور برا يكشاورز يگذار يهسرما

 كروزهيسهم بازار را در جوجه  يشترينپدر و مادر ب يكروزهكوثر پس از جوجه  يكشاورز يگذار يهباشد. شركت سرما يآن م

 يهمراه جوجه هابه  يزباددمرغ مادر ، ماهان، )ادغام شونده در شركت مرغ اجداد زربال( زربال شركت سهدارد.  يگوشت

Off  sex  يليونم ۲1با فروش  ۰۵اشتغال دارند. شركت ماهان در سال  يگوشت يكروزهجوجه  يداجداد زربال به تولمرغ 

رستان در ل يدجد يدر مجموعه بوده كه با افتتاح فارم ها يگوشت يتجار يكروزهكننده جوجه  يدتول ينقطعه جوجه بزرگتر

دام سنگينآبزي پروريمرغ تخمگذارمرغ گوشتي

گلخانهخوراک دامدام سبک
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با وارد  ۰۶در سال ، )ادغام شونده در شركت مرغ اجداد زربال(. شركت زربال يافتواهد خ يشافزا يزقطعه ن يليونم ۲۶ تا

همچنان بخش  يداد ول يشقطعه افزا يليونم ۳۹به  يليونم ۸۲را از  يگوشت يتجار يكروزهكردن فارم لهاش فروش جوجه 

 باًيباد تاكنون تقريزد مرغ مادر مربوط به فروش گوشت مرغ بوده است. شركت يزسال ن يندرصد( در ا 11) عمده درآمد

 يجادا يگذار ياستو س ۰۶شرق در سال  يرهزنج يلبا تشك ياشتغال داشته اند ول يگوشت يكروزهجوجه  يدتنها به تول

كانات و توسعه ام يرونبدنبال كاهش فروش جوجه به ب ييگوشت مرغ و ارتباط با مصرف كننده نها يدكامل با تول يرهزنج

 يو توسعه فارم ها يريتشدن مد يكپارچهدر هر حال اكنون با  .باشند يم يرهجوجه به گوشت درون زنج يلتبد يالزم برا

را  يگوشت يكروزهبازار جوجه  يكرده و در شرق كشور رهبر يداو مداوم را پ يكنواخت يخط يدامكان تول يرهزنج ينمادر ا

قطعه جوجه  يليونم ۱۹تا  1۹ يننگيابطور م يراخ چند سال يكوثر ط يكشاورز يگذار يهدارد. شركت سرما ياردر اخت

دو  يگوشت يكروزهجوجه  يدباشد. در حلقه مادر و تول يدرصد سهم بازار م 1تا  ۵داشته كه حدود  يدتول يگوشت يكروزه

ر د يمتيق يو دوم نوسانات باال ياول عدم انباردار .مجموعه شده است يحلقه برا يندر ا يرقابت يباال يتاصل موجب مز

 يگردد و از طرف يم يفضع يكوچک و با پشتوانه مال يسبب حذف رقبا يچيهمانند دو لبه ق ،كنار هم درمحصول كه  ينا

فاده جوجه است يمتق يشاز سود سرشار افزا اندمانده يكه باق ييهابودن محصول، شركت يکو استراتژ يبا توجه به اساس

 يبوم پرورش و يسک. با توجه به باال بودن رستكامال مشهود ا يزموعه نمج يشركتها يمال يلمهم در تحل ينكنند كه ا يم

 يگذاريهشركت سرما يگسترده برا ييايجغراف يها همادر در محدود يمنجر به حذف گله، تعدد فارم ها يها يماريبودن ب

 شيتاكنون مجموعه در پ بوده كه يموفق ياستراتژ ،هايماريب يوعدر زمان ش يمتياستفاده از رشد ق يكوثر برا يكشاورز

كننده  يدتوان به عنوان تنها تول يرا م، )ادغام شونده در شركت مرغ اجداد زربال(شركت زربال  ۰۶است. تا سال  تهگرف

 يمورد بررس يهزار تن گوشت مرغ در سالها ۸۲تا  ۱ يندانست كه ساالنه ب يكشاورز يگذار يهگوشت مرغ در شركت سرما

و  تييگوشت مرغ توسعه بخش مالك يدتول يبرا، )ادغام شونده در شركت مرغ اجداد زربال(ربال داشته است. طرح ز يدتول

 يمتشده هم اكنون با برند زربال همواره باالتر از ق يدگوشت مرغ تول .باشد يم ۸۲۹۹سال  يبرا تنهزار  ۲۹تا  يمشاركت

 ۸ITPرغ گوشت م يدبستر تول يردو سال اخ يشرق ط رهيدر غالب زنج يزباددمرغ مادر رسد. شركت  يدر بازار به فروش م

گوشت  ديتول ينهنموده است و طرح آنها در زم شگاهفراهم نموده و با برند مكتوس اقدام به افتتاح فرو يرا به صورت مشاركت

 .باشد يم ۸۲۰۰هزار تن در سال  ۲۹مرغ 

 مرغ تخمگذار حوزه 

شركت مرغک را در حال حاضر  باشد. يت، حوزه مرغ تخمگذار مشرك يحوزه كسب و كار واقع شده در قلمرو محور ديگر

 ،كوثر نام برد يكشاورز يگذار يهحوزه كسب وكار تخمگذار در مجموعه شركت سرما يتوان به عنوان شركت تخصص يم

 کيمحدود به  يرونداشته و فروش به ب يتر مصرف داخليشبپدر و مادر تخمگذار ) يكروزهو فروش جوجه  يدكه به تول

دارد.  يتدرصد فعال ۲۹از  يشتخمگذار بعنوان رهبر بازار با سهم ب يكروزهجوجه  ين( و همچنيردگ يشركت صورت م

خود  تياز فعال يبعنوان بخش يبه پرورش مرغ تخمگذار تجار يزدنا ن يشگامان)شركت ماهان به پرورش پولت و شركت پ

 يدر بازار دارا يسود مثبت بوده و بطور كل يهحاش يار داراتخمگذ يكروزهمحصول جوجه  يت(. در طول دوره فعالولندمشغ

                                                   
ITP  : ۸ پايگاه خبري صنعت مرغداري و دامپروري ايران مي باشد كه در اين سايت اطالعاتي از آخرين وضعيت صنعت دام و طيور به همراه اخبار و

 مچنين آخرين قيمت هاي داخلي و خارجي محصوالت و نهاده ها در ارتباط با صنايع مذكور اطالع رساني و بروز رساني اطالعات صنعت مزبور و ه

 مي شود. 
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مجموعه  يندر بخش تخم گذار در ا يانهخاورم يكارخانه جوجه كش ينبزرگتر ۸۲۰۶باشد. در سال  يم ييباال يمتيثبات ق

 يكروزه كه شركت از رهبران حوزه مرغ تخمگذار در حلقه جوجه يي. از آنجايدجمهور افتتاح گرد يسئبا حضور معاون ر

 باشد كه ارتقا و يبرخوردار م ييباال يتتوسعه و رسوخ بازار از اولو يقثر بازار از طرؤحفظ سهم م ،باشد يو مادر م يتجار

 .بخشيدمهم را سرعت خواهد  ينبه ا يابيو توسعه و ارائه خدمات بازار محور دست يقو تحق يكاربست فناور

 یری(گاو ش) یندام سنگ حوزه 

)سهامي اشراق كشت و صنعت شركت همچنين و  يرهزار تن ش ۲۹ يدبا تول)سهامي عام( آباد  يفشرت كشت و صنع شركت

 يزيكياز توسعه ف يرشد ناش يناز ا يرشد مثبت بوده اند. كه بخش يهمواره دارا ۰۵در سال  يرهزارتن ش ۸۹ يدبا تولخاص( 

وعه صورت گرفته است. دو شركت كشت و صنعت در مجم يو اقدامات اصالح نژاد يبهره ور يشحاصل افزا يزن يو بخش

 يتعداد گوساله نر اصالح نژاد يشترينكننده ب يدتول يران،در ا ٪۸۹۹با خلوص  يسترگله رج ينبزرگتر يدارا) آبادشريف

اصالح  تيادر اقدامات و عمل يشروپ يران،در مركز اصالح نژاد ا يتعداد اسپرم داخل يشترينمركز اصالح نژاد، دارا بودن ب يبرا

عت كشت و صنشركت و..( و  يانكنندگان و دانشگاه يدبازد يمركز اصالح نژاد برا يشگاهينما يگاهدر كشور و پا ينژاد

گذشته اقدامات قابل توجه داشته اند.  يسالها يكسب وكار ط ينمجموعه در ا يها ياستس ياجرا ياشراق به عنوان متول

 رمايهشركت س يمادر يها يتبا مز يتناسب خوب يدارا يگرد ياز سو متوسط و يتجذاب يحوزه كسب و كار دارا ينا

 .شركت قرار دارد يمادر يتمز يدر قلمرو محور يراينبنا مي باشد،كوثر  يكشاورز

 دام سبك حوزه 

ود و ش يكوثر شناخته م يكشاورز يگذار يهو جوان در شركت سرما يكانون ،كسب و كار يکدام سبک به عنوان  پرورش

برخوردار است كه  يبازار خوب يتحوزه از جذاب ينبرخوردار است. ا يا يژهو يگاهموجود از جا يمادر يه تناسب هابا توجه ب

 يد ماستفاده از نقاط قوت خو ياقابل بهبود و  يها ينهزم ربا تمركز ب ابتيرق يگاهبه منظور ارتقا جا يگذار يهسرما يازمندن

قابل بهبود به منظور  يها ينهو وجود زم يبه سبک صنعت يدام اصالح نژاد حوزه در پرورش ينا يتباشد. با توجه به مز

در  کياستراتژ يا و ائتالف هايوندهپ يجادپرورش و ا ينهدر زم يجيتوسعه تدر ياستراتژ يازمندن يتمز ينو حفظ ا يجادا

 .باشد ياصالح نژاد در كشور م ينهزم

 يدام ها يگزينيو به تبعه آن جا يصنعت يو ضرورت توسعه فارم ها كسب وكار دام سبک يفضا يمپارادا يريبا توجه به تغ

ال حاضر دهد. در ح يپربازده نشان م ياركسب وكار بس ينا يدورنما ،يبوم يبرتر به گله ها يهاژن يقتزر يا يلاص يدپر تول

در دست  يوسعه ات يشود و با طرح ها يمحسوب م يشرودر كشور پ وزهح ينكوثر در ا يكشاورز يگذار يهشركت سرما

 ينرترو معتب ينمجموعه به عنوان بزرگتر ينا يزن يآت يانتظار است در سالها يداناجداد سپ مجتمع توليدياقدام شركت 

 .دام سبک در داخل كشور و منطقه باشد يو مواد ژن يلاص يكننده مولد ها يدتول
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 یپرور آبزی 

 رهيزنج يلكوثر با تكم يراكس يباشد. در شركت آبز ير مجموعه مجوان د يها يتاز فعال يپرور يكسب و كار آبز حوزه

نمودن  يدر قفس و مل يپرورش ماه ينهدر زم يشرورانه و پجسو يطرحها يو اجرا يپروار ياز تخم چشم زده تا ماه يدتول

 .شود يكسب وكار محسوب م ينا يننو يها ريمرتبط به ساخت آن، از رهبران فناو يها يتكنولوژ

 :يمقابله با بحران كم آب ۲۶شم توسعه، ماده برنامه ش -

هزارتن ماهي در قفس تا پايان اجراي قانون برنامه و توسعه فعاليتهاي  ۳۹۹ايجاد زيرساخت مورد نياز براي پرورش  -ج

 .شيالتي و ايجاد تأسيسات زيربنايي در سواحل كشور

 یوردام و ط خوراک 

و  رو به افول گذاشته است يزحوزه كسب و كار خوراک دام ن يتجذاب يورط در صنعت دام و يدساختار تول ييرتوجه به تغ با

 حوزه كسب و كار از ينو تداركات نهاده ها در ا ينمأجنبه ت يشتركرده است و ب ييرحوزه تغ يندر واقع ساختار رقابت در ا

از  يكي( كاهش ياستراتژ يريتمد يرت)بص اسارت يمنظور استراتژ ين. به همتوليد يندبرخوردار است تا فرآ ييباال يتاهم

چند شركت مصرف كننده  يا يک يورخوراک دام و ط يدو تول ينمأت يمورد بحث بود تا شركت به عنوان بازو يها ينهگز

 كسب و كار تاكنون شركت ينا دراز سه شركت فعال مجموعه  ينبنابرا .يدنقش نما يفايخارج بنگاه مادر( ا ياخوراک)داخل 

قرار  يناجداد زربال ادغام شده اند و تالش بر امرغ شركت در  ينهچشركت شرق كشور و  يرهدر زنجخوراک دام مشهد 

 .كارخانه استفاده گردد ينا يتاز حداكثر ظرف يمشاركت يگوشت مرغ و قراردادها ينتام يرهزنج يگرفته است تا با اجرا

 یگلخانه ا محصوالت 

درصد  ۹،۲هزار هكتار معادل  ۰هاي بارور كشور حدود ر هكتار سطح باغ، از حدود دو ميليون و چهارصد هزا۸۲۰۶سال  در

از  يندرصد آن مربوط به سطح بارور بوده است. همچن ۸۹۹به محصوالت گلخانه اي اختصاص داشته كه از اين مقدار 

به محصوالت  درصد مربوط ۰،۶ميليون تن معادل  ۳حدود  ،۸۲۰۶ميليون تن توليد محصوالت باغباني در سال  ۳۸مجموع 

 ۹.۲اشغال  يرغمعل يعنيدهد.  يرا نشان م يكشت گلخانه ا يبه سو يكردرو يتموضوع اهم ينگلخانه اي بوده است. ا

 و يخشكسال يطشده اند. لذا با توجه به شرا يدتول يقطر يناز ا يدرصد محصوالت باغ ۸۹كشت حدود  يرسطح زدرصد 

در گلخانه .. را .و يگوجه فرنگ يجات،از سبز ياريمثل بس يكشت محصوالتاز  يشتريبخش ب توانيكشور م يكم آب كالتمش

 يذارگ يهاساس شركت سرما ينبر ا .نمود يزيبرنامه ر يزصادرات ن يكشور برا يداخل يازن ينمأكشت نمود و عالوه بر ت

 ياهطرح يبه اجرااقدام  يمربوط به تنش آب يطيمح يستز يهايدو تهد ياقتصاد مقاومت يها ياستس يكوثر در راستا

از  كييبتوان به عنوان  ياز حوزه كسب و كار محصوالت گلخانه ا يدكشور نموده است. شا يمرز يبزرگ گلخانه در استانها

 .شركت نام برد يدجذاب و جد يحوزه ها

 :يمقابله با بحران كم آب ۲۶برنامه ششم توسعه، ماده  -

 ب ها، مديريت آبهايآي كنترل شده و بازچرخاني پساي باز به فضاحمايت از توسعه گلخانه ها و انتقال كشت از فض -پ

 .نامتعارف و مديريت آب مجازي
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 شرکت های فرعی  

ـــرمايه، ميزان فروش  ـــودو اطالعات مربوط به س ـــال مالي منتهي به  خالص س  ۲۸منتهي به مالي  ماهه ۵ي دوره و ۲۹/۹۰/۸۲۰1س

 شرح جدول زير مي باشد: هاي تابعه هلدينگ به شركت ۸۲۰۱خردادماه 

 شرکت های فرعی هلدینگ -21جدول 

رقام به میلیون ریالا  

 شرکت های فرعی ردیف

 سود خالص  فروش  زانیم سرمایه

۲۸/۹۲/۸۲۰۱ ۲۹/۹۰/۸۲۰1 ۲۸/۹۲/۸۲۰۱ ۲۹/۹۰/۸۲۰1 ۲۸/۹۲/۸۲۰۱ ۲۹/۹۰/۸۲۰1 

۹۲۲۵،۱۱ ۲۶۹،۹۹۹ ۲۶۹،۹۹۹ مرغک )سهامي خاص( ۸  ۱۵1،1۵۹ (۶۰،۰۳۵) ۲۵1،11۱ 

 ۰،۳۱۸ ۲۲،۱1۵ ۵۰،۶۱۰ ۰1،۵۳۰ ۲۹،۲۲۱ ۲۹۳،۸۸۰ مجتمع توليدي اجداد سپيدان كوثر )سهامي خاص( ۳

 ۱۱،۵۸۲ ۸۹۸،۰1۰ ۸،۹۲۳،۲۹۲ ۱۹1،۹۲۶ ۶۳۹،۹۹۹ ۶۳۹،۹۹۹ آباد )سهامي عام(كشت و صنعت شريف ۲

 ۲۳،۳۰۸ ۲۳،۶۹۸ ۳۲۶،۱1۸ ۸1۵،۹۲۶ ۲۸۹،۹۹۹ ۲۸۹،۹۹۹ كشت و صنعت اشراق )سهامي خاص( ۲

 ۳1،۵۰۶ ۸۱۲،۳۵۶ ۵1۳،۲۸۳ ۶۱۲،1۱1 ۲۹۹،۹۹۹ ۲۹۹،۹۹۹ مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان )سهامي عام( ۶

 ۸۰،۵۲۲ ۵۸،۸۲۹ ۸،۹۸۸،۱۰۲ 1۸۰،۳۱۲ ۲۹۲،۳۹۰ ۲۹۲،۳۹۰ مرغ مادر ديزباد )سهامي خاص( ۵

 ۵۸۶ (۸،۶۹۱) ۲،۶۲۸ ۸،۸۶۶ ۵1۵،۶۱۲ ۵1۵،۶۱۲ پيشگامان كشاورزي كوثر كرمانشاه )سهامي خاص( 1

 ۸،۲۹۳،۲۲۵ 1۵۳،۱۶۸ ۳،۹۸1،۱۰۸ ۸،111،۰۱۰ ۰۶۸،۰۸۸ ۸،۹۲1،۱۳۶ مرغ اجداد زربال )سهامي خاص( ۱

 ۸۸۵،۲۳۵ (۸،۶۹1) ۳۲1،۵۰1 ۰۱،1۹1 ۵۹،۹۹۹ ۵۹،۹۹۹ خوراک دام پارس )سهامي عام( ۰

 ۸۹،۱۵1 ۸،۸۳۱ ۸۲۵،۸۰۸ 1۱،۸۵۵ ۶۹،۹۹۹ ۱۹،۹۹۹ شيمي دارو كوثر )سهامي خاص( ۸۹

۸۸ 
 هاميس) كوثر كشاورزي صنايع و مكانيزاسيون توسعه

 (خاص
۸۲،۶۹۹ ۸۲،۶۹۹ ۲۰،۲۲۹ ۵۰،۲۲۶ ۳،۸۵۲ ۸،۳۶۱ 

(۱۲،۳۹۸) ۳۲،۹۵۸ ۸۲۳،۲۹1 ۸۲۹،۳۰۱ ۲۸۵،۸۹۹ ۲۸۵،۸۹۹ آبزي اكسير كوثر )سهامي خاص( ۸۳  

۸۲ 
 دنا كوثر صنعت و كشاورزي پيشگامان شركت

 (خاص سهامي)
۳۳۳،۹۹۹ ۸۹۹،۹۹۹ ۵1،۶۸۰ ۹۵۸۳۲،۸  (۸۳،۲۵۵)  (۸۶،۱۹۱)  

۸۲ 
  ايالم كشاورزي كوثر پيشگامان شركت

 (خاص سهامي)

ادغام در كوثر 

 كرمانشاه
۲1،۱۲۹ 

ادغام در كوثر 

 كرمانشاه
۲،۹۰۲ 

ادغام در كوثر 

 كرمانشاه
۳،۲1۸ 

 (خاص سهامي) كاسپين كوثر شركت ۸۶
ادغام در مرغ 

 اجداد زربال
۱۶،۰۸۲ 

ادغام در مرغ 

 اجداد زربال
۸۹۹،۵۵۲ 

ادغام در مرغ 

 اجداد زربال
(۳۹،۳۹۲)  

مجتمع كشت صنعت كشاورزي شركت  ۹۱/۸۳/۸۲۰1براساس مصوبه مجمع عمومي فوق العاده همزمان و مشترک مورخ  -

شركت مرغ اجداد زربال سپين كوثر در  شگامان كا سهام آن به ارزش  پي صاحبان  ادغام و كليه دارائيها، بدهيها و حقوق 

 نتقل گرديد. دفتري به شركت مذكور م

ــترک مورخ  - ــوبه مجمع عمومي فوق العاده همزمان و مش ــاس مص ــاورزي كوثر ايالم  ۹۸/۹۲/۸۲۰۱براس ــركت كش در ش

شركت  سهام آن به ارزش دفتري به  صاحبان  شاه ادغام و كليه دارائيها، بدهيها و حقوق  شاورزي كوثر كرمان شگامان ك پي

 مذكور منتقل گرديد. 
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 فرآیند تولید -2-3-2

 ح شماتيک يكپارچه سازي فعاليت مرغ گوشتي به شرح زير مي باشد: طر

 طرح شماتيک يكپارچه سازي فعاليت مرغ گوشتي -۸۲ نمايه

 

 توضيحات:

  .ستون )حلقه اول(، فعاليت مرغ اجداد گوشتي كه محصول نهايي آن جوجه يک روزه پدر و مادر گوشتي است 

 ،)فعاليت مرغ مادر گوشتي است كه محصول نهايي آن جوجه يک روزه گوشتي مي باشد.  ستون )حلقه دوم 

 ميليون قطعه توليد مي كنند. ۵۹: زربال و ماهان در مجموع ۸سايت 

 ميليون قطعه توليد مي كنند.  ۳۶: زنجيره شمال شرق در مجموع ۳سايت 

 مرغ زنده است. ستون )حلقه سوم(، پرورش نيمچه گوشتي كه محصول نهايي آن گوشت 

 ه چهارم(، كشتارگاه و فرآوري كه محصول نهايي آن الشه ي گوشت مرغ و فرآورده هاي آن مي باشد. قستون )حل 

 زنجیره تولید شرکت های زیرمجموعه سرمایه گذاری کوثر به شرح زیر می باشد: 

 : )سهامی عام( شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان .1

 دريافت جوجه پدر و مادر گوشتي كه نسل سوم از رده سويه هاي گوشتي  ادر:فرآیند پرورش و تولید مرغ م

هفته در مرحله توليد كه منجر به توليد نسل چهارم اين  ۲۹هفته و نگهداشت آن طي  ۳۲مي باشد و پرورش آن طي 

هفته اي  1-۶رده يعني هيبريدهاي گوشتي يا همان نتايج گوشتي جهت تأمين گوشت مرغ موردنياز در يک پروسه 

 مي گردد. 

روز در ماشين هاي  ۳۸كه تخم مرغ هاي نطفه دار توليد شده پس از ضدعفوني و گريد آن به مدت قابل ذكر است 

 هچر( خوابانده شده و سپس جوجه هاي توليدي به واحدهاي پرورش مرغ گوشتي ارسال  -جوجه كشي )ستر

 مي گردد. 
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 : )سهامی خاص( شرکت شیمی دارو کوثر .2

پس از دريافت سفارش توليد از واحد فروش، براساس نوع، نژاد و  یند تولید مكمل های دام، طیور و آبزیان:فرآ

مرحله پرورش دام، طيور و يا آبزيان پرورشي فرموالسيون محصول مورد نظر انجام مي گردد. براساس ميزان سفارش 

امين ها، مواد معدني، مواد حامل و افزودني ها( محاسبه و و فرموالسيون مربوطه، مواد اوليه موردنياز )اعم از انواع ويت

كيلوگرم( توزين شده و پس از توزين در سيلوهاي مربوطه شارژ مي  ۳۹۹۹الي  ۶۹۹مطابق با ظرفيت هر بچ توليدي )

شود. سپس براساس نوع مكمل و مدت زمان مورد نظر جهت اختالط، در ميكسر مخلوط مي گردد. پس از اين مرحله، 

در كليه مراحل نمونه برداري هاي الزم ول به مخازن محصول نهايي انتقال داده شده و بسته بندي مي شود. محص

جهت انجام آزمايش هاي كنترل كيفي مواد اوليه انجام گرفته محصول و پس از صدورتأييديه توسط واحد مربوطه 

 جهت ارسال به مشتري به انبار محصول انتقال داده مي شود. 

مواد اوليه مورد نياز براي توليد داروهاي گياهي )اعم از گياهان كشت داده شده در  تولید داروهای گیاهی:فرآیند 

مزرعه شركت و يا گياهان دارويي خريداري شده از بازار، برخي عصاره ها، حالل ها و كريرهاي مصرفي( براساس فرمول 

تهيه مي گردد. سپس هر يک از گياهان موردنظر براساس تأييد شده توسط سازمان غذا و دارو در گواهي هاي مربوطه 

استانداردهاي موجود عصاره گيري شده و پس از تعيين غلظت و خلوص هر يک از عصاره ها توسط آزمايشگاه و گرفتن 

آناليزهاي مربوطه، داروي موردنظر فرموله مي شود. عمليات توليد براساس فرمول هر محصول در واحد مربوطه انجام 

و محصول نهايي به مخازن انتقال يافته، پس از نمونه برداري و انجام آناليزهاي كمي، كيفي و پايداري و همچنين  شده

 تأييديه واحد كنترل كيفيت بسته بندي گرديده و به بازار عرضه مي شود. 

 : )سهامی خاص( شرکت آبزی اکسیر کوثر .3

د مولد مناسب از مولدين نر و ماده تخمک و اسپرم ر صورت وجود فرآیند تولید ماهی قزل آالی رنگین کمان:

روز تبديل به  ۲۳۹استحصال مي شود و پس از لقاح در انكوباتورهاي مخصوص خوابانده مي شود. پس از گذشت 

مرحله چشمزدگي مي شوند. در اين مرحله امكان انتقال تخم چشم زده وجود دارد و در مسافت هاي بسيار دور نيز 

شوند و در مزارع تفريخ ادامه مرحله پرورش ادامه خواهد يافت. ابتدا تخم هاي چشم زده تبديل به الرو انتقال داده مي 

 ۶۹۹و سپس بچه ماهي مي شوند و به مزارع پروار معرفي مي شوند تا به وزن بازاري برسند. از مرحله لقاح تا وزن 

 ماه زمان نياز است.  ۸۳-۸۹درجه در حدود  ۸۲گرم در دماي 

مولدين مناسب از دريا صيد مي شوند و پس از مراحل آماده سازي عمليات تكثير شروع  د تولید ماهی خاویار:فرآین

از لقاح تخمكها و اسپرم از انكوباتورهاي مخصوص ماهيان خاوياري جهت تبديل تخم به الرو ها استفاده مي مي شود. 

گرم برسند. در اين  ۲۹-۳۹طي مي كنند تا به وزن هاي شود. الروها در استخرهاي ونيرو ادامه رشد و تكامل خود را 

 ۸۳-۸۹زمان امكان معرفي به مزارع پروار وجود دارد. برخي از گونه هاي ماهي خاويار نظير فيل ماهي پس از گذشت 

 سال بالغ شده و امكان تكثير آنها فراهم خواهد شد. 

  )سهامی خاص(: شرکت پیشگامان کشاورزی کوثر کرمانشاه .4

 ت فني و مراحل كاشت داشت و برداشت گوجه فرنگي در گلخانه هيدروپونيک اسالم آباد غرب:مشخصا  

  :هفته آماده انتقال به بستر كشت اصلي گلخانه؛ ۵-۲روز جوانه زني، ۵مدت زمان موردنياز كشت نشاء 

  در مترمربع(؛اصله  ۶-۲)با توجه به رقم متفاوت مي باشد بين  ۲۹،۹۹۹تعداد اصله نشاء مورد نياز: حدود 

 مرحله داشت شامل: آبياري، هرس برگ هاي پائيني، تغذيه، مبارزه با آفات و بيماري ها مديريت اقليم داخلي؛ 

  روز مي باشد؛ ۰۹روز متفاوت بوده و در رقم مورد نظر  ۸۶۶-۸۹۹برداشت: براساس ارقام مختلف از 

  مي شود. كيلوگرم پيش بيني  ۶۹-۲۹عملكرد: به ازاي هرمتر مربع بين 
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  )سهامی عام(: شرکت خوراک دام پارس .5

به طور كلي از روش مشابهي در تمام كارخانجات توليد خوراک دام و طيور، براي توليد خوراک استفاده مي شود كه 

فقط محصول نهايي آن تا حدودي متفاوت و به دو صورت آردي و پلت )در اندازه هاي متفاوت( وجود دارد، كه فرآيند 

 ن به طور خالصه به شرح زير است:توليد آ

 بخش دريافت اقالم خوراكي )پس از آناليز آزمايشگاهي و تأييد كنترل كيفي(؛ -۸

 ذخيره اقالم خوراكي در سيلوها؛ -۳

 آسياب كردن و كاهش اندازه ذرات )در مورد اقالم خوراكي ماكرو(؛  -۲

 ي؛بخش مخلوط كردن اقالم خوراكي )ماكرو و ميكرو( براساس فرمول پيشنهاد -۲

 بار(؛۳درجه سانتيگراد به همراه بخار و فشار  ۱۹بخش پليتينگ )پخت اقالم خوراكي در دماي  -۶

 درصد(؛ ۸۳درجه و رطوبت زير  ۳۶بخش سردكننده )خنک كردن محصول تا دماي  -۵

 بخش كرامبل كردن )در صورت نياز به اندازه ذرات كوچكتر از پلت همانند خوراک سوپراستارتر كرامبل(؛ -1

 ول در سيلوها؛ذخيره محص -۱

 نمونه گيري از محصول )و تأييد واحد كنترل كيفي(؛ -۰

 بخش بسته بندي )گوني گيري محصول و يا بارگيري فله(؛ -۸۹

 بخش ذخيره محصول )ارسال مستقيم محصول براي مشتري يا ذخيره در انبار(؛ -۸۸

.. در آسياب هاي صنعتي .گندم و به عبارت ديگر، ابتدا اقالم خوراكي تهيه شده خوراک از جمله ذرت، كنجاله سويا، جو،

شوند، سپس اين مواد به همراه مواد افزودني از جمله انواع مكمل ها در ميكسر با آسياب شده و به پودر تبديل مي

شوند. در مرحله بعد توسط دستگاه پلت اين مواد تحت يكديگر مخلوط شده و آماده پلت كردن و تبديل به حبه مي

شوند و در درجه سانتيگراد و بر حسب نوع خوراک با قطرهاي متفاوت به پلت تبديل مي ۱۹تا حدود فشار و حرارت 

 گردد. نهايت توسط كولرهاي موجود خنک شده و آماده بسته بندي مي

  )سهامی خاص(: کوثر اجداد سپیدان مجتمع تولیدی شرکت .6

روزگي آماده شير  ۰۹الي  1۶تا سن  و بزغاله در زمان تولد از سن يک روزگي برهفرآیند پرورش گوسفند و بز: 

گيري بوده و در زمان شيرخوار مي باشد كه در بزغاله ها جدا از مادر در سالن بزغاله داني نگه داري خواهند شد و در 

 ۳۳الي  ۸۱بره دام ها در كنار ميش ها نگهداري خواهند شد. پس از رسيدن دام ها به سن مناسب يعني حدود 

 يرگيري خواهد شد. كيلوگرمي آماده از ش

 دام هاي نر و ماده برتر براي نگه داري در دامداري خود و براي جايگزيني دام هاي حذفي  ،پس از شيرگيري

دام ها آماده فروش و به صورت غيرآبستن و جوان در اختيار مشتريان قرار داده مي شوند. دام ماده نگه داري و مابقي 

رش جهت رسيدن به سن بهره برداري نگهداري خواهد شد كه بايد تالش خود پس از دوران شيرگيري وارد دوران پرو

 را جهت رساندن دام به وزن مناسب در تاريخ مناسب نماييم. 

ماهه اين دام ها  ۶ماهگي دام هاي ماده به سن بلوغ خواهند رسيد و با توجه به طول دوره آبستني  ۸۹الي  ۱در سن 

ين زايمان خود را انجام خواهد داد كه در گله بز شيري توليد شير از اين زمان آغاز دام اول ،ماهگي ۸۶الي  ۸۲در سن 

خواهد گرديد. در گله بز شيري دام هاي ماده پس از زايش وارد فرآيند توليد شير خواهند شد و امكان دوشش و توليد 

ارسال خواهد گرديد و همچنين  شير آغاز مي گردد. شير توليدي براي مصرف در واحدهاي صنايع لبني از جمله شركت

 در حال حاضر توسط تيم توليدي شركت تبديل به فرآورده هاي لبني خواهد شد. 
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در گله گوسفندي بره ها در كنار دام هاي ماده نگهداري خواهند شد و شير توليدي صرفًا به مصرف بره ها خواهد 

ح نژاد شده و پرواري به بازار فروش عرضه مي شوند، رسيد و محصول نهايي تنها بره هاي نر و ماده كه به صورت اصال

 مي باشد. 

 

  )سهامی خاص(: شرکت توسعه مكانیزاسیون و صنایع کشاورزی کوثر .7

 فرآیند کاری بخش طیور: 

 دريافت درخواست مشتري؛ .۸

 دستور كار از مديرعامل و يا معاونت بازرگاني؛ .۳

 موردنياز براساس تقاضاي خريدار؛ بررسي تقاضا و تعيين ظرفيت و مدل ماشين ها و تجهيزات .۲

تكميل اطالعات پايه اوليه بر حسب فرم طراحي شده شامل: اطالعات آب و هوايي، جغرافيايي و دما و رطوبت،  .۲

ساله، ظرفيت و نوع ماشين، ميزان توليد،  ۸۹جهت باد غالب از منطه موردنظر از سازمان هواشناسي براي ميانگين 

 .. .جانمايي ماشين آالت و سيستم هاي داخلي و نوع ترانسفر،نوع توليدات، 

 مذاكرات حضوري در صورت لزوم و يا تلفني با خريدار در رابطه با داليل انتخاب ماشين آالت و تجهيزات مربوطه؛ .۶

نهايي شدن درخواست و ارسال اطالعات به شركت تأمين كننده و تقاضاي درخواست پروفرما به همراه ليست  .۵

 اوليه كارخانه، نقشه اوليه تأسيسات و هواسازها؛قطعات يدكي، نقشه 

 دريافت پروفرما و ساير اطالعات ارسالي و تطبيق فني آنها؛ .1

 ارسال پروفرما و ادامه مذاكرات فني با متقاضي؛ .۱

 عندالزوم برگزاري جلسات فني و تخصصي با كارشناسان فني متقاضي؛ .۰

 بازديد از سايت و كنترل نقشه هاي فني و ساخت؛ .۸۹

 نظرات مجدداً به شركت تأمين كننده براي اصالح پروفرما و نقشه هاي اوليه؛ارسال  .۸۸

 دريافت پروفرم هاي نهايي و اصالحي؛ .۸۳

.. با مديران .مذاكرات الزم در خصوص قيمت، نحوه دريافت مطالبات مالي پروفرما مربوطه، نحوه انتقال ارز و .۸۲

 شركت؛

 در ارتباط با پروژه موردنظر براي تفاهم اوليه كتبي؛ هماهنگي تشكيل جلسه حضوري در دفتر شركت يا خريدار .۸۲

 عندالزوم هماهنگي با شركت تأمين كننده جهت بازديد حضوري كارشناس فني خارجي از محل پروژه خريدار ؛ .۸۶

 تأييد نهايي پروفرما و عقد قرارداد شامل زمان ساخت، حمل و ارسال پول؛ .۸۵

 مسائل مالي پروژه.  انعقاد قرارداد با مشتري شامل به اتمام رساندن .۸1

 دريافت نقشه هاي اجرائي سازه الكتريكال، مكانيكال و تأسيسات و ارسال به متقاضي؛ .۸۱

تسهيالت و تمهيدات الزم امور كنسولي براي بازديد مشتريان از مراحل ساخت تجهيزات مورد سفارش در شركت  .۸۰

 دارک سفر و باقي امور(؛تأمين كننده شامل )اخذ دعوت نامه، تعيين نوبت سفارت، آماده سازي م

 دريافت كاال و در صورت لزوم انجام امور گمركي بنا به درخواست خريدار با محاسبه و دريافت هزينه هاي مربوطه؛ .۳۹

نظارت كامل در زمان تخليه كاال در محل پروژه در رابطه با انبارش صحيح و سالم كاالهاي ارسالي و جلوگيري از  .۳۸

 آسيب رسيدن به كاال؛

 صورت جلسه تخليه سالم كاال با تأييد كامل خريدار جهت ارائه به شركت تأمين كننده؛تنظيم  .۳۳

اعالم برنامه زمان بندي نصب و راه اندازي پروژه جهت آماده سازي كليه سيستم هاي تأسيساتي، الكتريكال و  .۳۲

 مكانيكال مورد نياز كه از قبل به شركت خريدار اعالم شده است؛
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 چيدمان و اعزام تيم نصب و آموزش راه اندازي در زمان اعالم آمادگي؛هماهنگي هاي الزم جهت  .۳۲

هماهنگي هاي الزم در خصوص حضور كارشناس فني تأمين كننده جهت نصب ماشين آالت و تجهيزات جانبي  .۳۶

 از شركت تأمين كننده و راه اندازي پروژه؛

 با حضور شركت تأمين كننده؛ ۳كار نصب ماشين آالت و تجهيزات جانبي و تنظيم فرم راه اندازي و شروع به .۳۵

 راه اندازي ماشين آالت و تجهيزات و انجام تست هاي اوليه موردنياز براساس دستورالعمل شركت مربوطه؛ .۳1

 برگزاري جلسات تخصصي با كارشناسان فني شركت خريدار در صورت وجود هرگونه مشكل و يا ابهام؛ .۳۱

 ت اطالع از نحوه سرويس و نگهداري ماشين آالت؛جه Chicken operation manualتحويل كتابچه هاي  .۳۰

 ارائه آموزش نحوه اپراتوري ماشين آالت و تجهيزات جانبي؛ .۲۹

 نظارت بر كاركرد ماشين آالت و تجهيزات نصب شده؛ .۲۸

اولين پارتي تخم مرغ درون ماشين ها و اعمال كنترل ها و تنظيمات الزم طبق  Settingنظارت مستقيم در  .۲۳

 ؛Chicken operation manualزنده در دستورالعمل شركت سا

تنظيم گزارش هاي موردنياز شركت تأمين كننده ماشين ها و تجهيزات در زمان استارت و نظارت مستقيم در  .۲۲

 اولين عمليات ترانسفر؛

 نظارت مستقيم در اولين توليد و ارائه گزارش هاي رسمي با تصاوير به شركت تأمين كننده؛ .۲۲

يد كارخانه با ذكر جزئيات و كيفيت جوجه هاي توليدي با تأييد خريدار و شركت تنظيم صورتجلسه اولين تول .۲۶

 تأمين كننده؛

بر روي تخم مرغ هاي هچ نشده و تعيين علل هچ نشدن براساس جداول  Trouble-Shootingانجام عمليات  .۲۵

 شركت تأمين كننده؛

 شاوره هاي فني الزم؛ارسال فرم هاي تنظيمي به شركت تأمين كننده و درخواست راهنمايي و م .۲1

تنظيم برنامه بازديد سوپروايزر فني شركت تأمين كننده جهت بازديد از پروژه و چک كردن و كنترل فرآيند توليد  .۲۱

 ماشين ها و تجهيزات مربوطه؛

ارائه و برگزاري كالس هاي آموزشي توسط نامبرده در محل پروژه و بررسي و تجزيه و تحليل مشاهدات و ارائه  .۲۰

 فني الزم و پيشنهادات فني؛ راهكارهاي

 ارائه گزارش فني سوپروايزر فني اعزامي شركت جهت پيگيري موارد مربوطه؛ .۲۹

هماهنگي و برنامه ريزي در اعزام كارشناس پروژه مربوطه به تأييد سرمايه گذار مربوطه جهت شركت در دوره  .۲۸

 در محل شركت تأمين كننده؛ Training coursesهاي 

زديدهاي ادواري و مميزي فني براي اطمينان از صحت كاركرد تجهيزات و ماشين آالت و برنامه ريزي براي با .۲۳

 تأمين به موقع قطعات يدكي موردنظر؛
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 )سهامی خاص(: کشت و صنعت اشراقمجتمع شرکت  .8

ه يک ما ۸۲تا  ۸۲روز، گاوها تک قلوزا و در هر  ۳1۰دوره آبستني گاو  فرآيند توليد شير در گاوداري هاي صنعتي:

راس گوساله و به  ۱۹گاو مولد حدود  ۸۹۹زايش انجام و با كسر سقط جنين و مرده زايي و تلفات بعد از زايش از هر 

نسبت مساوي نر و ماده باقي خواهد ماند. هر گاو مولد شيري اصيل نژاد هلشتاين در گله هاي صنعتي در يک دوره 

روز دوره خشكي و روزهاي  1۹تن توليد شير و  ۸۳تا  ۸۹با  روز دوره شيردهي ۲۲۹روزه زايش تا زايش حدود  ۲۹۹

سهم بهداشت و درمان  %۲هزينه توليد مربوط به خوراک دام و  %1۳در شرايط فعلي حدود پاياني آبستني را داشته، 

 (سهم سربار )استهالک دام و ساختمان و تأسيسات و تجهيزات و تعميرات و انرژي و ساير %۸۶سهم دستمزد و  %۸۹و 

جمعيت گله و ميزان افزايش جمعيت مولد و مادينه گله در سال  %۲۹تا  ۳۱بوده. ميزان حذف منطقي دام هاي مولد 

سهم فروش دام )گوساله نر و  %۲۹سهم فروش شير و  %1۹و از كل درآمد هرگاو مولد در سال حدود  %۸۳تا  ۸۹

ماه دوره آبستني و اولين  ۰ماهگي دوره پرورش و  ۸۶لد تا تليسه مازاد و ماده گاو حذفي( بوده و گوساله ماده از بدو تو

شكم يا دوره زايش مانده گاري دارند. خوراک كل  ۲ماهگي انجام و دام هاي مولد بطور متوسط تا  ۳۲زايش در سن 

نتره از مواد كنستا %۶۹از مواد علوفه اي شامل سيلوي علوفه و كاه و يونجه  %۶۹دامهاي گله براساس ماده خشک حدود 

شامل ذرت و جو و كنجاله و سبوس و مكمل ها و ساير افزودني ها مي باشد. در شرايط فعلي به ازاي هر راس دام 

مترمربع  ۸۳تا  ۸۹مترمربع ساختمان مسقف: سالن ها، انبارها و ساير و  ۳۶مترمربع زمين محل دامداري و  ۸۲۹مولد 

در گردش خواهد بود و ارزش فروش  %۸۶ثابت و  %۱۶شامل  ميليون تومان سرمايه گذاري ۲۶بهاربند دامي سرجمع 

ميليون ريال از فروش دام برآورد مي گردد  ۸۹۹ميليون ريال شير و حدود  ۳۹۹توليدات هر دام مولد در سال حدود 

 تمام شده ميزان سود مشخص خواهد شد.  بهايكه با كسر 
 

سالن هاي مدرن بصورت سوله و تجهيزات  ند از:تكنولوژی موردنیاز واحدهای صنعتی پرورش گاو شیری عبارت

تهويه و ماشين آالت مدرن شيردوشي و خوراک سازي و توزيع خوراک و تأسيسات سرمايه شير و گرمايش و آب گرم 

و تانكرهاي حمل شير و تراكتور و دنباله بندها و كاميون و لودر تأسيسات جمع آوري كود بستر و خشک كننده كود 

 .. مي باشد. .اي كامپيوتر و نرم افزارهاي فني و مديريتي و بهاي تمام شده و مالي ودامي و سيستم ه

درجه  ۲1شير بعد از دوشش از دامها و طي سه وعده شبانه روز و بالفاصله از دماي  فرآیند تولید شیر در دامداری:

ويل به صنايع لبني مي باشد. ساعت قابل نگهداري تحمل و تح ۳۲درجه خنک شده و در مخازن استيل تا  ۲به دماي 

 شير خام ارسالي از دامداري ها به كارخانجات لبني بعد از اخذ نمونه برداري و تست ها و آزمايشات كيفي شامل 

در  .. انجام و.اندازه گيري ميزان چربي و پروتئين و دانسيته و اسيديته و بار ميكروبي و ماده خشک و تست الكل و

لتراسيون بالفاصله پاستور و به تناسب برنامه محصوالت موردنياز و قابل توليد در خطوط توليد صورت تأييد و بعد از في

تبديل به انواع محصوالت پاستوريزه مثل: شير و ماست و دوغ و انواع محصوالت استرليزه مثل شير ساده و طعم دار و 

 و كره و شيرخشک اسكيم و ديگر فرآورده ها خامه و انواع پنير و انواع بستني و ساير محصوالت از قبيل خامه غله 

 خواهد شد. 
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 )سهامی خاص(: شرکت مرغك .9

توسعه بازار داخلي و خارجي و حفظ سهم مؤثر بازار داخلي »شركت در راستاي استراتژي  الف( برنامه ریزی تولید:

و براساس دو روش اجرايي « ، رسوخ در بازارهاي داخلي و حفظ سهم توليد جوجه مادر«در جوجه يک روزه تجاري

برنامه ريزي توليد ساليانه و برنامه ريز توليد اقدام به برنامه ريزي توليد مي نمايد. هيئت مديره زمان معيني را براي 

واردات گله اجداد و مادر اعالم مي نمايد. برنامه توليد نيز براساس گله هاي موجود و پيش بيني بازار مصرف، مدون 

 مي گردد. 

در هنگام حذف گله، كاميون هاي حمل كشتارگاه براساس اعالم  اده سازی سالن ها جهت جوجه ریزی:ب( آم

واحد فروش به فارم مراجعه و اقدام به بارگيري مرغ ها و خروس هاي پير جهت حمل به كشتارگاه مي نمايد. هنگام 

ه لوازم د. بعد از خروج از گله پير از فارم، كليتحويل بار به كشتارگاه، مسئول بهداشتي كشتارگاه رسيد را تأييد مي نماي

از داخل سالن ها به بيرون منتقل مي شوند. كود حاصل از گله توسط خريداران با كاميون از محل فارم خارج مي شود. 

اقدامات بهداشتي نظير شستشو، ضدعفوني و شعله افكني در سالن ها انجام مي گيرد. كليه لوازم خارج شده از سالن 

.. به دقت شستشو و ضدعفوني و همچنين هيترها، فن .نظير آبخوري ها، دانخوري ها، النه ها، زيرالنه ها، المپ ها و ها

 .. كامالً سرويس و بازسازي مي شوند. .ها موتورهاي الكتريكي، گيربكس ها، سيلوها و

يكرد پرورش گله اجداد و در حلقه هاي با مزيت سودآوري حداكثري در رو ج( پرورش گله اجداد و جوجه کشی:

-Hyاعالم مي گردد. براساس مدارک ارسالي شركت  Hy-lineجوجه كشي، برنامه ورود جوجه به ايران توسط شركت 

line  برنامه ريزي جهت انجام امور گمركي انجام مي پذيرد. بايد مراحل اداري پيش از زمان رسيدن جوجه ها به ايران

اجداد در محل گمرک فرودگاه تحويل گرفته شده و به فارم اجداد منتقل و به مدير به اتمام رسيده باشد، جوجه هاي 

فارم اجداد تحويل داده مي شود. پيش از انتقال گله بيمه حمل جوجه و بيمه طيور مي شود. مراحل پرورش شامل 

راي جيره هاي مختلف تأمين درجه حرارت طبق جداول استاندارد نژاد، اعمال برنامه نوري بر اساس توصيه نژاد، اج

د. براساس برنامه واكسن تنظيم شوبراساس شرايط مختلف و تكميل فرم هاي مربوطه، انجام برنامه هاي واكسيناسيون 

سپس توليد شروع گرديده و براساس سن و وزن تخم مرغ ها گريد مي شوند. در مرحله بعد و به صورت روزانه تخم 

ويل و اطالعات در فرم هاي مربوطه ثبت مي گردد. تخم مرغ ها در ستر و مرغ هاي توليدي به جوجه كشي اجداد تح

هچر جوجه كشي اجداد تبديل به جوجه مادر مي گردند. سپس جوجه ها پس از تخليه به سالن تعيين جنسيت انتقال 

مارک واكسن  زمي يابند. جوجه هاي خروس خط پدر و مرغ خط مادر به قسمت واكسيناسيون منتقل گرديده و يک د

زير پوست ناحيه گردن به آنها تزريق مي شود. بعد از تزريق واكسن در كارتنهاي مقوايي شمارش و جوجه هاي خروس 

در كارتنهاي سفيد و جوجه هاي مرغ در كارتن هاي قهوه اي بسته بندي مي گردد. جوجه ها پس از تكميل فرم هاي 

برگه هاي فروش جوجه توسط كاميون هاي مخصوصي  بهداشتي توسط مسئول بهداشتي )دكتر دامپزشک( و تكميل

به فارم مشتري ارسال مي گردد. پس از انجام امور فوق سالن تعيين جنسيت و تجهيزات مربوط به دقت شستشو و 

 ضدعفوني مي شوند. 

ع اصلي اقالم مورد نياز ساخت دان توسط واحد تداركات با توجه به فرمول هاي دان از مناب د( کارگاه دان سازی:

خريداري مي شود. اقالم توسط كاميون هاي حمل به محل كارخانه دان تحويل شده و پس از رؤيت و كنترل كيفي 

توسط سرپرست كارخانه دان و مدير واحد و مدير توليد تخليه مي شوند. ساخت دان براساس سفارش واحد توليد،توسط 

، توليد، مقدار مصرف سرانه دان( مي باشد. دان ساخته فارم مصرف كننده درخواست و براساس فرمول )بسته به سن
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شده هر واحد توسط بونكر مخصوص حمل دان به واحد مربوطه ارسال مي گردد. براي واحدهاي خارج از مركز، كارگاه 

 دان سازي ويژه خود را دارند. 

ن خريداري مي شود، سپس چوب تازه درختان زود رشد نظير تبريزي و بيد از پيمانكارا ه( کارگاه پوشال سازی:

چوب توسط پيمانكار به كارگاه پوشال سازي شركت مرغک انتقال و به مسئول كارگاه تحويل مي شود. ابتدا چوب ها 

برش خورده و سپس توسط دستگاه پوشال ساز رنده شده و به پوشال ساز رنده شده و به پوشال چوب تبديل مي شود، 

ي شوند تا كامالً خشک و خنک مي گردند و سپس براي واحد متقاضي، پوشال ها روي صفحات خشک كن ريخته م

 كيسه گيري و ارسال مي شوند.

در واحدهاي پرورش پولت پس از اعالم آمادگي براي پذيرش جوجه توسط واحد توليد و هماهنگي  و( پرورش پولت:

جوجه كشي شركت مرغک  با واحد فروش پذيرش جوجه هاي مرغ تجاري صورت مي پذيرد. جوجه هاي هچ شده در

توسط كاميون هاي حمل جوجه در كارتن هاي جوجه به واحد منتقل مي شوند. جوجه ها براساس ظرفيت واحد و 

سالن ها در مجموعه توسط مدير واحد پذيرش و با ايجاد شرايط محيطي متناسب با توصيه هاي نژاد )دما، نور، تهويه 

ورش گزارشات روزانه، هفتگي و ماهيانه )شامل تلفات دان مصرفي، واكسن و تغذيه( پرورش داده مي شوند. در حين پر

روزگي پولتهاي پرورش يافته توسط كاميون هاي  ۰۹..( تنظيم مي گردد. به طور معمول در پايان سن .هاي مصرفي و

 دار فروشمخصوص حمل پولت به مزرعه خريدار منتقل مي شوند. اثربخشي اين رويكرد با استفاده از شاخص هاي مق

 پولن نسبت به كل فروش و افزايش مقدار فروش جوجه تجاري شركت سنجش مي گردد. 

جوجه هاي خط پدر و مادر ارسالي از كارخانه جوجه كشي، توسط  ز( فرآیند پرورش و تولید در گله های مادر:

پس نسبت به تخليه مدير فارم هاي مربوطه دريافت و وضعيت ظاهري، كمي و كيفي جوجه ها كنترل مي شود و س

جوجه ها در سالن هاي مربوطه اقدام و جوجه هاي خروس در پن هاي جداگانه در همان سالن تخليه مي شوند. تخم 

مرغ هاي مناسب جوجه كشي جدا مي شوند. تخم مرغ هاي جوجه كشي به داخل سيني هاي ستري كارخانه جوجه 

انجام مي پذيرد، روز بعد از ضدعفوني، تخم مرغ ها به همراه  كشي منتقل شده و ضدعفوني تخم مرغ با گاز فرمالدئيد

 حواله هاي مربوطه جهت حمل به كارخانه جوجه كشي، تحويل راننده حمل تخم مرغ مي شود. 

شركت با رويكرد توليد و فرآورش جوجه، اقدام به توليد جوجه تجاري مي  ح( فرآیندهای کارخانه جوجه کشی:

خم مرغ هاي نطفه دار از فارم ها تحويل گرفته و به كارخانه جوجه كشي حمل مي گردد، اين نمايد. به صورت روزانه ت

تخم مرغ ها به اتاق گريد جوجه كشي براساس حواله صادر شده توسط هر فارم وارد مي شود، سپس تخم مرغ هاي 

ي تخم مرغ گريد شده به گرم جدا مي شوند. شانه ها 1۶-۶۹نطفه دار سرت و تخم مرغ هاي خارج از محدوده وزني 

راک هاي ستري انتقال و سپس شمارش تخم مرغ هاي قابل جوجه كشي و همچنين تخم مرغ هاي غيرقابل جوجه 

 كشي توسط مسئول سالن گريد انجام مي پذيرد. 

 تنظيم برنامه چيدن به دو روش انجام مي شود:

رايب توليد از گله يا گله هاي خاصي محاسبه براساس سفارش مشتري كه در اين روش تعداد تخم مرغ ها براساس ض -

 مي شود. 

براساس موجودي: در اين روش موجودي تخم مرغ ها مبنا بوده و براساس آن تعداد تخم مرغ هايي كه بايد چيده  -

 شوند محاسبه مي شود. 
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لي ر براي گله تحويمدرک بهداشتي از كارخانه دريافت و نسبت به دريافت بيمه نامه طيو ط( تحویل جوجه به مشتری:

به مشتري اقدام مي شود. پس از صدور فاكتور فروش به مشتري، با مشتري براي هماهنگي بازديد توسط واحد خدمات 

قرار مي گيرد( تماس حاصل مي شود. « هاي الين مورد پايش»مشتريان )تمام فاكتورهاي تعيين شده توسط استاندارد 

ه عمر محصوالت انجام مي پذيرد. انتهاي هفته اول از مشتري نظرسنجي مي بازديد براساس روش اجرايي مديريت چرخ

شود و به شكايات و نظرات وي رسيدگي مي شود. در سنين بعد از بازديد نيز تماس هاي تلفني براساس روش اجرايي 

  دريافت بازخورد از مشتري انجام مي پذيرد.

 نهاده های تولید -3-3-2

 ۸۲۰1 و ۸۲۰۵ورهاي فروشنده براي سال مالي مواد اوليه شركت هاي زيرمجموعه با توجه به كش تأمين كنندگان اصلي و عمده

 ، به شرح زير مي باشد.۲۸/۹۵/۸۲۰۱و شش ماهه منتهي به 

ال گزارش ريميليون  ۵۲۳،۸۲1، ۲۸/۹۵/۸۲۰۱ماهه منتهي به  ۵در ارزش مواد مصرف شده براساس صورت هاي مالي شركت ها 

 است. درصد افزايش داشته  ۵۶( ميليون ريال ۲۱۲،۲۹1قبل ) هبه مدت مشابشده است كه نسبت 

 باشد:به شرح جدول زير مي به شركت هاي گروهمواد اوليه  فروشندگان عمده

  نهاده های تولید -22جدول 
 ارقام به میلیون ریال

 اخل و خارج کشور فروشندگان عمده مواد اولیه به شرکت های فرعی گروه از د

 نام فروشنده کشور نوع ماده اولیه ردیف
 ماهه 6

31/06/1398 
29/12/1397 29/12/1396 

 ۸۲۲،1۲۲ ۳۲۱،۹۲۲ ۸۲۲،۰۹۱ آوياژن انگلستان جوجه يكروزه اجداد ۸

 ۶۳،۸۳۸ ۰۸،۰۵۹ ۸۹۹،۰1۰ پنبه و دانه هاي روغني خراسان ايران اسيد چرب -ذرت و كنجاله سويا ۳

 - - ۶۲،۹۸۶ آتي تجارت راشا ايران ذرت ۲

 - - ۲1،۶۶۰ شايگان تجارت كيهان سبز ايران سويا –ذرت  ۲

 - - ۵۲،1۶۱ شركت فاطمه عبدلي ايران سويا ۶

 - - ۸۲،۶۲۳ داروخانه ماكيان ايران دارو و واكسن ۵

 - - ۸۲،۳۳۸ تعاوني مرغداران استان قزوين ايران سويا -ذرت 1

 - - ۸۱،۸۸۵ محمود صالحي ايران گندم ۱

 - - ۸۸،۶۰۸ صنايع مرغ مادر ايران ايران واكسن مارک ۰

 ۶۹،۰۲۸ 1۳،۳۱۵ ۳۶،۰۱۶ مهر آسيم ايرانيان ايران ميتونين -سويا -ذرت ۸۹

 ۶،۸۸۲ ۵۰،۳۶۹ ۲،۱۵1 خاوردشت ايران سويا -ذرت ۸۸

 - ۶۲،۳۰۳ - واكسيناسيون دام و طيور محمدي ايران كنسانتره ذرت و گلوتن ذرت ۸۳

 ۵۸،۳۰۶ ۶۲،۸۶۸ ۱1،۸۰۸ آوا تجارت صبا ايران ذرت ۸۲

 - ۶۲،1۲۲ - شركت ارمغان اميد شميال ايران ذرت ۸۲

 - ۲۵،۸۹۳ - آسياب دانه خزر ايران ذرت ۸۶

 ۶۶،۹۹۹ ۲۸،۹۸۹ ۶۲،۲۳۶ پشتيباني و امور دام ايران ذرت و كنجاله سويا ۸۵

 ۶۹،۲۸1 ۳۱،۰۸۸ - شهرشركت روغنكشي خرم ايران ذرت جو و كنجاله آفتابكردان ۸1

 ۲۹،۰۵۳ ۸۲،۶۲1 - كاال آوران آراز ايران ذرت ۸۱

 449،484 764،275 632،147 جمع
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 به شرح جدول زير مي باشد: ۸۲۰1 تا ۸۲۰۲ ميانگين نرخ نهاده ها و ساير اقالم توليد دام و طيور در سال هاي

 نرخ نهاده ها -۳۲جدول 

 1397تا  1393رخ نهاده و سایر اقالم تولید دام و طیور در سال های میانگین ن

 واحد نام محصول رديف
 قيمت )ريال(

1398ماهه  6  1397 1396 1395 1394 

گرمكيلو تخم مرغ ۸  ۵۳،۰۲۰ ۵۱،۲۲۶ ۲۰،۳۲۸ ۲۶،۶۲۶ ۲۳،۱۹۳ 

 ۸۹،۰۲۸ ۸۵،۹۸1 ۸۰،۰1۸ ۸۱،۸۰۰ ۳۲،۸۹۳ قطعه جوجه يكروزه گوشتي راس ۳

 ۱،1۶۲ ۸۲،۵۵۳ ۸۰،۸۸۳ ۸۶،۳۱۲ ۳۹،۵۲1 قطعه جه يكروزه گوشتي كابجو ۲

 ۸۹،۲1۲ ۸۲،۸۶1 ۸۱،۲۹۲ ۸۶،۶۳۰ ۳۳،۲۰۵ قطعه جوجه يكروزه گوشتي پالس ۲

 ۲۹،۱۶۳ ۲۶،۶۰۵ ۲۱،۰۲۵ ۵۰،۸۱۰ ۱۱،۰۶۱ كيلوگرم غ زندهمر ۶

 ۵۹،۸۸1 ۵۵،۵۱۱ 1۸،۲۲1 ۰۱،۰۳۲ ۸۳۲،۳۵۱ كيلوگرم مرغ كشتار ۵

 ۲۶،۶۰۳ ۲1،1۱۰ ۲۲،۱۳۸ ۵۳،۹۶۶ ۱۳،۲۸۲ كيلوگرم دهگوشت مرغ مادر زن 1

 ۳۹۲،۲۸1 ۳۹۱،۶۱1 ۳۲۲،۵۲۹ ۳۱۸،۳۶۹ ۲۵۸،۹۲۸ كيلوگرم گوشت منجمد گوساله ۱

 ۳۶،۱۶۶ ۲۲،۹۹۹ ۶۸،۵۸۶ ۶۵،۰۹۵ ۲۳،۱۲1 قطعه جوجه يكروزه تخمگذار ۰

 ۸۲،۲۱۳ ۸۲،۶۲۸ ۸۶،1۸۱ ۳۲،۰۲1 ۳۵،۶۸1 كيلوگرم كنجاله سويا ۸۹

وگرمكيل كنجاله كلزا ۸۸  ۸۰،۲۵۰ ۸۵،۵۲۹ ۸۲،۳۲۲ ۸۸،۶۳۹ ۸۸،۳۵۵ 

 ۸۹،111 ۱،۰۸۳ ۰،۵۲۰ ۸۲،۳۳۹ ۳۵،۹۱1 كيلوگرم كنجاله آفتابگردان ۸۳

 1،۳۹۸ ۵،۲۶۸ 1،۳۸۶ ۸۸،۵۸1 ۸1،۸11 كيلوگرم سبوس گندم ۸۲

 1،۹۰۵ ۱،۹۲۰ ۱،۲۱۵ ۸۳،۹۲1 ۸۲،1۵۳ كيلوگرم ذرت ۸۲

 ۸۹،۶۲۸ ۸۸،۹1۲ ۸۸،۱۶۶ ۸۲،۹۰۹ ۸۰،۹۲۶ كيلوگرم گندم ۸۶

 ۱،۵۳۰ 1،11۵ ۰،۰۲۰ ۸۶،۸۰۹ ۸۰،۹۰۱ كيلوگرم جو ۸۵

 ۳۸۶،1۲۲ ۸۲۳،۵۹۲ ۸۲۲،۳۲۸ ۸۱۵،۱۶۰ ۳۲۸،۲۲۵ كيلوگرم متيونين ۸1

 ۸۸۲،۱۱۹ 1۹،۳۹۱ ۸۸۹،۳۵۲ ۸۳۹،۱۲۲ ۸۰۶،۵۵۶ كيلوگرم ترئونين ۸۱

 ۶۳،۲۰۲ ۵۵،۳۶۲ ۵۰،۸۰1 ۰۱،1۰۹ ۸۹۳،1۳۳ كيلوگرم ليزين ۸۰

1۲۳،۵۹ 1۲،۸۵۱ ۵۲،۲۱۲ كيلوگرم كولين ۳۹  ۲۲،۲۱۲ ۲۸،۵۳۸ 

 ۳۹،۱۱1 ۳۹،۶۶۲ ۸۰،۶۰۹ ۲۵،۲1۹ ۶۲،۸۸۳ كيلوگرم فسفات ۳۸

 ۸۶،۸۱۶ ۸۶،۲۱۹ ۸1،۲۰۰ ۳۰،۲۶۰ ۲۲،۱۵۲ كيلوگرم جوش شيرين ۳۳

 ۲۹،۸۸۵ ۲۰،۶1۰ ۲۱،1۶۱ ۶۵،۱۲۵ ۸۳۲،۹۶۲ كيلوگرم پودر ماهي ۳۲

 ۲1،۹1۳ ۲۱،۹۶۶ ۶۳،۹۲۱ ۱۶،۵۲۰ ۸۳۲،۶۲۲ كيلوگرم پودر چربي ۳۲

 ITPNEWSا : ماخذ قيمت ه

 

گردد كه و در اكثر اقالم مشاهده مي داشته است يقابل توجه افزايش ها نهاده يمت، ق۸۲۰۱و  ۸۲۰1تورم در سال  يشافزا يروپ

  قيمت ها رشد داشته است.
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 گروه یشرکت ها یها بر سودآورنهاده یمتیو نوسانات ق یاثرات حذف ارز دولت

آن  يلندارد و دال يقابل مالحظه ا يرگروه تأث يشركت ها يها بر سودآورنهاده يمتيانات قو نوس يحذف ارز دولت ي،طور كل به

 :عبارتند از

توسط  يگرد يگذار يمتق يط،شرا ينو در ا يابد يم يشنهاده ها افزا يمتق يدر صورت حذف ارز دولت اقتصاد آزاد: یتمز

ا ها تنها بر اساس عرضه و تقاض يمتو به دنبال آن ق يابد يش مو كنترل دولت بر بازار كاه يردگ يصورت نم يتيحاكم ينهادها

منجر  هايمتشدن ق ي. بر اساس اصول علم اقتصاد، واقعكنديم ياديها كمک ز يمتق دنش يبه واقع يطشرا ينشود. ا يم يينتع

ود؛ كه ش يم نهايي ندهكن و مصرف يدكنندهتول ينب يمارتباط مستق يشود. حذف واسطه ها باعث برقرار يبه حذف واسطه ها م

شود( به حساب  يم يزباشد )و به حساب واسطه ها وار ياز وجود واسطه ها م يمحصوالت كه ناش يمتق يششود افزا يموجب م

ا تابعه در سبد خانوار، ب يشركت ها يديتول يبودن كاالها يبه علت ضرور ين،شود. عالوه بر ا يزوار ينگتابعه هلد يشركت ها

مدت  درود و در بلن ينم يگزينجا يبه دنبال كاالها يگرد يشود و مصرف كننده واقع يگرفته م يمتيسانات قحذف واسطه ها نو

  .يدافزا يخود را حفظ و به آن م يتقاضا

 فروش يمت(، قياز حذف ارز دولت ينهاده ها )ناش يمتق يششود كه متناسب با افزا يم ينيب يشپ :یگذار یمتق یتمز

  يها بر سودآورنهاده يمتيو نوسانات ق يحذف ارز دولت ين،. بنابرايابد يشافزا يزتابعه ن يهاشركت  يديمحصوالت تول

 .ندارد يقابل مالحظه ا يرگروه تأث يشركت ها

 يراه انداز يها ينههز يشو افزا يدتول يها ينههز يشو افزا يشود كه در صورت حذف ارز دولت يم ينيب يشپ :یرقابت یتمز

 .نكند يداپ يشو تعداد رقبا افزا يابدورود به صنعت كاهش  يتر كوتاه مدت جذابد يدي،تول يواحدها

( ي)صادرات يهدف خارج يدر بازارها يشتريب يمحصوالت شركت قدرت رقابت ،ارز يمتق يبا آزادساز ينهمچن :یصادرات یتمز

بار  يانپرداخت و از آثار ز نياز مورد هاهنهاد ينتوان به تأم يمحصوالت و ارز حاصل از آنها م ينخواهند داشت و با صادرات ا

 يهادهان ينيب يشو پ يزيتوان با برنامه ر يم همچنين هانهاده يمت. در رابطه با نوسانات قدكر يرينهادها جلوگ يمتنوسانات ق

 .آثار آن را به حداقل كاهش داد يندهمصارف آ ينهادها برا ينا يهتابعه و ته يشركت ها يازمورد ن

 به مصرف يممستق يرغ يارانهدادن  يارز دولت يجاداز اهداف ا يكي ينكهبا توجه به ا مصرف کنندگان: یدخر کاهش قدرت

 يلو يابدمصرف كنندگان كاهش  يدها قدرت خر يمتشود با باال رفتن ق يارز در كوتاه مدت باعث م ينكنندگان است، حذف ا

 رود. يم ينمصرف كنندگان از ب يبرا يبار حذف ارز دولت يانار زآث يدجد يها يمتدر بلند مدت با هماهنگ شدن بازار با ق
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 ظرفیت تولید و تولید واقعی -4-3-2

و  ۳۰/۸۳/۸۲۰۵و  ۲۹/۸۳/۸۲۰۶ظرفيت اسمي و ميزان توليد محصوالت شركت هاي فرعي در سال هاي مالي منتهي به 

 مي باشد: زيربه شرح جدول  ۳۰/۸۳/۸۲۰1

 

 ظرفیت تولید -24جدول 

 ظرفیت اسمی و تولید واقعی محصوالت شرکت های فرعی

 نام محصول
واحد اندازه 

 گیری

ظرفیت 

 3اسمی

ظرفیت 

 4عملی

ماهه  6تولید واقعی 

 31/06/1398منتهی به 

تولید واقعی 

29/12/1397 

تولید واقعی 

29/12/1396 

 ۸۳۶،۱۸۸،۲۱۶ ۸۲۳،۶1۰،۹۸۶ ۵۶،۸۹۰،۹۲۰ ۸۲۱،۱۸۱،1۸۱ ۸۱۲،1۶۹،۲۵۶ قطعه جوجه یكروزه و پولت

 ۸۳،1۹1 ۸۸،۹۱۰ ۵،۳۱۲ ۸۸،۰1۵ ۸۲،۹۹۹ تن مرغ زنده

 1،۶۳۰،۱۲۰ ۵،۲۸۵،۲۲۲ - ۸۳،۰۶۵،۸۵۸ ۸۲،۳۹۲،۹۵۹ قطعه مرغ پرکنده و گوشتی

 ۸۵۸،۲۹۹ ۳۸۸،۲۹۹ ۳۸۶،۲۰۰ ۳۸۸،۲۹۹ ۳۸۸،۲۹۹ عدد تخم مرغ

۲۲۵۹،۲۹ ۸۳۳،۲۲۶ ۳۱۳،1۱۶ تن خوراک دام و طیور و آبزیان  ۰۱،۲۸۳ ۶۵،۹۸۹ 

 ۶۹،۸۳1 ۲۲،۸۸۵ ۳۲،۶۵۹ ۲۹،۵۲۲ ۶۲،۹۹۹ تن شیر

 ۸۹،۶۹1،۲۵۰ ۱،۹۹۹،۹۹۹ ۶،۹۹۹،۹۹۹ ۸۵،۹۹۹،۹۹۹ ۱۶،۹۹۹،۹۹۹ قطعه بچه ماهی

 1،۲۱۲ 1،1۵۲ ۶،۸۰۶ ۲۵،۰۶۰ ۰1،۹۹۹ تن آرد، نشاسته، گلوتن و گلوکز

 

 

                                                   

عبارتست از حداكثر ساعات كاركرد ممكن بدون در نظر گرفتن توقف هاي احتمالي ناشي از خرابي و تعميرات. در اين  ظرفیت اسمی:3 

روش، هيچ توجهي به شرايط بازار و ميزان تقاضا براي محصوالت و خدمات شركت به عمل نمي آيد. اين سطح از ظرفيت معدل يک ايده 

 آل تئوري است كه مي تواند به عنوان يک حد و نشان به كار رود. 

زدهي كامل مي تواند در آن عمل نمايد. نشان دهنده حداكثر سطح فعاليتي است كه يک شركت به صورت واقعي و در با ظرفیت عملی:4 

در محاسبه ظرفيت عملي تحقيقات الزم براي توقف هاي غير قابل اجتناب )مانند ضرورت انجام تعميرات و زمان هاي انتظار ( مي بايست 

ي به ميزان يت بستگدر نظر گرفته شود كه نشان دهنده اين نكته است كه ظرفيت عملي از ظرفيت اسمي كمتر مي باشد. محاسبه اين ظرف

ثبات تقاضاي بازار دارد. به عبارت ديگر با فرض موجود بودن بازار آماده جهت محصوالت شركت و عدم مشكالت توزيع، ظرفيت عملي همان 

د درص ۱۶تا  1۶ي بايست آرزوي عمل كردن در آن را داشته باشند. ظرفيت عملي را معموالً بين مسطح از فعاليت است كه اكثر مديران 

  ظرفيت اسمي فرض مي كنند.
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 ترکیب بهای تمام شده -5-3-2

 باشد: تمام شده كاالي فروش رفته و خدمات ارائه شده گروه به شرح زير ميبا توجه به ماهيت شركت اصلي، بهاي 

 مبالغ به میلیون ریال                                                                                                              ترکیب بهای تمام شده -25جدول                                            

 ردیف
بهای تمام شده کاالی فروش رفته و 

 خدمات ارائه شده گروه

ماهه منتهی به  6دوره 

31/06/1398 

دوره مالی منتهی به 

29/12/1397 

 حسابرسی شده()

سال مالی منتهی به 

 )حسابرسی شده(29/12/1396

سال مالی منتهی به 

 )حسابرسی شده(30/12/1395

 سهم از بها مبلغ  سهم از بها مبلغ  سهم از بها مبلغ  سهم از بها مبلغ 

%1۰ ۳،۲۳1،۳۲۶ مواد مستقيم مصرفي ۸  ۳،۲۳۵،۶۲۸ ۵۲%  ۳،۹۱۶،۹۵1 ۶۵%  ۸،۱۲۰،۱۲1 ۶۶%  

%۸۰ ۶۱۹،۸1۶ دستمزد مستقيم ۳  1۳۹،۹۰۳ ۸۰%  1۶۵،۲۱1 ۳۹%  ۵۸1،1۸۳ ۸۱%  

%۳۹ ۵۸۵،۶۶۱ سربار ساخت ۲  ۱۲۳،۲۲۱ ۳۳%  ،۲۶۵۸،۳1۳  ۲۲%  ۸،۸۶۵،۲۲۰ ۲۲%  

%۸ ۶۲،۹۶1 - - - - هزينه هاي جوجه كشي ۲  ۸۶1،۰۸۵ ۶%  

سهم از هزينه هاي پرورش دارايي هاي  ۶

 زيستي مولد شركت هاي ماهان و مرغک

- - - - ۳1۶،۲1۶ 1%  ۳۲۳،1۱۲ 1%  

(۸۶۲،۵11) - - - - هزينه هاي جذب نشده در توليد ۵  (۲%)  (۸۲۹،۹۸1)  (۲%)  

%۸۹ ۲۹۰،1۳1 ه شده و ساير مواردخدمات ارائ 1  ۵۸۲،۳۲۶ ۸۵%  (۱۲،۰۳۸)  (۳%)  (۵،۲۳۰)  ۹%  

%128 3،933،695 جمع هزینه های تولید 8  4،593،206 119%  4،203،844 112%  3،878،351 115%  

(۸۹1،۶۱۶) هزينه هاي جذب نشده در توليد   (۲%)  (۸۵۰،۲۲۳)  (۲%)      

موجودي كاالي در جريان ساخت و  ۰

 ي زيستي غيرمولددارايي ها

(۶۳،۲۵۸)  (۳%)  (۸۳۲،۹۱۵)  (۲%)  ۵۹،۵۲۲ ۳%  (۵۰،۱۸۲)  (۳%)  

(۸۶۳،۱۲1) بازيافت محصوالت فرعي ۸۹  (۶%)  (۳۹۲،۵۱۹)  (۶%)  (۸۵۲،۶۲۸)  (۲%)  (۸۳۱،۵۹۰)  (۲%)  

مخارج تخصيص يافته به دارايي هاي  ۸۸

 زيستي مولد

(۲۶۵،۳۵۸)  ۸۶-%  (۳1۵،1۶۹)  1-%  (۲۰۲،۰۲۰)  (۸۹%)  (۲۳۸،۲۱۵)  (۸۲%)  

%103 3،164،551 بهای تمام شده کاالی تولید شده 12  3،820،348 99%  3،706،987 98%  3،258،542 97%  

%۸ ۸۱،۰۸۸ محصول خريداري شده طي سال ۸۲  - - ۹ ۹%  ۵۳،۵۰۲ ۳%  

كاهش)افزايش( موجودي كاالي ساخته  ۸۲

 شده

(۸۳۹،۱۸۲)  ۲-%  ۳1،۲۶۲ ۸%  ۶۱،۸۶۶ ۳%  ۲۲،۱۲۶ ۸%  

کاالی فروش رفته و  بهای تمام شده 15

 خدمات ارائه شده 

3،062،648 100%  3،847،701 100%  3،765،142 100%  3،365،071 100%  
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 اطالعات فروش -4-2

وضعيت فروش محصوالت، نحوه قيمت گذاري محصوالت، بازار محصوالت و رقبا و برنامه هاي فروش و بازاريابي شركت هاي 

  زيرمجموعه هلدينگ به شرح زير مي باشند:

 فروش محصول -1-4-2

 فروش محصوالت شركت هاي زير مجموعه به شرح جدول زير مي باشد:

 فروش محصوالت  -26جدول 

 ارقام میلیون ریال

 محصوالت ردیف
ماهه منتهی به  6

31/06/1398  
29/12/1397 29/12/1396 درصد تغییر   30/12/1395  

۲.۶% ۲،۶۶۶،۰۸1 ۳،۸۱۱،۱۲۲ جوجه يكروزه )اجداد و گوشتي( ۸  ۲،۲۲۶،۲۱۸ ۳،۱۲۲،۲۲۳ 

-۸۵% 1۵۰،۵۵۲ ۱۸۰،۶۹۶ مرغ منجمد و زنده گوشتي ۳  ۰۸۶،1۰1 ۶۸۵،۹۶۵ 

-۸۲% ۳۰۱،۱۹۵ ۸۹۲،۶۵۳ خوراک طيور و دام ۲  ۲۲۲،۱۶۹ ۲۲۲،۱۸1 

-۸۰% 1۲۸،۳۹۲ ۱۵۳،۵1۱ شير ۲  ۵۸۲،۲۱۳ ۶۶۹،۶۱۹ 

۲۲% ۸۱،۸۲۹ - خوراک آبزيان ۶  ۸۳،۵۵۲ ۵۶،۳۰۲ 

۵۱% ۸۱۲،۰۶۸ ۸۹۲،11۲ محصوالت زراعي و دام غير مولد ۵  ۸۹۰،۲۰1 ۰۶،۳۰۲ 

۲۲% ۲۲۹،۳۶۸ - ساير 1  ۲۳۲،۸1۳ ۸۶۱،۸۹۸ 

4% 5،988،931 4،078،353 جمع  5،755،792 4،562،582 

 

 نحوه قیمت گذاری محصوالت -2-4-2

 دهش تمام قيمت براساس بازار، تقاضاي ساسبرا معموالً (عامشركت سرمايه گذاري كشاورزي كوثر )سهامي  محصوالت گذاريقيمت

 .گيردمي صورت فروش و توليد در رقابت براساس گذاري قيمت و محصول

 قیمت گذاری محصوالت بین شرکت های گروه

 يكشاورز يگذار يهاز طرف شركت سرما يباشد و الزام يروز بازار م يمتتابعه براساس ق يشركت ها ينمعامالت ب يگذار يمتق

 وجود ندارد. ينرخ خاص يترعا ياكوثر بر
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 نحوه قیمت گذاری دارایی های زیستی غیر مولد

ر پس از كس يسال مال يانو در پا يشبه ارزش منصفانه زمان زا ينر( با توجه به گروه سن يورمولد )دام و ط يرغ يستيز هايييدارا

  يحسابدار ۳۵موضوع براساس استاندارد شماره  ينا .شوديدوره وقوع منظور م يانزمان فروش در سود و ز يمخارج برآورد

 شده است. يدكوثر ق يكشاورز يگذار يهشركت سرما يمال يصورت ها داريحساب يها يهباشد كه در اهم رو يم

  بازار محصوالت و رقبا -3-4-2

 خالصه ای از وضعیت رقبای شرکت به شرح جدول زیر می باشد:

 خالصه رقبای شرکت -27جدول 

 محصوالت موضوع فعالیت نماد شرکت ردیف

۸ 
هلدينگ مزارع 

 نوين ايرانيان

 

 

 حوزه كشاورزي و دامپروري

، محصوالت زنجيره دام و طيور، محصوالت باغي، محصوالت زراعي

ت محصوال، محصوالت صنايع غذايي و تبديليمحصوالت پروتئيني، 

 ۳۹۹الت اين شركت بالغ بر در مجموع تعداد محصو ،گياهان دارويي

محصول مي گردد كه متناسب با نوع محصول بصورت عمده به مشتريان 

و خريداران و يا بصورت خرده فروشي در فروشگاههاي بزرگ و زنجيره 

اي همچون فروشگاههاي اتكا، شهروند، رفاه و ميادين بزرگ ميوه و تره 

 بار تهران عرضه مي گردد.

۳ 

گسترش كشاورزي 

روري و دامپ

  فردوس پارس

 

 توليد شير  كشاورزي و دامپروري  

۲ 
شركت سپيد 

  ماكيان

 

 توليد گوشت مرغ   دامپروري و غذايي

۲ 

شركت كشت و 

صنعت و 

دامپروري و 

مرغداري دشت 

 خرمدره
 

 

دامپروري، زراعت، باغباني و  

 مرغداري

ليــد غي  تو ــا ـــوالت ب محص ــــه  عرض ــــه،  ليس ت ير و  ـــ ش

سيب،گالبي،گيال شليل، به، گردو و ارگانيک) س، آلبالو، آلو، هلو، 

ــوالت زراعي )يونجه،  ــادرات ميوه. محص زيتون، توليد نهال و ص

 ذرت، جو، گندم و كلزا(

۶ 
شركت طيور 

 بركت
 

 

 دامپروري 

توليد جوجه يكروزه مادر تخمگذار، توليد -جوجه اجداد، پرورش

، مرغ خوراكي )با برندهاي كاوک روزه، تخم ۰۹پولت تخمگذار 

مادر  طلوع و فالت (سبز، توليد غالت و علوفه، پرورش مرغ

 گوشتي، توليد جوجه يكروزه گوشتي تجاري

 شركت سيمرغ ۵
 

 

 توليد انبوه تخم مرغ خوراكي،

 كشاورزي و باغباني و دامپروري

تخم مرغ قابل جوجه كشي و تخم مرغ خوراكي، جوجه يكروزه 

 جوجه يكروزه تخمگذار و پسته گوشتي و
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 محصوالت موضوع فعالیت نماد شرکت ردیف

1 
شركت مشهد 

  جوجه

 

 جوجه يكروزه دامپروري

 گروه بهپرور ۱

 

 

دامپروري، فعاليت هاي تجاري 

و بازرگاني، خدمات فني و 

  مهندسي و محصوالت غذايي

توليد گوشت مرغ) مرغ گرم، جوجه يک روزه(، قطعه بندي و 

بسته بندي مرغ و فست فود، واردكننده واكسن، دارو و مواد 

اردات و صادرات غالت و نهاده هاي دان و ضدعفوني كننده، و

 تخم مرغ نطفه دار و جوجه يكروزه، توليد خاويار و عسل

  پارسيرنگ ۰

 

 خوراک دام و زيتون
خوراک دام و طيور )سيرنگ(، كمپوست بيولوژيک)پارسيرنگ  

 جنوب(، و زيتون )پارسيرنگ( 

۸۹ 
مجتمع مرغ مادر 

 تخمگذار حاجي زاده
 

 
 جوجه يک روزه تخم گذار توليد دام پروري

 رقباي شركت هاي تابعه به شرح جدول زير مي باشد: 

 رقبای شرکت های زیرمجموعه -28جدول 

 رقبا نام شرکت ردیف

 كشت و صنعت شريف آباد ۸
گلدشت  -گاوداري هزار جلفا -گاوداري افسريان -گاو داري زرين حيو -بنياد مستضعفان

 مالرد شير -اصفهان

 مجتمع كشت و صنعت اشراق ۳
 -گاوداري هزارجلفا -گاوداري افسريان -گاوداري زرين حيو -مگسال -لبن -دامداران -چوپان

 مالرد شير -گلدشت اصفهان

 مشهد جوجه -كيميا طيور -سيمرغ -شركت هاي بركت مرغک ۲

 يرانسبز دشت و مرغ ا -شركت هاي سير طيور پارس نيا مرغ اجداد زربال ۲

 سبالن گستر –تيراژه  آبزي اكسير كوثر ۶

 پس ري فرم -هچ تک -جيمز ري -گسترش صنايع كشاورزي توسعه مكانيزاسيون و صنايع كشاورزي كوثر ۵

 مشهد جوجه -كيميا طيور -سيمرغ -شركت هاي بركت  مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان 1

 خوراک دام پارس ۱
دانه  -سپاهان دانه -فراز دانه آوند -صالح كاشمر -نماپگاه جهان  -شركت هاي كلهر دانه

 فروش رشد -تاک قزوين

 گروه علوي -گروه علي مرادي -كالژن -آوين ژن مجتمع توليدي اجداد سپيدان كوثر ۰

 پيشگامان كشاورزي كوثر كرمانشاه ۸۹
شركت هاي  -شركت هاي تأمين اجتماعي -شركت هاي بنياد مستضعفان -گل آذين بم

 اجرايي فرمان امام )ره( ستاد

 مارون –آبشار گستر  پيشگامان كشاورزي و صنعت كوثر دنا ۸۸

 شيمي دارو كوثر ۸۳
 -كيميا فارم -رويان دارو -سروش رشد  -رازک  -مكمل سازي هشتگرد  -جوانه خراسان 

 توليد دامي ايران –داملران رازک 

 مرغ مادر ديزباد ۸۲
 -اروم چكاوک -سپيد ماكيان –مشهد جوجه  –يا طيور كيم –سيمرغ  –شركت هاي بركت 

 پيگير -جنوب خراسان -بهپرور
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 باشند: یم یرکوثر، به شرح ز یکشاورز یگذار یهشرکت سرما یرقبا

  یرانیان:ا ینمزارع نو ینگهلد .1

بالغ  يسطح اراض ي،زمختلف كشاور يها ينهمجموعه خود در زم يرز يواحدها يتسال سابقه فعال ۶۹از  يشركت، با برخوردار اين

 يكپارچه يريتبه منظور مد -از شمال تا جنوب و از غرب تا شرق -يرانا ياسالم يدر سطح گستره جمهور يهزار هكتار اراض ۳۲۹بر 

 ۵مجتمع كشت و صنعت و  ۸۹هم اكنون با داشتن  يرانيان،ا يناست. شركت مزارع نو يدهگرد شكيلت يار،بر منابع در اخت يو علم

و حضور در عرصه تجارت نهاده  يو دامپرور يدهها هزار تن محصوالت كشاورز يد. با تول يو فناور يمراكز علم يزو ن يشركت تخصص

 يو دامپرور يكشاورز يمجموعه ها يناز بزرگتر يكيو به عنوان  هرا در كشور به خود اختصاص داد يسهم خوب يربطها و محصوالت ذ

 .رود يبه شمار م يانهو خاورم يرانا

 :ها یت/فعالحصوالتم

  يربذري؛و غ يبه صورت بذر يذرت دانه ا ي،: شامل محصوالت گندم، جو، كلزا، پنبه، ذرت علوفه اي. محصوالت زراعالف

 نهال درختان؛ ي،درخت يبپسته، س يتون،: شامل محصوالت زي. محصوالت باغب

، F۸۶نژاد هوبارد يروزه گوشت يک، جوجه F۸۶هوبارد روزه مادر يکجوجه  يور،: خوراک دام و طيوردام و ط يره. محصوالت زنجج

 و بره؛ يگوساله پروار

 يشده منجمد و تازه )بسته بند يو شتر بصورت الشه و بسته بند ي: گوشت قرمز گوساله،گوسفنديني. محصوالت پروتئد

 يناول ياو دوغ شتر )بر يرو، شگا يرش ين،(، گوشت شترمرغ، بوقلمون و بلدرچ يو سرد بشقاب ي،گوشت مرغ )منجمد كارتن(يبشقاب

 بار در كشور(؛

ت، عصاره مال ي،تن، محصوالت لبن يشده، كنسرو ماه يبسته بند ي،چا ي،: رب گوجه فرنگيليو تبد ييغذا يع. محصوالت صناه

 ..؛.شوكومالت و

با برند  ييدارو ياهنوع گ ۳۹از  يشدر ب يو فانتز يا يسهك يدر بسته بند ياهيمختلف گ ي: دمنوش هاييدارو ياهان. محصوالت گو

 يعمده فروش يپرمصرف به صورت خشک شده و در بسته بند ييدارو ياهان، گ "يوات"

و  يانگردد، كه متناسب با نوع محصول بصورت عمده به مشتر يمحصول م ۳۹۹شركت بالغ بر  ينمجموع تعداد محصوالت ا در

بزرگ  ياديناتكا، شهروند، رفاه و م يهمچون فروشگاهها يا يرهزنجبزرگ و  يدر فروشگاهها يبصورت خرده فروش ياو  يدارانخر

 .گردد يو تره بار تهران عرضه م يوهم

 /اهداف:مأموریت

و  يجذاب و پربازده در حوزه كشاورز يو انتخاب كسب و كارها يشپاال يقاز طر يرانيانا ينمزارع نو ينگشركت هلد 

و  ثروت يد، بدنبال توليارو منابع در اخت واحدها يو راهبر يتو خدمات مرتبط( و هدا يع، تجارت ، صنا يد، تول يقات)تحقيدامپرور

راستا هم  ينبوده كه در ا ينفعانذ يهكل يتكشور و جلب رضا ييغذا يتو امن ييبر خودكفا ي، اثرگذاررمايهبازده س ينكسب باالتر

 .روز را در كانون توجه قرار داده استمناسب  يها يو استفاده از علوم و فناور يني، ارزش آفرثرؤم ييافزا
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  :فردوس پارس یو دامپرور یگسترش کشاورز .2

مناسب در  يبا گستره ا يو دامپرور يكشاورز يديواحد تول ۸۶۹شركت و در قالب  ۳۶پارس شامل  يو دامپرور يكشاورز گروه

 دارد. تعداد اقالم يتفعال يمانكاريو پ ينقاط كشور و با حضور حدود چهار هزار نفر بطور متوسط پرسنل تمام وقت، فصل ياقص

انواع علوفه، انواع  ي،گوساله، انواع ماه ير،محصوالت شامل ش ينباشد. ا ينوع م ۲۹گروه بالغ بر  ينا يديو عمده تول يمحصوالت اصل

 يكشاورز يو فرآورده هامحصوالت، خدمات  يرانواع نهال و نشا، خوراک دام و سا ي،و سبز يفيو خشكبار، انواع ص يوهغالت، انواع م

  .باشد يم يو دامپرور

  ا:ه یت/فعالمحصوالت

هزار هكتار  ۲۹قابل كشت حدود  يكشاورز يكل سطح اراض يار،در اخت يهزار هكتار اراض ۵۹: از حدود ينگهلد يكشاورز فعاليت

  .دهد يم يلساخت تشك ياناغات در جرهزار هكتار را ب ۲هزار هكتار باغات مثمر و  ۶ ي،زراع يهكتار از آن اراض ۳۳باشد كه  يم

 :ینگهلد یدامپرور فعالیت

 يهزار رأس دام مولد و مابق ۲1تعداد حدود  ينهزار رأس دام وجود دارد كه از ا 1۳مجموعه، حدود  ينا يدامپرور يدر واحد ها 

  .باشند يم يو پروار يرشيريغ يدام ها

  /اهداف:مأموریت

منافع  يناستانداردها جهت تأم يتمناسب و رعا يفناور يريبكارگ ممتاز در روز / يرتن ش ۸۳۹۹از  يشب يدبه ركورد تول يابيدست

  .ينفعانذ

 :یانماک یدشرکت سپ .3

در استان  يشمس يهجر ۸۲۶۰كشور است كه در سال  يمرغ گوشت يعو توز يدتول يرهزنج ينو بزرگتر يوردر صنعت ط يشروپ شركت،

امكان  ينا شوند و يم يدتول يو بطور كامالً عمود يوستهحلقه بهم پ يکدر  يانماك يدسپشد. گروه محصوالت شركت  يستاس يالنگ

 يو حمل و نقل را م يتا كشتار و قطعه بند يتحت كنترل باشد. از پرورش مرغ مادر و گوشت يدكند تا كل چرخه تول يرا فراهم م

 .كرد يابيرد يدتوان در هر لحظه از تول

 :ها یت/فعالمحصوالت

كارخانه دان پلت،  ي،مزارع پرورش مرغ گوشت ي،گوشت مرغ شامل مزارع مرغ مادر، كارخانه جوجه كش يدكل چرخه تول تيريمد 

 .ييمحصول نها يعتوز يتگوشت و در نها يفرآور ي،كارخانه قطعه بند ي،كشتارگاه صنعت

  :/اهدافمأموریت

 يتا ضمن حفظ بازار داخل يع،و توز ينتأم يها يرهو زنج يخوشه صنعت يجادا يقاز مصرف مرغ كشور از طر %۸۹ يريتمد •

  .شود يجادا يمنطقه ا يدر بازارها يحضور فعال

 .يرآماده كامال رقابت پذ يغذا يعو توز يدتنوع محصوالت و تول •
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 :دشت خرمدره یو مرغدار یشرکت کشت و صنعت و دامپرور .4

 يكننده انواع محصوالت كشاورز يدكتار در دشت خرمدره توله ۸۸۳۶به وسعت حدود  يكشت و صنعت خرمدره در محدوده ا مجتمع

 .باشد يمستضعفان م يادپارس بن يو دامپرور يكشاورز ينگمجموعه شركت هلد يرشركت ز ينباشد. ا يم يو دامپرور

 ها: یت/فعالمحصوالت

 .يدنما يم يتفعال يو مرغدار يزراعت، باغبان ي،دامپرور ينهشركت در چهار زم ينا 

  ير؛تن ش ۸۳۹روزانه حدوداً  يدرأس و تول 1۹۹۹ يتبا ظرف يپرورواحد دام •

 ( ويتونبه و گردو و ز يل،آلبالو، آلو، هلو، شل يالس،گ ي،گالب يب،)س يوههكتار انواع باغات م ۲۹۹در سطح  يواحد باغ •

هزار تن انواع  ۸۶و  هيوهزارتن انواع م ۲ساالنه  يدذرت، جو، گندم و كلزا( با تول يونجه،) يهكتار محصوالت زراع ۵۹۹ •

  .يمحصوالت زراع

 /اهداف: مأموریت

دام،  يداتتول يو سطح فناور يزاسيونمكان يبكشت باغات متراكم و پربازده، ارتقاء ضر يرسطح ز يشافزا يسه،و تل يرش يدتول يشافزا

  .يوهنهال و صادرات م يدتول يک،ارگان يعرضه محصوالت باغ يد،خدمات تول يبرون سپار

 :برکت یورشرکت ط .5

مجموعه اولين و بزرگترين توليد كننده جوجه يكروزه تخمگذار و گوشتي كشور بوده كه در ابتدا نام مجتمع طيور بركت را به  اين

 خود گرفت. شركت براي اولين بار با كمپاني هندريكس هلند، همكاري مشترک خود را آغاز نمود و جوجه يكروزه گوشتي نژاد هيبرو

(Hybro)  نژاد هايسكس گذاريكروزه تخمو جوجه (Hi sex) و دكالب (Dekal b)  را به بازار عرضه نمود. در سالهاي بعد، نژاد

Hyl) ، هاي الين(Babcock) تخمگذار بابكوک i ne) و بونز (Bovans)  ميليون قطعه جوجه  ۸۶را وارد كشور نمود و ساليانه

 .نمود عرضهبه بازار ميليون قطعه جوجه يكروزه گوشتي را  ۳۵يكروزه تخمگذار و 

 :ها یت/فعالمحصوالت

 قطعه؛ ۵۹۹۹پرورش جوجه اجداد  .۸

 قطعه جوجه يكروزه مادر تخمگذار در سال؛ ۲۹۹،۹۹۹توليد  .۳

قطعه مادر تخمگذار در واحدهاي استان قزوين )شركت سوپر طيور فومن( و استان گيالن )شركت توسعه  ۳1۲،۹۹۹پرورش  .۲

 صنايع بركت(؛

 قطعه در سال؛ يليونم ۸۶زه تخمگذار توان توليد جوجه يكرو .۲

 قطعه در سال؛ يليونم ۶روزه با ظرفيت  ۰۹توان توليد پولت تخمگذار  .۶

 تن در سال؛ ۶1۹۹۹توان توليد تخم مرغ خوراكي به ميزان  .۵

 بسته بندي تخم مرغ خوراكي با برندهاي كاوک، طلوع و فالت سبز؛ .1

 تن در سال؛ ۵۹۹۹توليد غالت و علوفه به مقدار  .۱

 قطعه؛ ۸1۹۹۹۹رش مرغ مادر گوشتي به ظرفيت پرو .۰

  .ميليون قطعه در سال ۳۸توليد جوجه يكروزه گوشتي تجاري تا ظرفيت  .۸۹
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حال حاضر شركت طيور بركت با داشتن واحد اجداد، مادر تخمگذار، مادر گوشتي، واحدهاي پرورش پولت، توليد تخم مرغ خوراكي  در

از واحدهاي  %۲۹كنندگان جوجه يكروزه تخمگذار و گوشتي در ايران بوده كه بيش از كارخانه جوجه كشي از بزرگترين توليد ۲و 

  .نمايندبرتر اين شركت استفاده مي ژادن L.S.L تخمگذار كشور از جوجه

 :یمرغشرکت س .6

استان  ۶ر د يديواحد تول 1سال و با داشتن  ۲۰از  يشب ياست كه با قدمت يانهدر خاورم يمجتمع مرغدار ينبزرگتر يمرغس شركت

 يمرغت س. شركيدنما يم يتدر كشور فعال يكننده تخم مرغ خوراك يدو تول ينبه عنوان بزرگتر يزدخراسان، كرمان و  ين،اصفهان، قزو

 يازبدون ن يبسته بند يبا بخشها يديتول هايسالن يهمجوار يلدر كشور به دل يتخم مرغ خوراك نندهك يدتول ينبه عنوان بزرگتر

 يعتوز و يددر نقاط مختلف كشور با تول يديمزارع تول يو با توجه به تعدد و گستردگ يکخم مرغ از فواصل دور و نزدت يبه جمع آور

 يكي نيو طعم به دست مصرف كنندگان برساند كه ا يفيتك ينرا با بهتر اكيتخم مرغ خور ينروزانه تخم مرغ توانسته است تازه تر

  .گردد يمحسوب م غيمررقابت شركت س يرقابلغ يها يژگياز و

 :ها یت/فعالمحصوالت

ن از چهل و پنج هزار ت يشب يدتول ييساالنه توانا يمرغ. شركت سيو تخم مرغ خوراك ي: تخم مرغ قابل جوجه كشيمرغس محصوالت

 قطعه ۸،۵۲۹،۹۹۹تخمگذار و پرورش  يكروزهقطعه جوجه  يليونم ۲و  يگوشت يكروزهقطعه جوجه  يليونم ۳۲ ي،تخم مرغ خوراك

و  يرزكشاو ينهدر زم يزن يگسترده ا يتهايفعال ي،انبوه تخم مرغ خوراك يدبر تول الوهع يمرغپولت تخمگذار را داراست. شركت س

 .پسته اشاره نمود يهكتار باغها ۳۳۹توان به  يدارد كه از آن جمله م يباغبان

 يها يژگياز و يكي يندست مصرف كنندگان برساند كه او طعم به  يفيتك ينرا با بهتر يتخم مرغ خوراك ين/اهداف: تازه ترمأموريت

 .گردديمحسوب م يمرغقابل رقابت شركت س يرغ

 :شرکت مشهد جوجه .7

 يشروع به كار نمود و در مرحله بعد به نام مرغک نامگذار يكروزه،قطعه جوجه  ۶۹۹و فروش  يدبا خر ۸۲۲۱بار در سال  يناول شركت

خود را از سر گرفت  يتهزار سر مرغ و خروس فعال ۳۹ يتمرغک در مشهد مقدس با ظرف شركت يهاول يمزرعه  ۸۲۵۲شد. در سال 

كه به سالن  يمرغ مادر تخمگذار در حومه فردوس يدجد ياز مزرعه  يه پرداخت. با بهره برداريكروزجوجه  يو عرضه  يدو به تول

 يكه بازده يدجد يوروس در دو سن و انتخاب نژاد شهزار سر مرغ و خر ۵۹ يتبا ظرف يده،به روز مجهز گرد يزاتمدرن و تجه يها

در استان مازندران  يجوجه كش ياستفاده از كارخانه  ينهمچن ودارد  يرانتخمگذار موجود در ا ينسبت به نژادها يباالتر و بهتر

  .يندرا عرضه نما يتر يستهبتوانند خدمات بهتر و شا يدوراندام

 :گروه بهپرور .8

در  يكروزهجوجه  يدبا هدف پرورش مرغ مادر و تول ۸۲۵۵در سال  يهخود به نام شركت بهپرور اروم يتفعال يبهپرور در ابتدا گروه

شتغال به ا يژهدر اقتصاد كشور و توجه و ينقش مل يفاي. به منظور ايدگرد يستاس يغرب يجانمركز استان آذربا يهشهرستان اروم

نمود. در حال حاضر گروه بهپرور با بهره  يتفعال يورگوناگون صنعت ط يها و در حوزه يلتشك ۸۲۱۳گروه بهپرور در سال  يدارپا

 ياز نژادها يكروزهقطعه جوجه  يليونم ۵۹از  يشب يدقطعه و تول ۵۹۹.۹۹۹ يتواحد پرورش مرغ مادر به ظرف ۳۹از  يشاز ب يبردار

 .خود اختصاص داده است كشور به يمرغدار صنعترا در  ي، سهم ممتاز و منحصر به فردRoss يربرتر جهان نظ
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 :ها یت/فعالمحصوالت

 يمزارع پرورش مرغ گوشت ي،، جوجه كش يكروزهجوجه  يدگوشت مرغ كه شامل مزارع مرغ مادر، مرغ تازه، مرغ گرم، تول يدتول زنجيره

و  يجارت يها تي. فعالباشد¬يم مرغ و فست فود يو بسته بند يقطعه بند يفسفات و واحدها يمكلس يد يدكارخانه دان مرغ، تول

 كننده(، شركت يوارد كننده واكسن، دارو و مواد ضد عفون) VDN شركت ي،كشاورز يكه شامل بورس كاال يبازرگان

 VTB  ( شركت نيكروزهدان و تخم مرغ نطفه دار و جوجه  يواردات و صادرات غالت و نهاده ها ،)يپخش )شركت پخش سراسر يكان 

  .باشد-يم يو مهندس يخدمات فن ينو عسل و همچن يارخاو يدتول يدهابهدشت، واح يستيواكسن(، شهرک تور

 :/اهدافمأموریت

از  يدتول يها يرهزنج يلتكم يقشدن به گروه رهبر از طر يلبا رقبا و تبد يسهدر مقا يمتق ينارائه محصوالت با ارزان تر •

 يع؛و شبكه حمل و نقل و توز يتا محصول نهائ يكروزهجوجه 

 ؛۸۲۰۲سال  يانآنان تا پا يازهايو مطابق با ن يانمحصوالت از نگاه مشتر ينرت يفيتارائه با ك •

  يار؛در اخت يتاز ظرف %۲۹ يزانو منطقه به م يالملل ينب يصادرات به بازارها يشافزا •

  متعارف صنعت؛ يزانكشور به م ياقتصاد يها يتمتناسب با فعال يكسب سود منطق •

  ؛۸۲۰۲سال  يانتا پا يرانا يرهاشه يشركت در تمام يها يندگيگسترش نما •

  ؛۸۲۰۲سال  يانتا پا يصادرات يمباد يدر تمام يندگينما يجادا •

  ؛۸۲۰۲و ۸۲۰۳ يمحصوالت شركت ظرف سالها يبرا يرگيمو يعتوز يكانال ها يجادو ا يلتكم •

 داخل كشور؛ يمصرف يبستر مناسب در بازارها يجادا •

 توسعه بازار محصول؛ •

  .از هر نوع محصول ييمحصوالت شركت و ارائه پرتفو تنوع در هركدام از يجادا •

 

 :یرنگپارس .9

 از  يكيكشور، و  يجنوب يمه( در نيرنگكننده تخم مرغ )پارس يدتول ينفارس بزرگ تر يكشت و صنعت و دامپرور شركت

  .باشد يغزال م يگروه صنعت يشركت ها

 ها: یت/فعالمحصوالت

 ينا يداتلها و تو يتفعال يگر( از ديرنگ)پارس يتونجنوب(، و ز يرنگ)پارسيولوژيکب(، كمپوست يرنگ)س يورخوراک دام و ط يدتول 

  .باشد يشركت م

  :/اهدافمأموریت

 ،يو خارج يمتخصصان داخل ينبهتر يو حرفه ا يو نظرات علم يننو ياز روش ها يريدرست، بهره گ يريتيكوشد با مد يم همواره

  .را سر لوحه كار خود قرار دهد يتوأم با اخالق مدار يشرفتپ يوستهمحصوالت بپردازد، و پ ينبه ارائه بهتر
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 :زاده یمجتمع مرغ مادر تخمگذار حاج .10

نژاد از شهر كوكسافن آلمان توسط  يناست. ا "يکج يکن"نژاد  يتان مرند داراسقطعه واقع در شهر ۳1،۹۹۹ يتمجتمع با ظرف اين

 .و وارد كشور شده است يداريخر يبخش خصوص

 .روزه تخم گذار يکجوجه  يدها: تول يت/فعالتمحصوال

 

 برنامه های فروش و بازاریابی -4-4-2

 به شرح زير مي باشد:( خاص سهامي)گذاري كشاورزي كوثر بازاريابي شركت سرمايه و فروش هاي برنامه

 شناسايي و بكارگيري روش هاي كاهش هزينه هاي توليدي در شركت هاي تابعه؛ 

  وري در شركت هاي تابعه؛استقرار نظام بهره 

  ارتقاي ارزش افزوده از طريق كاهش ضايعات و ارتقا بهره وري عوامل توليد در زنجيره فعاليت هاي توليدي

 ها؛شركت

 بخشي به سبد محصوالت شركت )جهت كاهش ريسک وابستگي به يک محصول( و امكان صادرات تنوع

 محصوالت؛

 ازارهاي منطقه اي و افزايش مستمر سهم بازار محصوالت در كشورهاي تحقيقات بازار و موقعيت يابي مناسب در ب

  ؛هدف

 كيد بر افزايش سهم بازار محصوالت هدف و به ويژه در مناطق با تمركز جمعيتي ساكن و مناطق أبرندسازي با ت

مين نيازهاي خاص دهک هاي باالي جمعيت مناطق أهدف سفرها و گردشگري و همچنين هدف گذاري براي ت

 .ي برخوردار )براي برند و توليدات خاص(شهر

 قراردادهای مهم -5-2

به مديريت پذيرش  (عامسهامي ) شركت سرمايه گذاري كشاورزي كوثر ۳۲/۸۸/۸۲۰1 مورخ ۳۲۸۶/۰1/۶شماره با توجه به نامه 

الزم به توضيح است باشد. ميبااهميت و تأثيرگذار در دوره مالي مورد گزارش  فاقد قرارداد اصلي بورس اوراق بهادار تهران، شركت

حداقل و حداكثر مدت قراردادها به موارد متعددي از جمله شرايط و ظرفيت كارخانه جهت ارسال بار به صورت روزانه و شرايط حاكم 

 وشبر اوضاع كشور بستگي دارد، به طور كلي قراردادهاي خريد حداقل بين يک الي دو روز و حداكثر دو تا سه ماه و قراردادهاي فر

 حداقل پانزده روز و حداكثر يكساله مي باشد. 
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 مهمترين قراردادهاي شركت هاي تابعه به شرح جدول زير مي باشد: 

 نمونه قراردادهاي شركت هاي زيرمجموعه -۳۰جدول 

 تاریخ پایان  تاریخ شروع مبلغ قرارداد موضوع قرارداد طرف قرارداد ردیف
مدت 

 قرارداد
 توضیحات ضعیتو

۸ 

شركت پشتيباني امور دام 

خراسان رضوي و شركت 

 مرغ مادر ديزباد

تن گوشت  ۶۹۹قرارداد خريد 

مرغ منجمد داخلي شيرينگ 

 پک 

۲۱،۹۹۹،۹۹۹،۹۹۹ 

 ريال
۹۶/۹۲/۰1  

  ماه ۲مدت  تا

ماه به  ۲پس از هر 

صورت خودكار 

 تمديد مي شود.

 در جريان روز ۳1۹

ام اني امور داين قرارداد بين شركت پشتيب

خراسان رضوي و شركت مرغ مادر ديزباد 

تمديد  منعقد و بعد از انقضاء قرارداد مجدداً

 مي گردد. 

۳ 
شركت ايران خودرو 

 خراسان و برنده مناقصه

خريد گوشت سفيد مطابق با 

 برنامه غذايي مصوب خريدار
۹۵/۸۳/۰1 جداول توافقي  

پس  ماه ۲مدت  تا

ماه به  ۲از هر 

 صورت خودكار

 تمديد مي شود.

 در جريان ماه ۲

اين قرارداد بين شركت ايران خودرو 

خراسان و برنده مناقصه منعقد و بعد از 

 انقضاء قرارداد مجدداً تمديد مي گردد.

۲ 

معاونت آماد و پشتيباني 

سپاه و شركت آبزي اكسير 

 كوثر

قرارداد خريد گوشت ماهي 

قزل آال منجمد شكم خالي، 

 رگ زده و آبشش زده

۳۲،1۶۹،۹۹۹،۹۹۹ 

 ريال
۹۲/۹۲/۰1  

پس از  ۳۲/۹۶/۰1

روز  ۸۰ماه و  ۸هر 

به صورت خودكار 

 تمديد مي شود.

يكماه و 

 روز ۸۰
 در جريان

اين قرارداد بين معاونت آماد و پشتيباني 

سپاه و شركت آبزي اكسير كوثر منعقد و 

بعد از انقضاء قرارداد مجدداً تمديد مي 

 گردد.

۲ 

اني معاونت آماد و پشتيب

سپاه و شركت آبزي اكسير 

 كوثر

قرارداد گوشت ماهي قزل 

 آالي منجمد كارتني

براساس ميزان 

فروش محصول و 

 قيمت روز

۹۲/۹۲/۰1  

پس از  ۳۲/۹۶/۰1

روز  ۸۰ماه و  ۸هر 

به صورت خودكار 

 تمديد مي شود.

يكماه و 

 روز ۸۰
 در جريان

اين قرارداد بين معاونت آماد و پشتيباني 

ي اكسير كوثر منعقد و سپاه و شركت آبز

بعد از انقضاء قرارداد مجدداً تمديد مي 

 گردد.

۶ 

پيشگامان كشاورزي كوثر 

ايالم و مجتمع توليد 

 گوشت مرغ ماهان

مشاركت در امر پرورش مرغ 

مادر و توليد جوجه يكروزه 

گوشتي و پولت تخم گذار در 

 واحدهاي مرغداري

براساس ميزان 

فروش محصول و 

 قيمت روز

۹۸/۸۹/۰۵  

۲۹/۹۰/۸۲۰1  

ماه  ۸۸پس از هر 

به صورت خودكار 

 تمديد مي شود.

 در جريان ماه ۸۸

اين قرارداد بين پيشگامان كشاورزي كوثر 

ايالم و مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان 

منعقد و بعد از انقضاء قرارداد مجدداً تمديد 

 مي گردد.. 
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 تاریخ پایان  تاریخ شروع مبلغ قرارداد موضوع قرارداد طرف قرارداد ردیف
مدت 

 قرارداد
 توضیحات ضعیتو

۵ 

شركت كشت و صنعت 

دشت سلطانيه و مجتمع 

 غ ماهانتوليد گوشت مر

مشاركت در امر پرورش مرغ 

مادر و توليد جوجه يكروزه 

 گوشتي در واحد مرغداري

براساس ميزان 

فروش محصول و 

 قيمت روز

۹۸/۹1/۸۲۰۸ استمرار  

پس از  روز ۰۹به مدت 

ماه به صورت ۵هر 

 خودكار تمديد مي شود.

۳۰/۸۳/۸۲۰۱ به ) 

(مدت دوره پرورش  
 در جريان ماه۵

كشت و صنعت اين قرارداد بين شركت 

دشت سلطانيه و مجتمع توليد گوشت مرغ 

ماهان منعقد و بعد از انقضاء قرارداد مجدداً 

 تمديد مي گردد.

1 

پيشگامان كشاورزي كوثر 

كرمانشاه و شركت مهندسي 

 تعاوني گل آذين بم

نصب و راه اندازي گلخانه 

متري با شركت تعاوني  ۶۹۹۹

 گل آذين بم 

تومان  ۱۵،۲۹۹،۹۹۹

تقريبي  در مساحت

 مترمربع ۲۲۳۹

 از تاريخ انعقاد قرارداد

روز به  ۶۹پس از هر 

صورت خودكار تمديد 

 مي شود.

 در جريان روز ۶۹ روز  ۳1۹تا 

اين قرارداد بين پيشگامان كشاورزي كوثر 

منعقد و شركت گل آذين بم كرمانشاه و 

بعد از انقضاء قرارداد مجدداً تمديد مي 

 گردد.

۱ 

 وثرپيشگامان كشاورزي ك

كرمانشاه و شركت مهندسي 

 سبز آشيان آپادانا

 ۸۸خريد تجهيزات گلخانه 

هكتاري با شركت سبز آشيان 

 آپادانا

يورو در  ۶،۰1۹،۹۹۹

مساحت تقريبي 

 متر مربع  ۸۹۹،۹۹۹

 از تاريخ انعقاد قرارداد

ماه به  ۲پس از هر 

صورت خودكار تمديد 

 مي شود.

 در جريان روز ۳1۹ روز  ۳1۹تا 

اد بين پيشگامان كشاورزي كوثر اين قرارد

كرمانشاه و شركت مهندسي سبز آشيان 

آپادانا منعقد و بعد از انقضاء قرارداد مجدداً 

 تمديد مي گردد.

۰ 

آبزي اكسير كوثر و شركت 

مهندسي خدمات صنعتي 

 ايران خودرو

تهيه و تأمين حدود يكصد و 

چهل و هفت تن ماهي قزل 

 آال منجمد

۹۹۹،۹۹۹،۹۹۹،۳۸ 

 ريال

پس از هر  ۸۹/۸۳/۰۵

روز به صورت  ۸۵

 خودكار تمديد مي شود.

۳۵/۸۳/۸۲۰۵  در جريان روز ۸۵ 

اين قرارداد بين آبزي اكسير كوثر و شركت 

مهندسي خدمات صنعتي ايران خودرو 

منعقد و بعد از انقضاء قرارداد مجدداً تمديد 

 مي گردد. 
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 عوامل ریسك شرکت -6-2

 ( عبارتند از:عامسهامي اري كشاورزي كوثر)مهمترين ريسک هاي شركت سرمايه گذ

 ریسك نوسان نرخ سود 

هاي گروه )تهيه و فروش محصوالت كشاورزي(، شركت هاي گروه به منظور جبران كمبود به دليل طوالني بودن دوره عملياتي شركت

 نوسان هاي آن تأثير مستقيم  كنند. طبعاً نرخ سود اين تسهيالت وها مينقدينگي اقدام به دريافت تسهيالت مالي از بانک

بر روي هزينه هاي توليد شركت هاي گروه دارد. سود پرداختي بابت تأمين نقدينگي، موجب افزايش بهاي مواد اوليه و كاهش 

 ها خواهد شد، همچنين مي تواند طرح هاي توسعه اي آنها را فاقد توجيه اقتصادي نمايد.سودآوري اين شركت

 ریسك اقلیمی 

به آن دسته از ريسک ها اطالق مي شود كه مربوط به تغييرات پيش بيني نشده جوي و آب و هوايي يک اقليم يا  اقليمي هايريسک

يادي بر نيستند و مي توانند تأثير ز پيش بيني قابل عنوان هيچبهكه  توفان و سيل گرمازدگي، سرمازدگي، سرزمين مي باشد. مانند

 سودآوري داشته باشند. درآمد و هزينه هاي شركت و بطور كلي

 )ریسك بیماری های )واگیردار( دامی )طیور 

اين ريسک شامل عواملي همچون تلفات، كاهش توان توليدي دام و طيور ناشي از بيماري ها به خصوص آنفوالنزا، هزينه هاي درماني، 

سرمايه در بخش دامپروري محسوب مي ي زيستي دام و طيور بزرگترين دپيشگيري و انتقال بيماري به انسان ها مي باشد. موجو

شود لذا اين ريسک تأثير بسزايي در درآمد ها و هزينه ها و در نهايت سودآوري و چشم انداز آتي شركت خواهد داشت. انتقال بيماري 

 از دام و طيور به انسان از بزرگترين ريسک هاي اين صنعت مي باشد.

 بازار و تنظیم قیمت ریسك نوسان 

افزايشي در توليد ساالنه، نوسان هاي ماهانه كه متناسب با تقاضا برنامه ريزي نشده است باعث كاهش و افزايش مازاد با وجود روند 

  .توليد گرديده و تغييرات قيمت محصول را به دنبال خواهد داشت

 نقدینگی ریسك 

 طوالني همچنين و آن، كنترل و ينگينقد آوري جمع در دولت انقباضي هاي سياست و جامعه در تورمي ركود شرايط به توجه با

 ودهب توليدي هاي واحد مديران دغدغه بزرگترين همواره گذشته هاي سال طي نقدينگي مشكل گروه، هايشركت عمليات دوره بودن

  .است

از اشخاص )حقيقي مين نهاده ها أمين نهاده هاي مورد نياز عالوه بر پرداخت سود وام هاي بانكي و براي خريد هاي غير نقدي تأبراي ت

 درصد مبلغ خريد كه منجر به افزايش  ۲تا  ۳و حقوقي( و الزام در قبول پرداخت سود خريد مدت دار به ازاي هر ماه 

 هزينه هاي بهاي تمام شده خواهد شد. 

 ریسك قوانین و مقررات 

كت هاي كشاورزي همواره تحت تأثير تصميم جمله عوامل تأثير گذار بر سودآوري شركت ها مي باشد. شر تغيير قوانين و مقررات از

 .. مي باشند. .هاي دولت در مورد خريد تضميني غالت، نرخ خوراک دام و غيره
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  راهكارهای مدیریت ریسك 

 و ملي هاي مناسبت) فرهنگي شرايط و( سرما و گرما) فصلي شرايط مراعات با توليدي اهداف براي مدرن ريزي برنامه 

 مثال: عنوان به. شد خواهد مرتبط محصوالت عرضه و نياز افزايش موجب كه( مذهبي

o ؛كاهش توليد مرغ و تخم مرغ در فصول بسيار گرم سال 
o  افزايش ارائه محصوالت گوشت مرغ و گوشت قرمز در مناسبت هاي مذهبي مثل ماه مبارک رمضان و ماه محرم

 ؛و صفر
o  ؛محرمافزايش ارائه دام زنده )سبک( براي عيد قربان و دهه اول ماه 
o ؛افزايش ارائه مرغ و تخم مرغ در ايام عيد نوروز 

o  افزايش عرضه محصوالت خاص )مثل انواع بستني در فصول گرم( و يا انواع ماست و دوغ در ماه هاي گرم و در

 .مواقع ترافيک مسافرت هاي عمومي در مناطق پر تردد

 ي كشورهاي منطقه به منظور ايجاد تضمين بيشتر در برنامه ريزي مدون و هدفمند جهت رسوخ و نفوذ در بازارهاي صادرات

  .فروش

 مين نياز مواد غذايي كاروان هاي ايراني مراسم حج أفروش بخشي از محصوالت توليدي در مراسم و مناسک خاص مانند ت

 .و عتبات عاليات

  تمام شده محصوالتاستفاده حداكثري از توان و امكانات موجود، با حداقل هزينه سرمايه گذاري جهت كاهش بهاي. 

 ثرترين گزينه هاي بيمه اي براي كليه دارائي هاي ثابت و زيست مولد و محصوالت هدف براي تمامي ؤاستفاده از بهترين و م

موارد ريسک اعم از توليد ) بهداشت، درمان و بيماري ها(، شرايط بحران هاي طبيعي )باران، خشكسالي، تند باد، برف، يخ 

 ....( و شرايط بازار.وزدگي، تگرگ، صاعقه 

ها به بیماری مسری و نیز های ذاتی صنعت از جمله ریسك آلودگی گلهراهبرد و برنامه مدیریت برای مواجهه با ریسك

 خطرات طبیعی

تمام  يبا هدف كاهش بها يو نوساز يجهت بهساز يگذار هيسرما نهياز توان و امكانات موجود، با حداقل هز حداكثري استفاده •

 ي؛صوالت و كاهش مخاطرات بهداشتشده مح

 سکيموارد ر يتمام يمولد و محصوالت هدف برا يستيثابت و ز يهايدارائ هيكل يبرا يعيدر مقابل خطرات طب يحداكثر مهيب •

اعقه تگرگ، ص ،يزدگ خيتند باد، برف،  ،ي)باران، خشكسال يعيطب يهابحران طيها(، شرايماري)بهداشت، درمان و ب دياعم از تول

 ؛بازار طي....( و شراو

و  يمسر يها يماريگله ها به ب ي)آلودگ هايبراساس چالش يكاربرد يپژوهش يهاو توسعه و انجام پروژه قيارتقا توان تحق •

 ؛كوثر يكشاورز يگذارهيشركت سرما ينظر معاونت پژوهش و توسعه فناورز ريتابعه ز يها( شركتيعيخطرات طب

از  ي( بطور مثال انتقال بخشسکي)كم ر تيفعال يمطلوب برا يهابه مكان سکياز مناطق پرر يديتول يطرح انتقال واحدها •

 يديتول يواحدها تياز ظرف ياحداث فارم قنداب و انتقال بخش ايبه زنجان و  کيشركت مرغک از منطقه آب يديتول تيظرف

 ؛به آن منطقه زباديگلمكان شركت د

actمراقبت فعال ) يهابرنامه يها با اجراگله نگيتوريمان و برنامه يتيوسكوريب هايارتقاء پروتكل • i ve survei l l anceري( ز 

 .كوثر شگاهينظر آزما
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 اطالعات مالی -3

 مبنای تهیه صورت های مالی

صورت هاي مالي تلفيقي گروه و شركت اصلي بر مبناي بهاي تمام شده تاريخي تهيه و در موارد مقتضي از ارزش هاي جاري استفاده 

 ست. شده ا

 مبانی تلفیق

 ت ( و شركعامگذاري كشاورزي كوثر )سهامي صورت هاي مالي تلفيقي حاصل تجميع اقالم صورت هاي مالي شركت سرمايه

هاي فرعي مشمول تلفيق، پس از حذف معامالت و مانده حساب هاي درون گروهي و سود و زيان تحقق نيافته ناشي از 

 معامالت في مابين است. 

 ي توسط شركت هاي فرعي تحصيل نگرديده است.سهام شركت اصل 

  دوره مالي شركت اصلي )شركت سرمايه گذاري كشاورزي كوثر( در پايان اسفندماه هر سال خاتمه مي يابد. ولي دوره مالي

آذرماه هر سال خاتمه مي يابد. با اين حال، صورت هاي مالي شركت هاي مذكور به  ۲۹مابقي شركت هاي فرعي در تاريخ 

ترتيب در تلفيق مورد استفاده قرار گرفته و در صورت وقوع هرگونه رويداد با اهميتي تا تاريخ صورت هاي مالي  همان

شركت اصلي كه تأثير عمده اي بر كليت صورت هاي مالي تلفيقي داشته باشد، آثار آن از طريق اعمال تعديالت الزم در 

 گرفته مي شود.  صورت هاي مالي شركت هاي فرعي مربوطه به حساب اقالم

  صورت هاي مالي تلفيقي با استفاده از رويه هاي حسابداري يكسان در مورد معامالت و ساير رويدادهاي مشابهي كه تحت

 شرايط يكسان رخ داده اند، تهيه مي شود. 

 حسابداری های رویه اهم خالصه -1-3
 موجودی مواد وکاال 

تک تک اقالم ارزشيابي مي شود. در صورت فزوني بهاي تمام  "رزش فروشاقل بهاي تمام شده و خالص ا"موجودي مواد و كاال به 

شده نسبت به خالص ارزش فروش، ما به التفاوت به عنوان زيان كاهش ارزش موجودي شناسايي مي شود. بهاي تمام موجودي ها با 

 بكارگيري روش هاي زير تعيين مي شود: 
 موجودي مواد و كاال -۲۹جدول 

 تفادهروش مورد اس شرح

 ميانگين موزون مواد اوليه و لوازم بسته بندي

 ميانگين موزون كاالي در جريان ساخت

 ميانگين موزون كاالي ساخته شده

 ميانگين موزون قطعات و لوزام يدكي

 بهاي تمام شده محصوالت كشاورزي در جريان
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 سرمایه گذاری ها 

 مي باشد:  روش هاي ارزشيابي سرمايه گذاري هاي شركت به شرح زير

 سرمايه گذاري ها -۲۸جدول 

 شرکت اصلی تلفیقی گروه  

 اندازه گیری:

 سرمایه گذاری های بلندمدت: 

 مشمول تلفيق سرمايه گذاري در شركت هاي فرعي و وابسته
بهاي تمام شده به كسر كاهش ارزش انباشته هر 

 يک از سرمايه گذاري ها

 ساير سرمايه گذاري هاي بلندمدت
ام شده به كسر كاهش انباشته بهاي تم

 هريک از سرمايه گذاري ها

بهاي تمام شده به كسر كاهش در ارزش انباشته 

 هر يک از سرمايه گذاري ها

  سرمایه گذاری های جاری:

 ارزش بازار ارزش بازار  سرمايه گذاري سريع المعامله در بازار 

 ساير سرمايه گذاري هاي جاري
ارزش  اقل بهاي تمام شده و خالص

 فروش هر يک از سرمايه گذاري ها

ـــده و خالص ارزش فروش هر  اقل بهاي تمام ش

 يک از سرمايه گذاري ها

  شناخت درآمد:

 مشمول تلفيق سرمايه گذاري در شركت هاي فرعي و وابسته

ي در زمان تصــويب ســود توســط مجمع عموم

ــرمايه پذير) ــركت س ــهام ش ــاحبان س تا تاريخ ص

 تصويب صورت هاي مالي(

ساير سرمايه گذاري هاي جاري و بلندمدت در 

 سهام شركت ها

در زمان تصويب سود توسط مجمع 

عمومي صاحبان سهام شركت سرمايه 

 پذير)تا تاريخ ترازنامه(

در زمان تصــويب ســود توســط مجمع عمومي 

ــرمايه پذير)تا تاريخ  ــركت س ــهام ش ــاحبان س ص

 ترازنامه(

 مي باشند.  *شركت اصلي و گروه فاقد واحدهاي وابسته

 دارایی های نگهداری شده برای فروش 

 ًاز طريق فروش و نه استفاده مستمر بازيافت  دارايي هاي غيرجاري )مجموعه هاي واحد( كه مبلغ دفتري آنها عمدتا 

طبقه بندي مي شود. اين شرايط تنها زماني احراز مي شود كه دارايي  "نگهداري شده براي فروش"مي گردد، به عنوان 

غيرجاري )مجموعه هاي واحد( جهت فروش فوري در وضعيت فعلي آن، فقط بر حسب شرايطي كه براي فروش چنين  هاي

دارايي هايي مرسوم و معمول است، آماده بوده و فروش آن بسيار محتمل باشد و سطح مناسبي از مديريت، متعهد به 

گونه اي كه انتظار رود شرايط تكميل فروش طي  اجراي طرح فروش دارايي هاي غيرجاري)مجموعه هاي واحد( باشد، به

 يک سال از تاريخ طبقه بندي، به استثناي مواردي كه خارج از حيطه اختيار مديريت شركت است، احراز گردد. 

  اقل مبلغ دفتري و خالص ارزش فروش"دارايي هاي غيرجاري )مجموعه هاي واحد( نگهداري شده براي فروش، به" 

   ردد.گيري مي گاندازه
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 سرقفلی 

 حسابداري تركيب واحدهاي تجاري از نوع تحصيل براساس روش خريد انجام مي شود. مازاد بهاي تمام شده تحصيل 

سرمايه گذاري در شركت هاي فرعي مشمول تلفيق بر سهم گروه از خالص ارزش منصفانه خالص دارايي هاي قابل تشخيص آن ها 

ساله( مستهلک شده است. توضيح اينكه ۲ايي و در سنوات گذشته به روش خط مستقيم)در زمان تحصيل به عنوان سرقفلي شناس

 شركت فاقد واحد وابسته مي باشد. 

 تولیدات کشاورزی 

توليدات كشاورزي استحصال شده از دارايي هاي زيستي در زمان برداشت به ارزش منصفانه پس از كسر مخارج برآوردي فروش 

ه تعيين شده در زمان برداشت به عنوان بهاي تمام شده توليدات كشاورزي محسوب و بعد از آن شناسايي مي شود. ارزش منصفان

 مطابق رويه حسابداري موجودي مواد و كاال ارزش گذاري مي شود. 

 دارایی های زیستی 

اي مستقيم و سهمي بهاي تمام شده دارايي هاي زيستي مولد شامل بهاي خريد دارايي بعالوه هزينه مواد مصرفي و ساير هزينه ه

مناسب از هزينه هاي عمومي و مشترک در طول دوران پرورش مي باشد كه در فاصله زماني عمر مفيد برآوردي مستهلک و به حساب 

هزينه هاي توليد منظور مي شود. مخارج پس از بهره برداري تنها در صورتي به بهاي تمام شده اضافه مي شود كه موجب افزايش 

ي يا بهبود اساسي در كيفيت بازدهي آن ها شود. الزم به توضيح است، مانده دارايي هاي زيستي مولد )طيور و آبزيان( عمر مفيد داراي

..( به عنوان دارايي هاي .به عنوان دارايي هاي جاري و دارايي هاي زيستي مولد )دام، ماهيان نر و ماده، درختان ميوه، ريشه يونجه و

دام هاي زيستي غيرمولد )دام هاي نر( با توجه به گروه سني به ارزش منصفانه زمان زايش و در  غيرجاري طبقه بندي شده است.

 پايان سال مالي پس از كسر مخارج برآوردي زمان فروش در سود و زيان دوره وقوع منظور مي شود. 

 دارايي هاي زيستي -۲۳جدول 

 روش استهالک نرخ استهالک دارایی

 خط مستقيم ساله ۵و  ۶، ۲ دام هاي ماده و بز شيري

 خط مستقيم ساله 1 ريشه يونجه

 خط مستقيم ساله ۲۹ درختان بادام و پسته

 خط مستقيم ساله ۶۹ درختان گردو

 خط مستقيم ساله ۲ ماهيان مولد
 

 

 دارایی های نامشهود 

  .دارايي هاي نامشهود بر مبناي بهاي تمام شده اندازه گيري و در حساب ها ثبت مي شود 

 ستهالک دارايي هاي نامشهود به عمر مفيد معين، با توجه به الگوي مصرف منافع اقتصادي آتي مورد انتظار مربوط و ا 

 شود:نرخ و روش زير محاسبه ميبر اساس 

  دارايي هاي نامشهود -۲۲جدول 

 روش استهالک نرخ استهالک دارایی

 خط مستقيم سال  ۶تا  ۲ نرم افزارهاي رايانه اي
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 های ثابت مشهود دارایی 

 شود. مخارج بهسازي و تعميرات اساسي كه باعث دارايي هاي ثابت مشهود، بر مبناي بهاي تمام شده اندازه گيري مي

دد، گرافزايش قابل مالحظه در ظرفيت يا عمر مفيد دارايي هاي ثابت و يا بهبود اساسي در كيفيت بازدهي آنها مي

شود. مخارج روزمره ي عمر مفيد باقيمانده دارايي هاي مربوط، مستهلک ميبه عنوان مخارج سرمايه اي محسوب و ط

و تعمير و نگهداري داراييها كه به منظور حفظ وضعيت دارايي در مقايسه با استاندارد عملكرد ارزيابي شده اوليه انجام 

 گردد. شود، در زمان وقوع به عنوان هزينه شناسايي ميمي

  واحد اصلي برمبناي مبلغ تجديد ارزيابي در حسابها انعكاس يافته است. تجديد زمين هاي شركت هاي فرعي و

قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي شركت و تقويت آنها در امر "ارزيابي در راستاي 

 ل، صورت پذيرفته است. و با استفاده از كارشناسان مستق "قانون ماليات هاي مستقيم ۸۹۲صادرات و اصالح ماده 

  فرآيند تجديد ارزيابي انجام شده به موجب ضوابط قانوني )بودجه ساالنه( صورت گرفته، لذا تناوب دوره اي آن

 موضوعيت ندارد. 

  )استهالک دارايي ثابت مشهود، با توجه به الگوي مصرف منافع آتي مورد انتظار، )شامل عمر مفيد برآوردي 

قانون ماليات هاي مستقيم مصوب  ۸۲۰در نظر گرفتن آيين نامه استهالكات موضوع ماده  دارايي هاي مربوط و با

  شود.و بر اساس نرخ ها و روش هاي زير محاسبه مي ۲۸/۹۲/۸۲۰۲

  نرخ استهالک -۲۲جدول 

 روش استهالک  نرخ استهالک دارایی

 خط مستقيم ساله ۳۶و  ۸۶ ساختمان 

 خط مستقيم ساله ۸۹ تأسيسات

ساله ۳۹و  ۸۶، ۸۳، ۸۹، ۱، ۵، ۶، ۲و %۳۹،%۸۶،%۸۳ آالت و تجهيزاتماشين   نزولي و خط مستقيم 

 خط مستقيم ساله  ۸۹ اثاثه و منصوبات

ساله ۸۳و  ۸۹،۱،۶و  %۸۶،%۸۳،%۸۹ ابزارآالت  نزولي و خط مستقيم  

ساله ۵ وسايط نقليه  خط مستقيم  
 

 بهمحاس بعد ماه اول از استهالک ،گيرد مي قرار برداري بهره مورد و شود مي تحصيل ماه طي در كه ثابتي دارايي هاي براي 

 به برداري بهره جهت آمادگي از پس پذير استهالک دارايي هاي از يک هر كه مواردي در. شود مي منظور حسابها در و

 %۲۹ معادل يادشده مدت براي آن استهالک ميزان و نگيرد قرار استفاده مورد مدتي براي ديگر علل يا كار يتعطيل علت

  .است باال جدول در منعكس استهالک نرخ

 مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها 

 تجديد از ناشي نيافته تحقق غيرعملياتي درآمد) آن ارزيايي تجديد نتيجه در مشهود ثابت دارايي يک دفتري مبلغ افزايش 

 بندي هطبق سرمايه صاحبان حقوق از بخشي عنوان به زنامهترا در و ثبت ارزيابي تجديد مازاد عنوان تحت مستقيماً ارزيابي(

 تجديد از ناشي قبلي كاهش يک عكس مزبور افزايش هرگاه. يابد مي انعكاس جامع زيان و سود صورت در و شود مي

 در هشد شناسايي قبلي هزينه ميزان تا افزايش اين صورت، اين در. است گرديده شناسايي هزينه عنوان به كه باشد ارزيابي

 .شود منظور دوره زيان و سود به درآمد عنوان به بايد دارايي همان با رابطه
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 اهشك هرگاه .شود مي شناسايي هزينه عنوان به آن ارزيابي تجديد نتيجه در مشهود ثابت دارايي يک دفتري مبلغ كاهش 

 اين رد ،است شده منظور ارزيابي تجديد مازاد حساب به كه باشد ارزيابي تجديد از ناشي قبلي افزايش يک عكس مزبور

 ورمنظ ارزيابي تجديد مازاد حساب بدهكار به دارايي همان به مربوط ارزيابي تجديد مازاد ميزان تا بايد كاهش اين صورت،

 شود. شناسايي هزينه عنوان به باقيمانده و يابد انعكاس جامع زيان و سود صورت در و گردد

 بركناري زمان در( ندارد استهالک كه زمين جز به) سرمايه صاحبان حقوق سرفصل در شده منعكس ارزيابي تجديد مازاد 

 رمنظو انباشته زيان() سود حساب به مستقيماً تجاري، واحد توسط آن از استفاده موازات به يا مربوط دارايي واگذاري يا

 بهاي بر يمبتن استهالک و دارايي زيابيار تجديد مبلغ بر مبتني استهالک بين تفاوت معادل انتقال قابل مازاد مبلغ شود.

 هك مواردي در مگر نيست، مجاز ارزيابي تجديد مازاد محل از مستقيم، طور به سرمايه افزايش. است آن تاريخي شده تمام

 باشد.  شده تجويز قانون موجب به

 مبني مالياتي امور سازمان ۸1/۹۱/۸۲۰۸ مورخ بخشنامه به توجه با ۸۲۰۸ مالي سال در تابعه شركتهاي تمامي هاي زمين 

 اينكه هب توجه با ليكن. است گرفته قرار ارزيابي تجديد مورد ماليات شمول از ها دارايي ارزيابي تجديد مازاد بودن بر معاف

 زمين دمجد ارزيابي تجديد فلذا باشد. مي شده تمام بهاي ،ثابت دارايي شناسايي و ثبت خصوص در تابعه شركت هاي رويه

  است. نپذيرفته رتصو مزبور

 زیان کاهش ارزش دارایی های غیرجاری 

 ارزش كاهش آزمون ها، دارايي ارزش كاهش امكان بر دال اي نشانه هرگونه وجود صورت در گزارشگري، دوره هر پايان در 

 چنانچه. دگرد مي مقايسه آن دفتري ارزش با و برآورد دارايي بازيافتني مبلغ صورت اين در. گيرد مي انجام ها دارايي

 است آن هب متعلق دارايي كه نقدي وجه مولد واحد بازيافتني مبلغ نباشد، ممكن منفرد دارايي يک بازيافتني مبلغ برآورد

 .گردد مي تعيين

 بر دال اي نشانه هرگونه وجود عدم يا وجود به توجه بدون نامعين، مفيد عمر با نامشهود هاي دارايي ارزش كاهش آزمون 

 شود.  مي انجام ساالنه طور به زش،ار كاهش امكان

 تربيش هركدام اقتصادي، ارزش با فروش مخارج كسر به فروش ارزش ،(نقد وجه مولد واحد يا) دارايي يک بازيافتني مبلغ 

 از بلق تنزيل نرخ از استفاده با دارايي از ناشي آتي نقدي جريانهاي فعلي ارزش با برابر اقتصادي ارزش باشد، مي است

 ت،اس نشده تعديل آن برآوردي آتي نقدي جريانهاي كه دارايي مختص ريسک هاي و پول زماني ارزش بيانگر كه ماليات

 .باشد مي

 تا( نقد جهو مولد واحد يا) دارايي دفتري مبلغ باشد، كمتر آن دفتري مبلغ از دارايي يک بازيافتني مبلغ صورتيكه در تنها 

 اينكه مگر .گردد مي شناسايي زيان و سود در بالفاصله ارزش كاهش زيان عنوان هب تفاوت و يافته كاهش آن بازيافتني مبلغ

 گردد. مي ارزيابي تجديد مازاد مبلغ كاهش به منجر صورت اين در كه باشد شده ارزيابي تجديد دارايي

 ولدم واحد) اراييد ارزش كاهش زيان برگشت بيانگر كه زيان آخرين شناسايي زمان از بازيافتني مبلغ افزايش صورت در 

 كاهش يانز شناسايي عدم فرض با دفتري مبلغ تا حداكثر جديد بازيافتني مبلغ تا دارايي دفتري مبلغ باشد، مي( نقد وجه

 و سود در بالفاصله نيز( نقد وجه مولد واحد) دارايي ارزش كاهش زيان برگشت. يابد مي افزايش قبل، هاي سال در ارزش

 جديدت مازاد مبلغ افزايش به منجر صورت اين در كه. باشد شده ارزيابي تجديد دارايي اينكه رمگ گردد مي شناسايي زيان

 شود.  مي ارزيابي
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 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 

پايان خدمت كاركنان در شركت اصلي و شركت هاي فرعي عمدتا بر اساس يک ماه آخرين حقوق و مزاياي ذخيره مزاياي 

 شود. خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور ميمستمر براي هر سال 

 درآمد عملیاتی 

  درآمد عملياتي به ارزش منصفانه ما به ازاي دريافتي يا دريافتني و به كسر مبالغ برآوردي از بابت برگشت از فروش

 شود. و تخفبفات اندازه گيري مي

 ،شود. شناسايي مي درآمد عملياتي حاصل از فروش كاال، در زمان تحويل كاال به مشتري 

 گردد. درآمد ارائه خدمات، در زمان ارائه خدمات، شناسايي مي 

 مالی تأمین مخارج  

 حصيلت به انتساب قابل مستقيماً  كه مخارجي استثناي به شود، مي شناسايي هزينه عنوان به وقوع دوره در مالي تأمين مخارج

 .است «شرايط واجد دارايي هاي»

  تسعیر ارز 

 شده بتث ارز برحسب تاريخي شده تمام بهاي بهكه  غيرپولي اقالم و ترازنامه در تاريخ ارز رسمي نرخ با كه ارزي پولي اقالم 

 سبح ارزي پولي اقالم تسعير با تسويه از ناشي تفاوتهاي. شود مي تسعير معامله، انجام درتاريخ ارز رسمي نرخ با است،

 شود: مي منظور ها حساب در زير شرح به مورد

 شود. مي منظور دارايي شده تمام بهاي به ،"شرايط واجد هاي دارايي" به مربوط ارزي هاي بدهي تسعير هاي تفاوت( فال

 شود.  مي گزارش زيان و سود صورت در و شناسايي دوره هزينه يا درآمد عنوان به موارد، ساير در( ب

 تاريخ در ارز نرخ به آنها هاي هزينه و درآمدها و رازنامهت تاريخ در ارز رسمي نرخ به خارجي عمليات هاي بدهي و ها دارايي 

 قوقح سرفصل تحت و شناسايي جامع زيان و سود صورت در حاصل، تسعير هاي تفاوت تمام. شود مي تسعير معامله انجام

  صخال از بخشي ماهيتاً كه پولي اقالم تسعير هاي تفاوت مضافاً. شود مي بندي طبقه ترازنامه در سهام صاحبان

 سرمايه واگذاري زمان تا و شناسايي جامع زيان و سود صورت در دهد، مي تشكيل را خارجي عمليات در گذاري سرمايه

 شود. مي بندي طبقه ترازنامه در سهام صاحبان حقوق سرفصل تحت گذاري،
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 شرکت اصلی صورت سود و زیان-3-3

 باشد:از قرار زير مي سال مالي اخير ۲( براساس صورتهاي مالي حسابرسي شده عامسهامي ر )گذاري كشاورزي كوثصورت سود و زيان شركت اصلي سرمايه

 

 صورت سود و زیان شرکت اصلی  -35جدول 
 ارقام میلیون ریال

 رديف
 شرح

 ماهه منتهي به ۵

۲۸/۹۵/۸۲۰۱ 
۸۲۰1 ۸۲۰۵ ۸۲۰۶ 

  1،458،040  1،753،988  1،517،414  0 درآمد سود سهام  ۸

  0  0  124،747  509،246 سرمایه گذاریها سود فروش  ۳

  1،458،040  1،753،988  1،642،161  509،246 جمع درآمدهای عملیاتی  ۲

 (232،512) (340،938) (276،683) (162،226) هزینه های اداری و عمومی  ۲

  1،225،528  1،413،050  1،365،478  347،020 سود عملیاتی  ۶

  3،887  1،780  35،928 (821) ه های غیر عملیاتیسایر درآمدها و هزین  ۵

  1،229،415  1،414،830  1،401،406  346،199 سود خالص قبل از مالیات  1

 (410)  0  0  0 مالیات  ۱

  1،229،005  1،414،830  1،401،406  346،199 سود خالص  ۰
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 ن انباشته گردش حساب سود و زیا -36جدول 
 ارقام میلیون ریال

 شرح ردیف
 30/16/0318ماهه منتهی به  6

 )حسابرسی شده(

سال مالی منتهی به 

11/01/0310 

 11/01/0316سال مالی منتهی به 

 )حسابرسی شده(

سال مالی منتهی به 

 )حسابرسی شده( 31/01/0311

 0,111,111 0909831 0,910,916 396,011 سود خالص 0

 0,131,831 0669893 1,338,131 1,300,381 در ابتدای سال سود انباشته 1

 1,969,899 3,101,603 3,091,338 1,300,381 تعدیل شده -سود انباشته ابتدای سال  3

 1 1 1,180- 1 زیان انباشته ناشی از ادغام شرکت پژوهش و توسعه 9

 )811,111( )601111( )0,311,111( )0,911,111( سود سهام مصوب 1

 0,669,899 1,911,603 1,380,110 0,163,180 سود قابل تخصیص 6

 1 )01090( )63,861( )00,301( اندوخته قانونی 0

 0,669,899 1,338,131 1,300,381 0,196,100 سود انباشته پایان سال 8

 

 اشد لذا صورت سود و زيان جامع ارائه نگرديده است. باز آنجا كه اجزاي تشكيل دهنده سود و زيان جامع محدود به سود سال جاري و تعديالت سنواتي مي
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صورت سود و زیان وجهنكات قابل ت  

درصد از درآمد حاصل از سرمايه گذاري شركت را  ۵۳ميليون ريال مي باشد كه تقريباً  ۰۲۰،۰۰۶شركت اجداد زربال به مبلغ مربوط به  ۸۲۰1ها در سال گذاريعمده سود حاصل از سرمايه  .۸

گذاري شركت را به خود اختصاص داده است. جدول زير سود سهام حاصل از سرمايه گذاري  درصد از درآمد سرمايه ۳۲ميليون ريال،  ۲۶۹.۹۹۹همچنين با مبلغ  شركت مرغکشود. ميشامل 

 باشد:هاي فرعي به شرح زير ميشركت اصلي در شركت

  درآمد حاصل از سرمایه گذاری -37جدول 

ریالارقام به میلیون   

 درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

 شرح ردیف

به  سال مالی منتهی

29/12/1397 

 شده( ی)حسابرس

در صد 

 از کل

سال مالی منتهی به 

29/12/1396  

 )حسابرسی شده(

درصد از 

 کل

سال مالی منتهی به 

30/12/1395 

 )حسابرسی شده(

 درصد از کل

سال مالی منتهی به 

29/12/1394 

 )حسابرسی شده(

 ۰1۰،۰۱۹ %۱۳.۲ ۸،۸۰۰،۰1۶ %1۰.۱ ۸،۲۰۰،۰۱۸ %۵۳.۵ ۰۲۰،۰۰۶ رغ اجداد زربالم ۸

 ۸۰،۰۰۰ %۹ ۹ %۹.۶1 ۰،۰۰۰ %۹.۵۶ ۸۹،۹۹۹ مجتمع توليدي اجداد سپيدان كوثر ۳

 ۶۰،۰۰۰ %۲.۸۳ ۶۰،۰۰۰ %۲.۰۰ 1۹،۹۹۹ %۳۲ ۲۶۹،۹۹۹ مرغک ۲

 ۲۹،۹۹۹ %۶.۶ ۱۹،۹۹۹ %۸۲.۳۶ ۳۶۹،۹۹۹ %۸.۳ ۸۱،۹۹۹ مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان ۲

 ۳۹،۹۹۹ %۹ ۱1۶ %۹ ۹ %۹ ۹ چينه ۶

 ۸۰،۰۳۹ %۸.۹۲ ۸۶،۹۹۹ %۹ ۹ %۹ ۹ آبزي اكسير كوثر ۵

 ۸۹،۹۹۹ %۹ ۹ %۹ ۹ %۹ ۹ خوراک دام و طيور مشهد 1

 ۸،۶۹۹ %۹.۸ ۳،۹۹۹ %۹ ۹ %۹ ۹ پژوهش و توسعه كشاورزي ۱

 ۳۳۲ %۹ ۵۳ %۹ ۹ %۸ ۸۶،۵۲۵ خوراک دام پارس ۰
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 درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

 شرح ردیف

به  سال مالی منتهی

29/12/1397 

 شده( ی)حسابرس

در صد 

 از کل

سال مالی منتهی به 

29/12/1396  

 )حسابرسی شده(

درصد از 

 کل

سال مالی منتهی به 

30/12/1395 

 )حسابرسی شده(

 درصد از کل

سال مالی منتهی به 

29/12/1394 

 )حسابرسی شده(

 ۳۶،۹۹۹ %۹ ۹ %۸.۸۲ ۸۰،۰۰۰ %۲.۸ ۵۳،۲۹۹ آباد كشت و صنعت شريف ۸۹

  %۹.۲ ۵،۹۶۶ %۹ ۹ %۹ ۹ مرغداران طوس ۸۸

 ۹ %۲.۹۳ ۶۱،۶۰۶ %۹.۹۸ ۳۲۰ %۶.۳ ۱۹،۹۹۹ مجتمع كشت و صنعت اشراق ۸۳

 ۳۶۹ %۹ ۳۸۰ %۹ ۹ %۹ ۹ توسعه و مكانيزاسيون ۸۲

 ۶۹۹ %۹ ۳۵۹ %۹.۹۸ ۳۵۹ %۹.۹۸ ۳۲۱ پيشگامان كشاورزي كوثر ايالم ۸۲

 ۹ %۳.۲ ۲۶،۹۹۹ %۹ ۹ %۳.۹۲ ۲۸،۹۱۲ مرغ مادر ديزباد ۸۶

 ۹ %۹ ۹ %۹.۸ ۲،۶۹۹ %۹ ۹ نيروگاه زاگرس ۸۵

 ۹ %۹ ۹ %۹ ۹ %۹ ۵۳ پيشگامان كشاورزي كوثر كرمانشاه ۸1

 1،167،372 %100 1،458،040 %100 1،753،988 %100 1،517،414 مجموع

 باشد. ريالي هزينه مطالبات مشكوک الوصول مي ۸۳۹،۹۹۹كاهش هزينه هاي عمومي اداري به دليل كاهش  .۸

ميليون ريال  ۲،1۶۵ميليون ريال و سود تسعير ارز به مبلغ  ۳1،۲۹۵به دليل سود فروش دارايي هاي ثابت به مبلغ يرعملياتي، غ يها ينهدرآمدها و هز يرساخالص افزايش  .۳

 باشد. مي
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 های گروه برنامه مدیریت برای بهبود بهره وری در سطح شرکت

 الف( ایجاد زنجیره های تولیدی در حوزه های تخصصی کسب و کار

 تيو مز يمحصوالت اساس ديسال سابقه در عرصه تول ۲۶از  شيكوثر با ب يكشاورز يگذار هيخانواده بزرگ شركت سرما

اد اقتص يها استينقش در امر تحقق س يفايبر ا ديخود و تاك يفرا اقتصاد تيضمن درک مامور يمحور در بخش كشاورز

 نينو يها ستميروز، س ياست با استفاده از دانش و فناور دهيهمواره كوش د،ياشتغال و تول شيدر خصوص افزا يمقاومت

مدل  يريبا بكارگ ريمس نيباشد. در ا شتازيكشور پ ييغذا تينوآورانه در ارتقا امن يها دهيو توجه به طرح ها و ا يتيريمد

ره به از،يمورد ن يتاطالعا يساخت ها ريمحور با توسعه ز يسرآمد و استراتژ يسازمان جاديا در قالب يتيريمد نينو يها

 خلق ارزش يها نهيتابعه، زم يبهبود مشترک در شركت ها يكارآمد و اثر بخش پروژه ها يمتخصص، اجرا يروياز ن يريگ

شركت و به  يها يو توانمند يمحور يها تيرا فراهم آورده است. حفظ و توسعه قابل يياز هم افزا يافزوده باالتر ناش

 فرصت ييالزم جهت حفظ بازار و شناسا يرقابت تيشركت مز نيموجب شده است ا يدرون گروه يها تيظرف يريكارگ

كم  يارزش و ادغام شركتها رهيبا لحاظ اصول زنج ديو تول نيتام رهيبر استقرار زنج ديو با تاك ديرا كسب نما ديجد يها

 و را فراهم آورد ياتيفروش و عمل ،يمال يها سکيو كاهش ر يارتقا بهره ور نهيزم اد،يز تيبا حجم فعال يتهابازده با شرك

 سطح تنوع محصوالت را از مزرعه تا ورود به بشقاب مصرف ارتقا بخشد.

ا ب كشور يياغذ تيامن نيكمک به تام گريد يسو و از سو کياز  و خلق ارزش افزوده داريارائه سود پا يشركت در راستا

 ديو تول نيتام يها رهيزنج يريبر شكل گ ديبا تاك يگذار هيسرما نهيبه يپرتفو في، اقدام به تعر تاكيد بر بهبود بهره وري

هزار تن  ۸۶۶ ديتول يزيتوان به برنامه ر يآن م يياجرا قي. كه از مصاددر هر يک از حوزه هاي كسب و كار نموده است

ارتقاء و توسعه نظام  " راهبرد و با اتخاذ راستا كه در همين گوشت مرغ اشاره نمود. ديولت رهيگوشت مرغ در قالب زنج

 بر تحقق رسالت ديو تاك "ي و ارتقا بهره ورينيبا هدف ارزش آفر يتخصص يها تيدر حوزه فعال نيتام رهيزنج تيريمد

مناسب  ليبا پتانس يو مطالعه حوزه ها يابالغلحاظ الزامات  ،يبا لحاظ اسناد باالدست "كشور ييغذا تيامن نيكمک به تام"

 زاتيو تجه ونيزاسي)مكان ديجد يها تيكوثر در دو بخش تنوع فعال يكشاورز يگذار هي، شركت سرمايگذار هيجهت سرما

( و توسعه ۸۲۰۵، گلخانه ۸۲۰۲، دام سبک ۸۲۰۳ يدام ي، دارو و مكمل ها۸۲۰۹سال  يپرور ي، آبز۸۲۱۰ يكشاورز

بزرگ مرغ مادر  يسالن ها جادياو تخم گذار،  يدر بخش گوشت يود خود )دو كارخانه بزرگ جوجه كشموج يها تيفعال

و  آباد فيدر شر يريگاو ش يتوسعه گله ها ياستال برا يفر ي... توسعه سالن ها.لرستان، زنجان و ،يدر خراسان، سار ي

 نموده است. يگذار هي..( سرما.اشراق و

و  يجار يها نهيكردن هز يمنطق"و  "ده و كم بازده انيز يها تيخروج از فعال " يها يژبا توجه به استراتهمچنين 

ال، ادغام اجداد زرب شركت مرغ ، زربال، كاسپين كوثر درنهيچ يادغام شركتها نديفرآ يابالغ ياستهاي، براساس س"ياتيعمل

 ،ورشمال شرق كش رهيزنج ليو تشك ادزبيد در شركت مرغ مادر مرغداران طوس و مشهد وريو ط خوراک دام هايشركت

عه ادغام شركت پژوهش و توسادغام شركت پيشگامان كشاورزي كوثر ايالم در شركت پيشگامان كشاورزي كوثر كرمانشاه، 

ت. اس رفتهيانجام پذ يكوثر در قالب معاونت پژوهش و توسعه فناور يكشاورز يگذارهيشركت سرما دركوثر  يكشاورز

ملكرد ع ييدر سطح شركتها، منجر به هم افزا يالتيو تشك يادار يها نهيمذكور عالوه به كاهش هز يهاادغام نكهيا حيتوض

  است. دهيگرد اريدر اخت يهايياز دارا نهيبه ستفادهو ا ديو رشد تول

 ه نيز مشاركت هاي درون گروهي از جمله رويكردهاي اثر گذار در اين حوز شايان ذكر است كه رويكرد تشويق شركت ها در

 مي باشد.



                                        )سهامی عام( گذاری کشاورزی کوثر امیدنامه درج و پذیرش شرکت سرمایه

 

 215از  98صفحه 

 

 ا،يگندم، كنجاله سو ،يو علوفه ا يهزار تن جو، ذرت دانه ا ۸۱۶از  شيب ۸۲۰۵سال  يتابعه در ط يشركتها به طوري كه

 و  يذرت دانه ا يمصرف ينهاده ها را مصرف نموده اند. رقم عمده نهاده ها ريكنجاله كلزا، گندم، سبوس گندم و سا

 يمال ي. ارزش مواد مصرف شده براساس صورت هادهديدرصد را پوشش م ۱۶حدود  بوده كه ايو كنجاله سو يعلوفه ا

 افتهي شيدرصد افزا ۶/۳ (الير ارديليم ۸،۱۹۱) ۸۲۰۶بوده كه نسبت به سال  الير ارديليم ۸،۱۶۲شركت هاحدود 

ت عمده خارج از گروه آن به عنوان معامال هيدرصد( بوده وبق ۶۹) الير ارديليم ۰۳۳گروه حدود  يمبادالت داخل است.مبلغ

 درصد بوده است. ۶( الير ارديليم ۱۳۹) نسبت به سال گذشته يگزارش شده است.رشد معامالت داخل يمال يادر صورت ه

 ۸۳طي مصوبه شماره  بين گروهيو توليد هاي تأمين منظور تقويت زنجيرهبهكشاورزي كوثر  نگيهلد رهيمد ئتيه

كه منجر به  يداخل يو فروشها ديخرمبلغ از  ۸% نمود مصوب ۸۵/۸۹/۸۲۰۵رخ صورتجلسه هئيت مديره برگزار شده مو

 .گرددپرداخت  مدخليذ رانيبه مد قياند بعنوان تشودهيحساب در هر ماه گرد هيتصف

 ب( توجه به نظام ها و سیستم های مدیریتی در راستای بهبود بهره وری

هاي اقتصادي پويا و به عنوان يک نهاد ارزشي، خود را ملزم شركت سرمايه گذاري كشاورزي كوثر همانند ساير سازمان

هاي كلي نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران و اصول ابالغي مقام معظم رهبري )مدظله ميداند تا در راستاي تحقق سياست

ن ردارد كه ايهاي بنيادين و الگوي مديريت جهادي گامهاي موثري بالعالي( به صورت هدفمند و با تكيه بر اصول و ارزش

مندي ذينفعان از رهگذر ايفاي امر مستلزم تدوين راهبردهاي بلند مدت شركت، حركت بر اساس برنامه و تأمين رضايت

ضمن توجه به هاي اجتماعي بويژه در جامعه هدف )خانواده معزز شهدا و ايثارگران( خواهد بود. به همين منظور مسئوليت

با راه اندازي دفتر مديريت استراتژيک و تاكيد بر  ۸۲۰1در سال  ن استراتژي محورايجاد يک سازمابسترسازي در خصوص 

به عنوان يک اقدام راهبردي در راستاي ارتقا آمادگي منابع مديريتي پرورش منابع انساني اين حوزه در شركت هاي تابعه، 

ه تعالي پيگيري اشاع، اقدام به و عملياتيكمک به اتخاذ رويكردهاي بهينه مديريتي و با شناسايي زمينه هاي قابل بهبود 

 در همين راستا ضمن برگزاري كارگاه هاي متنوع توانمندسازي  نموده است. سازماني در ستاد و شركت هاي تابعه

شركت تابعه در فرآيند ارزيابي جايزه ملي تعالي و پيشرفت در  ۸۹شركت هاي تابعه در امر برنامه ريزي راهبردي، ستاد و 

 حاصل گرديده است. زيرشركت و نتايج  ۸۲۰1سال 
 سطح تعالي كسب شده -۲۱جدول 

 

 سطح تعالی کسب شده نام شرکت ردیف

 ستاره ۲تقديرنامه  )سهامي خاص( شركت مرغ اجداد زربال 1

 ستاره ۳تقديرنامه  )سهامي خاص( شركت مرغک 2

 ستاره ۳تقديرنامه  )سهامي عام( شركت توليدي مرغ ماهان 3

 ستاره ۸تقديرنامه  )سهامي خاص( توسعه مكانيزاسيون و صنايع كشاورزي كوثرشركت  4

 گواهي تعهد به تعالي مرغ مادر ديزباد )سهامي خاص( 5

 گواهي تعهد به تعالي )سهامي خاص( شركت توليدي اجداد سپيدان كوثر 6

 گواهي تعهد به تعالي )سهامي عام( شركت كشت و صنعت شريف آباد 7

 گواهي تعهد به تعالي )سهامي خاص( زي اكسير كوثرشركت آب 8

 گواهي تعهد به تعالي )سهامي عام( شركت خوراک دام پارس 9

 گواهي تعهد به تعالي )سهامي خاص( شركت كشت و صنعت اشراق 11

 باشد. همچنين در اين خصوص، نظامنامه بهره وري تهيه و در حال نهايي سازي جهت ابالغ به شركت هاي تابعه مي
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 در حوزه های زیر ظرفیت راهبرد مدیریت برای استفاده از ظرفیت کامل

ستلزم م يشتربه ارزش افزوده ب يابيجهت دست يينها هايباالخص در حلقه هايتفعال ياسو توسعه مق هايتفعال يساز يكپارچهطرح 

 ذاريگيهراستا شركت سرما ين.. است. در هم.و يلبن يهاو فرآورده يوراز جمله خوراک دام و ط ياتيعمل هاييتظرف يهكل يريبكارگ

 :نمود يرز يها يتكوثر اقدام به فعال يكشاورز

 يديتول يها يرهزنج يجادمجموعه جهت ا يرز يادغام شركت ها •

 تابعه يمورد استفاده در شركت ها يتكنولوژ يبروز رسان •

 يدجد يبازارها يجادو ا يصادرات يتاستفاده از ظرف •

 ييجهت هم افزا يو دولت يمشاركت با بخش خصوص •

 موجود يها يرهزنج يتتقو •

 برنامه مدیریت برای بهبود شرکت های زیانده

 قرار دارند و تنها شركت  يسوده تيتابعه در وضع يشركت ها يتمام ۸۲۰1اسفند  ۳۰ يمال يباتوجه به صورت ها

 باشند. يم اندهيكوثر ز رياكس يكوثر دنا و آبز يكشاورز شگامانيپ

 يخال تياستفاده از ظرف يبرا ييبرنامه ها يكوثر دنا به سودده يكشاورز شگامانيرساندن شركت پ يبرا كشاورزي گروه 

 دارد.آرد، نشاسته، گلوكز  ديكارخانه تول اندازيصادرات محصوالت به كشور عراق با راه نيو همچن

 شركت  نيا ،۲۸/۹۲/۸۲۰۱منتهي به شده  يهه حسابرسشش ما يمال يطبق صورت ها رياكس آبزي شركت با رابطه در

در حال اجرا  يشود با توجه به طرح ها يم ينيب شيپ نيباشد. همچنيم الريميليون  ۳۲،۹۵۸سود خالص به مبلغ  يدارا

 .ابدي شيشركت افزا نيا يسودده ند،ا دهيكامل نرس يبه بهره بردار هنوزكوثر كه  رياكس يدر شركت آبز

 

 کوثر کرمانشاه یکشاورز یشگامانشرکت پ تیفعال یاتجزئ

 میزان سرمایه گذاری انجام شده :

 ميليارد ريال ۳۵متري اسالم آباد غرب :  ۶۹۹۹گلخانه 

 ميليارد ريال ۶/۳۶متري هليالن :  ۶۹۹۹گلخانه 



                                        )سهامی عام( گذاری کشاورزی کوثر امیدنامه درج و پذیرش شرکت سرمایه

 

 215از  111صفحه 

 

رسد و مي هكتار ۶/۱به  هكتار مي باشد و اين ميزان تا پايان سال ۸در حال حاضر سطح زير كشت سطح زیر کشت : 

هكتار خواهد  ۲۶هكتار خواهد رسيد. با توجه به برنامه ريزي هاي انجام شده سطح در بلند مدت به  ۲۹طي دوسال آينده به

 رسيد.

 ۵/۰گلخانه هاي گاتيک با عرض دهانه نوع گلخانه های احداث شده : 

عمدتا گوجه فرنگي ) در دو نوع حاضر  اما در حال .و صيفي است برنامه توليدي اين شركت انواع سبزينوع محصوالت : 

در صورت مساعد بودن شرايط بازار فلفل دلمه اي رنگي نيز تا پايان سال  بزرگ و زيتوني( در دست توليد است و احتماال

 توليد مي شود.

 با توجه به گستردگي گلخانه ها در يک سال آينده بصورت متناوب محصوالت ارائه ميشودزمان برداشت : 

 نفر بصورت غير مستقيم  ۸۶نفر بصورت مستقيم و  ۸۹در حال حاضر به ازاي هر هكتار شتغالزایی : میزان ا

ميليار ريال  ۲ساله سرمايه ساليانه به ازاي هر هكتار  ۲با توجه به پيش بيني انجام شده و با نرخ بازگشت میزان سود : 

 ميزان سوددهي شركت مي باشد.

 اورزي كوثر كرمانشاه به دنبال برنامه هاي زير جهت افزايش سوددهي خود مي باشد:شايان ذكر است شركت پيشگامان كش

  توليد محصوالت با كيفيت 

 صادرات مستقيم به بازارهاي هدف صادراتي 

 ايجاد مركز اگرو توريسم 
 صادرات مستقيم به روسيه و كشور هاي منطقه 



                                        )سهامی عام( امیدنامه درج و پذیرش شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

 

 215از  111صفحه 

 

 سیاست تقسیم سود 

 : اعالم كردبه شرح جدول زير  ساله ۲روند تقسيم سود شركت در بازه زماني ، بورس اوراق بهادار تهران شركتبه  ۳۹/۸۳/۸۲۰1مورخ  ۳۵۰۳/۰1/۶شماره شركت طي نامه  

 سياست تقسيم سود -۲۰جدول 
 روند سودآوري و تقسيم سود شركت

سود خالص  سال مالی رديف

 اصلی

سود خالص 

 تلفیق

سود سهام 

 مصوب

سود سهام پرداخت 

 نشده به سهامدارا

درصد تقسیم  EPS DPS تعداد سهام

 سود

نسبت سود سهام 

پرداخت شده به سود 

 تلفیق اصلی تلفیق اصلی سهام مصوب

۸ 29/12/1394 1،002،230 828،649 1،505،332 545،000 900،000،000 1،114 921 889 150% 181% %36 

۳ 30/12/1395 1،229،005 1،002،498 800،225 670،000 900،000،000 1،366 1،114 744 65% 80% 84% 

۲ 29/12/1396 1،414،830 1،161،528 670،000 670،000 2،000،000،000 707 581 675 47% 58% 100% 

۲ 29/12/1397 1،401،406 1،401،044 1،350،000 1،100،000 2،750،000،000 510 509 669 96% 96% 81% 

 

 بق قوانين اجرا مي شود و شايان ذكر است با توجه به سهامداري عمده سازمان اقتصادي كوثر، تقسيم سود ساالنه بر اساس موارد قانوني تقسيم سود و سياست هاي آن ط

 تصميم گيري هاي مجامع عمومي صورت گرفته است. 

 مي باشد:  به شرح زير ۸۲۹۹الي  ۸۲۰۱آتي از سال  هايتقسيم سود براي سال  (، سياستعامسهامي كوثر )با توجه به سياست هاي توسعه اي شركت سرمايه گذاري كشاورزي 

  درصد سود خالص )براي پيشبرد سياست هاي توسعه اي شركت(. البته با توجه به شرايط اقتصادي،  1۹تا  ۵۹درصد سود خالص و انباشته نمودن  ۲۹تا  ۲۹تقسيم حداكثر

 امكان تغييرات جزئي در سياست تقسيم سود وجود دارد. 
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 شرکت اصلی ترازنامه

 هاي مالي حسابرسي شده( بر اساس صورتعامسهامي ترازنامه شركت اصلي سرمايه گذاري كشاورزي كوثر )

 باشد. به شرح زير مي سال اخير ۲ 

 ارقام به میلیون ریال                       ترازنامه شرکت اصلی -40جدول                                    

 1395 1396 1397 31/06/1398به  ماهه منتهی 6 شرح

 14،525 16،883 35،324 58،900 موجودي نقد

 262 262 262 262 سرمايه گذاري كوتاه مدت

 2،392،390 2،993،806 2،288،126 964،774 دريافتني تجاري و غيرتجاري

 3،997 2،973 2،887 8،808 موجودي مواد و كاال

 0 0 0 159941 سفارشات و پيش پرداختها

 2،411،174 3،013،924 2،326،599 1،192،685 جمع داراييهاي جاري

 160،775 0 100،000 1،051،345 دريافتني هاي بلند مدت

 1،989،666 2،131،666 3،098،128 3،024،689 سرمايه گذاريها ي بلند مدت

 208 208 252 252 داراييهاي نامشهود

 29،741 184،720 224،161 256،832 داراييهاي ثابت مشهود

 317،742 283،065 240،726 208،649 ساير دارائيها

 2،498،132 2،599،659 3،663،267 4،541،767 جمع داراييهاي غير جاري

 4،909،306 5،613،583 5،989،866 5،734،452 جمع كل دارايي ها

 343،871 357،778 310،577 178،185 پرداختني هاي تجاري و غير تجاري

 410  0 0  0 تنيماليات پرداخ

 344،281 357،778 310،577 178،185 جمع بدهي هاي جاري

 798،248 738،070 363،871 1،292،776 حسابهاي پرداختني بلند مدت

 11،933 18،062 22،843 24،717 ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان

 810،181 756،132 386،714 1،317،493 جمع بدهي هاي غير جاري

 1،154،462 1،113،910 697،291 1،495،678 هي هاجمع كل بد

 900،000 2،000،000 2،018،704 2،750،000 سرمايه

 1،100،000 0 731،296 0 افزايش سرمايه در جريان

 90،000 160،741 225،193 242،503 اندوخته قانوني

 1،664،844 2،338،932 2،317،382 1،246،271 سود انباشته

 3،754،844 4،499،673 5،292،575 4،238،774 مجمع حقوق صاحبان سها

 4،909،306 5،613،583 5،989،866 5،734،452 جمع بدهي ها و حقوق صاحبان سهام
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 ترازنامهنكات قابل توجه 

 :* دریافتنی های تجاری و غیرتجاری

با حدود  ۳۰/۸۳/۸۲۰۵مالي منتهي به نسبت به سال  ۳۰/۸۳/۸۲۰1به  سال مالي منتهيدر پايان  هاي تجاري و غيرتجاريدريافتني

ميليارد ريال به  ۱۲۸)كاهش از  اجداد زربال هاي روبرو بوده است، كه دليل عمده آن وصول مطالبات از شركتدرصد كاهش  ۳۲

 بوده است. ( صفربه ميليارد ريال  ۳۸۲)كاهش از كوثرميليارد ريال(، پيشگامان كاسپين  ۲۱۹

 :سرمایه گذاری های بلند مدت* 

 اد هاي اجدهاي فرعي عمدتا در ارتباط با با افزايش سرمايه شركتگذاري بلند مدت در شركتافزايش طي سال سرمايه

 ۸۳۳،۹۹۹ميليون ريال و  ۲۹،۹۹۹ميليون ريال،  ۳1۸،۵1۸كشاورزي دنا به ترتيب به مبلغ سپيدان، شيمي دارو و پيشگامان 

گذاري در شركت اشراق به ن و آورده نقدي و خريد سهم اقليت سرمايهميليون ريال از محل مطالبات حال شده سهامدارا

ميليون ريال )معادل  ۵۰،۰۰۰درصد( و شركت مرغداران طوس به مبلغ  ۳۵.۳1ميليون ريال )معادل  ۸۰۹،۲۳۱مبلغ 

 درصد( مي باشد.  ۳۶.۳۶

 درصد از سهام شركت  ۸۹فروش هاي فرعي عمدتا در ارتباط با گذاري هاي بلند مدت در شركتكاهش طي سال سرمايه

ميليارد  ۲۶.۲ميليارد ريال ) ارزش دفتري  ۸۶۰.۰مرغ ماهان به عموم و از طريق فرابورس به ارزش گوشت مجتمع توليد 

 باشد. ريال( مي

  منحل شده است.  ۹۳/۹۶/۰۵همچنين شركت تكلم مورخ 

  شركت خوراک دام و طيور مشهد۳۱/۸۳/۸۲۰۶ مشترک صاحبان سهام به تاريخو همزمان پيرو مجمع عمومي فوق العاده ، 

مشترک صاحبان سهام به تاريخ همزمان و مجمع عمومي فوق العاده و همچنين ديزباد مرغ مادر شركت در  )ادغام شونده(

ادغام گرديد و كليه ديون، تعهدات و شركت مرغداران طوس )ادغام شونده( در شركت مرغ مادر ديزباد ، ۲۹/۹1/۸۲۰1

به ارزش دفتري به شركت مرغ مادر ديزباد  ۲۹/۹1/۸۲۰1و  ۳۱/۸۳/۸۲۰۶طع اادغام شونده در مق هايي شركتهادارايي

 انتقال يافت.)ادغام گيرنده( 

  در  چينه )ادغام شونده(، شركت ۲۸/۹۲/۸۲۰۵مشترک صاحبان سهام به تاريخ همزمان و پيرو مجمع عمومي فوق العاده

شركت زربال ، ۳۸/۹۰/۸۲۰1مشترک صاحبان سهام به تاريخ همزمان و فوق العاده  مجمع عموميشركت مرغ اجداد زربال، 

مشترک صاحبان سهام به تاريخ همزمان و مجمع عمومي فوق العاده )ادغام شونده( در شركت مرغ اجداد زربال و همچنين 

م گرديد و كليه ديون، ادغاشركت پيشگامان كاسپين كوثر )ادغام شونده( در شركت مرغ اجداد زربال ، ۹۱/۸۳/۸۲۰1

به ارزش دفتري  ۹۱/۸۳/۸۲۰1و  ۳۸/۹۰/۸۲۰1و  ۲۸/۹۲/۸۲۰۵طع اادغام شونده در مق هايهاي شركتتعهدات و دارايي

 انتقال يافت.)ادغام گيرنده(  اجداد زربالبه شركت مرغ 
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 :دارایی های ثابت مشهود* 

  بالشد. با هلدينگ ميكوثر وهش و توسعه كشاورزي شركت پژافزايش دارايي ها طي سال عمدتا ناشي از ادغام 

  باشد. كوثر ميدامپزشكي افزايش اثاثه عمدتا مربوط به خريد اثاثه آزمايشگاه 

  افزايش پيش پرداخت هاي سرمايه اي بابت انعقاد قرارداد پيمان مديريت با شركت پيماب جهت نوسازي ساختمان اداري

 باشد. مبولي ميسابق شركت واقع در خيابان خالد اسال

 تابعه یراکد شرکت ها یها ییامالک و دارا یبرا یریتبرنامه مد

 :باشد يم يرشركت به شرح ز يها ييكوثر در خصوص امالک و دارا يكشاورز يگذار يهبرنامه شركت سرما

 يتابعه پس از ط يهاشركت و با توجه به صرفه و صالح شركت  ينامه ها يينها و امالک راكد بر اساس آ يي: فروش دارافروش

 .انجام خواهد شد يادار يفاتتشر

 و استفاده مجدد داشته يبهره بردار يتمصوب در گروه قابل يتوسعه ا يراكد كه بر اساس برنامه ها يها يي: امالک و دارايبردار بهره

 شود. يبكار گرفته م يتوسعه ا يو با در نظر گرفتن صرفه و صالح شركت در پروژه ها يقانون يفاتتشر يباشد پس از ط

 :بدهی به سازمان اقتصادی کوثر* 

 1۲۸،۳۰۵كاهش بدهي به سازمان اقتصادي كوثر ناشي از افزايش سرمايه شركت سرمايه گذاري كشاورزي كوثر به مبلغ عمده 

 باشد. ميليون ريال مي

 * بیمه دارایی ها: 

به تاريخ  ۸۹۵۹/۰1/۶رش بورس اوراق بهادار تهران، طي نامه ( به مديريت پذيعامسهامي طبق اعالم شركت سرمايه گذاري كوثر )

دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران مبني بر اينكه قبل از درج نام شركت  ۲۳، در رعايت ماده ۹1/۹۵/۸۲۰1

 ي براي اموال و در فهرست نرخ هاي بورس، متقاضي مكلف است نسبت به تأمين پوشش هاي بيمه اي مناسب و كاف

 كه پوشش  شركت اعالم نموده استدارايي هاي خود اقدام نموده و تعهد نمايد همواره پوشش بيمه اي مربوط را رعايت نمايد. 

در جهت حفظ منافع شركت و  نموده است كهبيمه اي الزم براي كليه ي دارايي هاي شركت در نظر گرفته است. همچنين تعهد 

 ش بيمه اي الزم را رعايت نمايد. سهامداران همواره پوش

. يردگ يتحت پوشش قرار م يمحصوالت كشاورز يمهمولد( صرفا توسط صندوق ب ير) مولد و غيستيز يها ييدارا يا يمهپوشش ب

 ياهو سال يجار يه.. طبق رو.زا و يماريب يها يدمياپ يرمترقبه نظ يرو اتفاقات غ يعيطب يايالزم به ذكر است در صورت وقوع بال

 نيگر ا يانتابعه ب يعملكرد سنوات گذشته شركت ها ين. همچنشوديم يندولت تام يموراد از سو يناز ا يگذشته خسارات ناش

حوادث  ينگونهاز ا يخسارت ناش يزانصنعت، م يذات هايريسک كاهش و هافارم يتامن يبضر يشافزا يلبه دل يشهاست كه هم

جبران خسارات وارده بوده است. ضمنا با  تجه يمحصوالت كشاورز يمهشده صندوق ب يينكمتر از عرف صنعت و سقف تع ياربس

درصد سهام شركت ۸۹ ير،ذخا يكسر يلاز قب ياحتمال يها ي( در خصوص جبران بده۸۹توجه به تعهد نامه سهامدار عمده ) بند

 شود. يم يقوجوه توث يهاوراق بهادار و تسو يمركز ينزد شركت سپرده گذار
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 ان وجوه نقد شرکت اصلیصورت جری

 

 صورت جريان وجوه نقد شركت اصلي  -۲۸جدول 

 

 ماهه منتهی به 6  

۲۸/06/۸۲۰۱ 

 1395سال  1396سال  1397سال 

         جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی: 

  ۶۶۱،۱۵1    ۸،۳۳۶،۳۲۲    ۸،1۹۶،۵۲۵    ۲۰۹،۰۵۱   نقد حاصل از عملیات

 (۸،۵۸۱)  (۲۸۹)   -    -   ی بابت مالیات بر درآمدپرداخت های نقد

  ۶۶1،۳۲۰    ۸،۳۳۶،۳۲۲    ۸،1۹۶،۵۲۵    ۲۰۹،۰۵۱   جریان خالص ورود )خروج( نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

         جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :

 (۸۸،۸1۲) (۸۶۰،۲۶۸) (۲۲،11۱) (۲۹،۹۸۹) ود و نامشهودپرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشه

  -    -    -    1۲،۲۲۰   دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت

  ۹  ۹ (۲۶،۹۹۹)  ۹ پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت

  ۳،۳۲۶    ۸،۱۶۲    ۲،1۳1    ۲۳۰   دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
 (۱،۰۳۱) (۸۶1،۲۰1) (۵۶،۹۶۸)  ۲۲،۱۶۱ جریان خالص ورود )خروج( نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

  ۶۲۱،۲۳۸    ۸،۹۵1،1۲۵    ۸،۵۲۹،۶۰۶    ۲۳۲،۱۳۵   جریان خالص ورود )خروج( نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

         عالیتهای تامین مالی : جریان های نقدی حاصل از ف

  ۹ (۶۸۲،۸1۱) (۶۳۵،۹۱۰)  ۹ پرداخت های نقدی بابت تسهیالت اعطایی به شرکتهای گروه

  -    ۸۸۱،۱۹۹    ۸1۰    -   دریافت های نقدی حاصل از تسهیالت اعطایی به شرکتهای گروه

 (۶۲۶،۹۹۹) (۵1۹،۹۹۹) (۸،۸۹۹،۹۹۹) (۲۹۹،۹۹۹) پرداخت های نقدی بابت سود سهام

 (۶۲۶،۹۹۹) (۸،۹۵۶،۲1۱) (۸،۵۳۶،۰۸۹) (۲۹۹،۹۹۹) جریان خالص ورود )خروج( نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی

  ۲،۲۳۸    ۳،۲۶۱    ۸۲،۵۱۶    ۳۲،۱۳۵   خالص افزایش )کاهش( در موجودی نقد

  ۸۸،۳۹۲    ۸۲،۶۳۶    ۸۵،۱۱۲    ۲۶،۲۳۲   مانده موجودی نقد در ابتدای سال

  -    -    ۲،1۶۵   (۸،۳۶۹)  تاثیر تغییرات نرخ ارز

  ۸۲،۶۳۶  ۸۵،۱۱۲  ۲۶،۲۳۲  ۶۱،۰۹۹ مانده موجودی نقد در پایان دوره

  ۸،۲۰1،۰۹۹  ۹  ۸،۱۳۸،1۸۳  ۹ معامالت غیر نقدی

 ميليون ريالارقام به 
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به شرح به شركت بورس اوراق بهادار تهران دارايي تحت پوشش بيمه  (، فهرستعام)سهامي  شركت سرمايه گذاري كوثر ۳۹/۸۳/۸۲۰1 به تاريخ ۳۵۰۳/۰1/۶نامه شماره طي  شركت

 جدول زير اعالم گرديده است:

 

 دارایی های تحت پوشش بیمه -42جدول 

 ردیف
تاریخ صدور 

 بیمه نامه
 موضوع بیمه  شماره بیمه نامه

طرف 

 قرارداد
 کاربری

تاریخ اعتبار 

 بیمه نامه
 محل بیمه

مبلغ بیمه 

 )ریال(

 فعاليت آزمايشگاه دامپزشكي بيمه دي آتش سوزي ۸۶۳۲۵۳/۱۹۹۸/۳۲/۸۲۰1 ۳۲/۸۸/۸۲۰۵ ۸
تا  ۳۲/۸۸/۸۲۰1

۳۲/۸۸/۸۲۰۱ 
 ۳۸۳،۰1۶،۸۹۹ آزمايشگاه كوثر

۳ ۹۰/۹۲/۸۲۰1 ۸۲۳۸۰۱/۱۹۹۸/۳۲/۸۲۰1 

آتش سوزي، 

صاعقه، انفجار و 

 زلزله و آتش فشان

 ساختمان اداري بيمه دي
تا  ۳۲/۹۲/۸۲۰1

۳۲/۹۲/۸۲۰۱ 

ساختمان قديم 

 لدينگه
۸۸۱،۱1۶،۲۹۹ 

۲ ۳۳/۹۰/۸۲۰1 ۵۸۹۲1/۱۹۹۸/۲۵۸/۸۲۰1 
مسئوليت مدني 

 آسانسور
 بيمه دي

آسانسور ساختمان 

 مهماندوست

تا  ۳۵/۹۰/۸۲۰1

۳۶/۹۰/۸۲۰۱ 

ساختمان 

 مهماندوست
۳،۵۱1،۰۲۹ 

۲ ۹۱/۸۹/۸۲۰1 ۸۶۹۲۳۱/۱۹۹۸/۳۲/۸۲۰۵ 
آتش سوزي، 

 صاعقه، انفجار
 ساختمان اداري بيمه دي

تا  ۹۱/۸۹/۸۲۰1

۹۱/۸۹/۸۲۰۱ 

ساختمان 

 مهماندوست
۲1۹،۵۶۲،۵۸۰ 
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 * امالک تحت مالكیت شرکت: 

سهامي  شاورزي كوثر ) سرمايه گذاري ك شمارهعامشركت  ستغالت تحت مالكيت خود را طي نامه  ست امالک و م بورس اوراق شركت به  ۳۳/۹1/۸۲۰۱ به تاريخ ۸۲1۶/۰۱/۶ (، فهر

 د: مذكور به شرح جدول زير مي باش کامال ليست بهادار تهران اعالم نموده است.

 امالک تحت مالكیت شرکت -43جدول 

 نشانی نوع کاربری شرح ردیف
وضعیت 

 سند
 مبلغ رهن)ریال( وضعیت ترهین قیمت دفتری )ریال(

 آخرین 

 وامدریافت کننده 

 زربال ۸۸،۹۹۹،۹۹۹،۹۹۹ در رهن بانک ملت ۱،۵۹۹،۹۹۹،۹۹۹ رسمي مازندران، شهرآمل مسكوني ملک رضوانيه ۸

 - - - 1،۶۹۹،۹۹۹،۹۹۹ رسمي مازندران، كالردشت باغ ويال ويالي كالردشت ۳

 - - - ۳۲،۱۲۸،۹۹۹،۹۹۹ رسمي مازندران، جاده چمستان باير زمين اميرآباد ۲

 - - - ۸۸،۶۵۹،۹۹۹،۹۹۹ عادي مازندران، جاده ساري به نكا باير زمين اسبوكال ۲

 - - - ۸۶،۹۹۹،۹۹۹،۹۹۹ عادي نمازندران، چمستا باير زمين آهودشت ۶

 - - - ۶،۳۳۵،۹۹۹،۹۹۹ عادي مازندران، آمل باغچه زمين آسوري ۵

 - - - ۶،۱۹۹،۹۹۹،۹۹۹ رسمي مازندران، ساري مسكوني ساختمان خورشيد 1

 - - - ۳۹،۳۹۹،۹۹۹،۹۹۹ رسمي مازندران، جاده محمودآباد كشاورزي زمين كالكسر ۱

 مجتمع كشت و صنعت اشراق ۳،۶۹۹،۹۹۹،۹۹۹ در رهن بانک كشاورزي ۳،1۳۹،۹۹۹،۹۹۹ رسمي داودآباد يروستا، تهران، ورامين يكشاورز ۸زمين كشاورزي شماره  ۰

 مجتمع كشت و صنعت اشراق ۳،۶۹۹،۹۹۹،۹۹۹ در رهن بانک كشاورزي ۳،۱۰۹،۹۹۹،۹۹۹ رسمي داودآباد يروستا، تهران، ورامين كشاورزي ۳زمين كشاورزي شماره  ۸۹

 مجتمع كشت و صنعت اشراق ۳،۶۹۹،۹۹۹،۹۹۹ در رهن بانک كشاورزي ۳،۱۰۹،۹۹۹،۹۹۹ رسمي داودآباد يروستاتهران، ورامين،  كشاورزي ۲ن كشاورزي شماره زمي ۸۸

 كشت و صنعت اشراقمجتمع  ۳،۶۹۹،۹۹۹،۹۹۹ در رهن بانک كشاورزي ۳،۲۵۹،۹۹۹،۹۹۹ رسمي داودآباد يروستاتهران، ورامين،  كشاورزي ۲زمين كشاورزي شماره  ۸۳

 ديزباد ۵۰،۹۹۹،۹۹۹،۹۹۹ در رهن بانک صادرات ۱۸،۹۵۳،۹۹۹،۹۹۹ رسمي خراسان رضوي، چناران مرغداري فارم گلمكان  ۸۲

 مرغ مادر ديزباد ۱۸،۹۹۹،۹۹۹،۹۹۹ در رهن بانک سپه ۳،۰۳۸،۳۳۹،۳۲۲ رسمي تهران، خيابان خالد اسالمبولي اداري ساختمان سابق اداري هلدينگ ۸۲

 - - در رهن نمي باشد ۱1،۵۹۹،۹۹۹،۹۹۹ عادي تهران، خيابان بهشتي اداري ينگهلد يساختمان ادار ۸۶

 رسمي تهران، خيابان آزادي اداري آپارتمان كوشک ۸۵
۸۰،۹۹۹،۹۹۹،۹۹۹ 

 - - در رهن نمي باشد

 - - در رهن نمي باشد رسمي تهران، خيابان آزادي اداري آپارتمان كوشک ۸1
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گذاري كشاورزي كوثر بخشي از امالک خود را به قالب قرارداد بلوكاژ در رهن بانک كشاورزي برده است و از اين د صورت گرفته با بانک كشاورزي شعبه اسدآبادي شركت سرمايهطبق قراردا

 .شودامالک جهت گرفتن تسهيالت مختلف استفاده مي

 امالک در رهن بانك کشاورزی -44جدول 

 ارزش رهنی افزایش ارزیابی قدیم موضوع ثبت شده در دفترخانه مورخ سند شماره ردیف

 ورامين ۸شماره  ۹1/۹۱/1۰ 1۶۳۹۱ ۸
مورخ  ۰۵۰۵و  1۲/ ۳۲/۵مورخ  ۶۲۲1۸و  ۸۶/۵/۸۲۰۱مورخ  ۸۸۸1۹۹متمم اسناد رهني شماره 

 موضوع ترهين واحد سعدآباد شركت اشراق ۸۲/۹۲/۱۵
۸۲،11۹ ۲،۰۱۹ ۸1،1۶۹ 

 تهران ۲۲۳ شماره ۹۰/۹۱/1۰ ۸۳۲۵۲ ۳
تفويض اختيار به  .ترهين دفتر مركزي شركت چينه به نفع بانک ۳۵/۸۳/1۲متمم اسناد رهني مورخ 

 سازمان اقتصادي كوثر
۱۸۹ ۸،۱۰۹ ۳،1۹۹ 

 كرمان ۲۳شماره  ۹۲/۹۰/1۰ ۸۳۹۱۹۲ ۲
اسناد رهني تعدادي از واحدهاي شركت مرغک به نفع بانک و تفويض اختيار به سازمان متمم سند 

 ترهين واحد فخرآباد شركت اشراق ۸۸۹۱۱۲و  ۲۸/۶/۱۵مورخ  ۸۲۵۸11شماره  رهني

۸۹،۱۹۹ 

۳۵،1۲۹ 
۲۳،۶1۹ 

۶۲،۲1۹ 

۳۵،1۲۹ 

 ۸۳۹،۶۱1   اسناد رهني سه فارم شركت زربال آمل ۳۲۱شماره  ۸۱/۸۹/۰۳ ۸۲۶۲۶ ۲

 تهران ۸۶۶شماره  ۹۱/۹۳/۱۹ ۱1۳۵۲ ۶
تهران به سازمان الرد شركت مرغداران ترهين مرغداري م ۲۸/۹۵/۱۵مورخ  11۳۲۵متمم سند رهني 

 اقتصادي كوثر
۸۰،۱۹۹ ۲۰،۰۹۹ ۵۰،1۹۹ 

 آمل ۳۲شماره  ۹۲/۹۲/۱۹ ۰۱۲۰۰ ۵
موضوع ترهين واحد كشتارگاه شركت زربال به  ۸۲/۹۰/1۱مورخ  ۰۲1۲۲متمم سند رهني شماره 

 نفع بانک و تعويض اختيار استفاده از سند به سازمان اقتصادي كوثر
۸۳،۵۹۹ - ۸۳،۵۹۹ 

 تهران ۲1۵شماره  ۹۱/۹۲/۱۳ ۳۸۳۸۲ 1
مرغ مادر شركت ماهان و تفويض اختيار استفاده از سند به سازمان  ۲و  ۳سند ترهين مزارع 

 اقتصادي كوثر
۰،۹۹۹ ۵،۲۹۹ ۸۶،۲۹۹ 

 تهران ۳۰۳شماره  ۳۵/۹۶/۱۳ ۸۸۲۸۱۳ ۱
ده از سند به مرغ مادر شركت مرغداران طوس و تعويض اختيار استفا ۳سند ترهين مزرعه شماره 

 سازمان اقتصادي كوثر
۵،۲۹۹ ۳۲،۶۹۹ ۸۳۳،۰۳۵ 

 ۰،۹۹۹ ۰،۹۹۹ - سند ترهين فارم سپيدان و تعويض اختيار استفاده از سند به نفع سازمان اقتصادي كوثر تهران ۸۵۳شماره  ۳۸/۹۰/۱۵ ۲۹۵۲ ۰

 ۸۰۰،۵۸۹ - - سند ترهين ملک كارخانه خوراک دام پارس تهران ۱۰۱شماره  ۳۱/۸۳/۱1 ۶۵۶۳ ۸۹

 ۳۸،۲۹۹ - - اسناد رهني كارخانه جوجه كشي ديزباد - -  ۸۸

 - - - بابت تضمين وام ريالي شركت تكلم ۲۱۵۶۲۲چک تضميني به شماره  - - ۲۹1 ۸۳

 ۲۶،۶۹۹ - - فارم گنجينه قم شركت مرغک تهران ۸۳۱شماره   ۹۰/۸۳/۰۸  ۵۹۱1۵۸ ۸۲

 707،173  99،810 جمع
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 قیصورت سود و زیان تلفی -4-3

سال مالي  ۲حسابرسي شده ( براساس صورتهاي مالي عامسهامي سرمايه گذاري كشاورزي كوثر ) صورت سود و زيان تلفيق شركت

 باشد:از قرار زير مي اخير

 ارقام به میلیون ریال                               یقیتلف انیز و سود صورت -45جدول 

 شرح

 ماهه منتهی به 6

31/06/1398  

 برسی شده()حسا

1397   

 )حسابرسی شده(

1396  

 )حسابرسی شده(

1395 

 )حسابرسی شده(

  5،047،959  5،917،627  6،075،325  4،696،808 درآمدهای عملیاتی

 (3،365،071) (3،765،142) (3،847،701) (3،062،648) بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

  1،682،888  2،152،485  2،227،624  1،634،160 سود ناخالص

  0  0  124،747  509،246 سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها

 (698،772) (795،768) (743،159) (484،231) هزینه های فروش، اداری و عمومی

 (140،484) (299،005) (164،348) (163،821) سایر اقالم عملیاتی

  843،632  1،057،712  1،444،864  1،495،354 سود عملیاتی

 (160،452) (149،887) (119،730) (78،785) هزینه های مالی

  323،726  263،831  85،389  77،728 سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

  1،006،906  1،171،656  1،410،523  1،494،297 سود خالص قبل از مالیات

 (4،408) (10،128) (9،479) (9،432) مالیات بر درآمد

  1،002،498  1،161،528  1،401،044  1،484،865 سود خالص

  3،813 (3،612)  20،585  42،640 سهم اقلیت از سود خالص

  998،685  1،165،140  1،380،459  1،442،225 سود خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
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 گردش حساب)زیان( انباشته تلفیقی 

 نباشته تلفیقی گردش حساب سود )زیان( ا -46جدول 

 ارقام میلیون ریال

 شرح

 ماهه منتهی به 6

31/06/1398  

 )حسابرسی شده(

1397  

)حسابرسی 

 شده(

1396  

)حسابرسی 

 شده(

1395 

)حسابرسی 

 شده(

  1،002،498  1،161،528  1،439،919  1،422،225 سود خالص

  814،634  965،372  1،547،784  1،428،038 سود انباشته در ابتدای سال

 (86،798)  190،619 (45،072) (63،644) تعدیالت سنواتی

  727،836  1،155،991  1،502،712  1،364،394 تعدیل شده -سود انباشته ابتدای سال 

 (800،225) (670،000) (1،350،000) (1،400،000) سود سهام مصوب

  14،928  0  0  0 کاهش سرمایه )مربوط به سهم اقلیت(

  945،037  1،647،519  1،592،631  1،386،619 یصسود قابل تخص

 (21،290) (102،626) (149،897) (34،358) اندوخته قانونی

  923،747  1،544،893  1،442،734  1،352،261 سود انباشته پایان سال

  2،424 (15،195)  56،877  84،103 سهم اقلیت از سود )زیان( انباشته

  921،323  1،560،088  1،385،857  1،268،158 صاحبان سهام شرکت اصلی سود انباشته قابل انتساب به

 

 نكات قابل توجه 

 هاي ميليون ريال و هزينه ۸۶۲.۵11هزينه هاي جذب نشده به مبلغ  ،۸۲۰۵در سال  عمده مبلغ ساير اقالم عملياتي

نزا والبه دليل شيوع آنف هاي استثنايي عمدتاًهزينه باشد. ميليون ريال مي ۸۲۳.11۲ها به مبلغ استثنايي و تلفات موجودي

هاي مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان، هاي فرعي )شركتهاي شركتوسيعي از مناطق كشور و بخشي از گله در سطح

 ،هايشان در مناطق آلودهبه دليل واقع شدن فارمكه  بوده( زربالو پيشگامان كشاورزي كوثر ايالم، مرغ مادر ديزآباد، مرغک 

هاي فوق به مبلغ ذف زود هنگام گلهده است. زيان ناشي از حهاي مذكور معدوم گرديدستور سازمان دامپزشكي گله به

 هاي شركت شناسايي شده است. ميليون ريال در حساب ۱۰.۲۶۵
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 ترازنامه تلفیقی -5-3

 به شرح زير مي باشد:  سال گذشته ۲ترازنامه تلفيقي گروه براي 

 الیر ونیلیم ارقام                                                          یقیتلف ترازنامه -47ول جد                      

 

 شرح 

 ماهه منتهی به 6

31/06/1398  

 )حسابرسی شده(

1397  

)حسابرسی 

 شده(

1396  

)حسابرسی 

 شده(

1395 

)حسابرسی 

 شده(

 587،757 414،289 515،234 185،400 موجودی نقد

 655،981 1،418،288 613،138 446،641 ه گذاری های کوتاه مدتسرمای

 1،134،552 590،151 832،518 1،261،760 دریافتنی های تجاری و غیرتجاری

 533،635 381،850 815،697 1،092،001 موجودی مواد وکاال

 237،014 260،705 109،588 555،348 سفارشات و پیش برداخت ها

 836،555 1،051،862 1،264،492 1،366،881 رمولددارایی زیستی مولد و غی

 223،059 220،497 0 0 دارایی های نگهداری شده برای فروش

 4،208،553 4،337،642 4،150،667 4،908،031 جمع دارایی های جاری

 0 29،571 44،329 34،116 دریافتنی های بلند مدت

 16،959 13،138 12،836 14،250 سرمایه گذاری های بلندمدت

 73،578 90،351 90،707 97،445 دارایی های نامشهود

 416،048 529،901 733،328 841،850 دارایی های زیستی مولد

 4،308،019 4،552،199 5،203،374 5،576،827 دارایی های ثابت مشهود

 238،920 324،366 207،961 155،986 سایر دارایی ها

 5،053،524 5،539،526 6،292,535 6،720،474 جمع دارایی های غیرجاری

 9،262،077 9،877،168 10،443،202 11،628،505 جمع دارایی ها

 1،230،175 1،220،077 1،237،832 1،049،824 پرداختنی های تجاری و غیرتجاری

 289،733 365،236 381،613 296،881 پیش دریافت ها

 56،856 27،996 19،374 20،664 مالیات پرداختنی
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 شرح 

 ماهه منتهی به 6

31/06/1398  

 )حسابرسی شده(

1397  

)حسابرسی 

 شده(

1396  

)حسابرسی 

 شده(

1395 

)حسابرسی 

 شده(

 1،942 6،564 21،819 36،271 پرداختنیسود سهام 

 750،296 594،574 739،519 1،003،205 تسهیالت مالی دریافتی

 2،329،002 2،214،447 2،400،157 2،406،845 جمع بدهی های جاری

 802،729 724،455 353،538 1،292،776 بدهی به سازمان اقتصادی کوثر

 372،575 386،866 298،040 269،163 تسهیالت مالی دریافتی بلندمدت

 319،198 364،702 445،349 569،707 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

 1،494،502 1،476،023 1،096،927 2،131،646 جمع بدهی های غیرجاری

 3،823،504 3،690،470 3،497،084 4،538،491 جمع بدهی ها

 900،000 2،000،000 2،018،704 2،750،000 سرمایه

 1،100،000 0 731،296 0 ایه در جریانافزایش سرم

 202،195 304،377 445،947 473،895 اندوخته قانونی

 5،277 5،277 5،508 5،508 سایر اندوخته ها

 2،161،553 2،134،957 2،173،551 2،150،051 مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود

 921،323 1،560،088 1،385،857 1،352،261 سود انباشته

 5،290،348 6،004،699 6،760،863 6،731،715 جمع حقوق صاحبان سهام شرکت اصلی

 148،225 181،999 185،255 358،299 سهم اقلیت

 5،438،573 6،186،698 6،946،118 7،090،014 جمع حقوق صاحبان سهام

 9،262،077 9،877،168 10،443،202 11،628،505 جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام
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 صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

 جریان وجوه نقد تلفیقیصورت  – 48جدول 

 ماهه منتهی به 6  

۲۸/06/۸۲۰۱ 

 1395سال  1396سال  1397سال 

         فعاليت هاي عملياتي: 
  ۸،۳۹۶،۲۵۹  ۸،۰1۰،۶۰۵  ۸،۹1۸،۶۲۲  ۳۱۲،۲۲۶ جريان خالص ورود وجه نقد ناشي از فعاليتهاي عملياتي

         سرمايه گذاريها و سود پرداختي بابت تأمين مالي:بازده 
  ۳1۲،1۲۵  ۳۰۸،۵۲۹  ۳۵۶،۰۳۰  ۲۰،۲۲۶ سود دريافتي بابت سپرده هاي سرمايه گذاري و اوراق مشاركت

 (۸۰۰،۹۳۹) (۸۶۱،۶۵۶) (۸۸۱،۶۶۰)  ۹ سود پرداختي بابت تسهيالت 

 (۶۲۶،۹۹۹) (۵1۹،۹۹۹) (۸،۸۹۹،۹۹۹) (۲۹۹،۲۵۰) سود سهام پرداختي به سازمان اقتصادي كوثر

 (۲۵۹) (۸۵۲)  ۹  ۹ سود سهام پرداختي به سهامداران اقليت

جريان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشي از بازده سرمايه گذاريها و سود پرداختي بابت تأمين 

 مالي
(۲۶۸،۹۳۲) (۰۶۳،۵۲۹) (۶۲1،۹۰۱) (۲۵۰،1۲۲) 

         ماليات بر درآمد
 (۳1،۰۳۰) (۰،۲۲۶) (۸۳،۸۹۹) (1،۲1۳) آمد پرداختيماليات بر در

         فعاليتهاي سرمايه گذاري:

 (۲۵۵،۵۵۵) (1۶۳،۳۱۵) (۲۸۰،۳۰۸) (۳1۹،۵۳۹) وجوه پرداختي جهت خريد داراييهاي ثابت مشهود و نامشهود

  ۶۰،۲۳۲  ۰،۶۱۰  ۸۹،۲۶۳  ۸۲،۰۵۱ وجوه دريافتي حاصل از فروش داراييهاي ثابت مشهود و نامشهود

 (۲۶۶،۱۳۹) (۲۰۸،۸۱۸) (۲۸۶،۸۳۵) (۲1۲،1۵۰) وجوه پرداختي جهت خريد داراييهاي زيستي مولد

  ۱۰،۲۸۵  ۱1،۵۳۱  ۸۸۰،۵1۰  ۱۵،۳۲۲ وجوه دريافتي حاصل از فروش داراييهاي زيستي مولد

  ۵،۰۰۰  ۸،1۳۰،۵۰1  ۱۶۸،۶۸۸  ۳۲۰،۰۲۵ وجوه دريافتي بابت فروش سرمايه گذاريها، بازخريد سپرده هاي سرمايه گذاري و اوراق مشاركت

 (۵۶۳،۱۰1) (۳،۲۲۸،۳۹۸) (۸۵۶،۹۶۲)  ۹ وجوه پرداختي بابت تحصيل سرمايه گذاري ها

 (۸،۳۸۰،۵۲۶) (۸،1۲1،1۶۲) (۸1،۰۳۰) (۲۹۶،۳۶۳) جريان خالص )خروج( وجه نقد ناشي از فعاليتهاي سرمايه گذاري

 (۶۸۸،۱۶۱) (۲۸۲،۵۹۸)  ۱۱،۱۱۶ (۲1۰،۲۹۲) اليتهاي تأمين ماليجريان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشي از فع

         فعاليتهاي تأمين مالي:
  ۵1۵،۶۲۹  ۶۵۳،۳۲۳  1۸۳،۳۲۹  ۲۶۱،۸۲۸ دريافت تسهيالت مالي

 (۶1۲،1۱۱) (۲۳۸،۸۶۲) (1۹۵،۸۲۰) (۲۸۹،۰۲1) بازپرداخت اصل تسهيالت مالي

  ۸۹۳،1۲۳  ۸۲۸،۹۱۰  ۵،۹۰۸  ۸۲1،۸۰۲ ليتهاي تأمين ماليجريان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشي از فعا

 (۲۹۰،۸۸۵) (۸1۲،۶۸۳)  ۰۲،۰1۵ (۲۲۳،۸۹۰) خالص افزايش )كاهش( در وجه نقد

  ۰۰۱،۳۹1  ۶۱1،1۶1  ۲۸۲،۳۱۰  ۶۸۶،۳۲۲ موجودي نقد در ابتداي سال

  ۵۵  ۲۲  ۶،۰۵۰  ۳،۳1۶ تأثير تغييرات نرخ ارز

  ۶۱۰،۸۶1  ۲۸۲،۳۱۰  ۶۸۶،۳۲۲  ۸۱۶،۲۹۹ مانده وجه نقد در پايان سال

  ۸،۸۹۹،۹۹۹  ۹  1۵۲،۰۵۶  ۰،۵۱۹ معامالت غير نقدي

 ارقام به ميليون ريال
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 ترازنامه تلفیقی نكات قابل توجه

 :در جدول زير مشاهده مي كنيد را بر روي زمين هاي شركت تابعه تجديد ارزيابي صورت گرفته است. نتايج حاصل از اين تجديد ارزيابي ها ۸۲۰۳در سال 

 جزئيات تجديد ارزيابي دارايي ها -۲۰ول جد

 نام شرکت ردیف

مبلغ تجدید 

ارزیابی اولیه 

در 

29/12/1392 

 )سندتلفیقی(

ثبت مبلغ تجدید ارزیابی در 

 دفاترشرکتهای فرعی درتاریخ

29/12/1391 

ثبت مبلغ تجدید ارزیابی در 

 دفاترشرکتهای فرعی در تاریخ

29/12/1392 

دفاترشرکتهای فرعی  جمع مبلغ افزایش سرمایه طبق

 29/12/1392در تاریخ 

سهم 

اقلیت 

از مازاد 

تجدید 

 ارزیابی

مازاد 

تجدیدارزیابی 

 تلفیقی

 زمين
 ساير

 داراييها
 زمين سرمايه

داراييهاي 

درجريان 

 تكميل

 زمين سرمايه
داراييهاي 

 درجريان تكميل
 سرمايه سايرداراييها

 -  - - - - - -  - - -  چينه 1

1۸،۳۲ - 1۸،۳۲۱ - - - ۵۸،۱۳۹ بالاجدادزر 2

۱ 

1۸،۳۲

۱ 

- - ۵۰۹،۵۸۸  ۵۰۹،۵۸۸ 

 -  - - - - - - - - -   زربال 3

۸۸۹،۹ - - - ۸۸۹،۹۹۹ - ۸۸۹،۹۹۹ ۸۸۹،۹۹۹ شريف آباد 4

۹۹ 

- - ۸۸۹،۹۹۹  ۸۸۹،۹۹۹ 

۸۲1،۶ - - - ۸۲1،۶۱۶ - ۸۲1،۶۱۶ ۸۲1،۶۱۶ مرغک 5

۱۶ 

- - ۸۲1،۶۱۶  ۸۲1،۶۱۶ 

 -  - - - - -   - - -  مرغداران طوس 6

 ۲،1۹۲  ۲،1۹۲ - - ۲،1۹۲ - - - ۲،1۹۲ - ۲،1۹۲ ۲،1۹۲ پژوهش وتوسعه 7

۳۵۵،۹ - ۳۵۵،۹۹۹ - - - ۲۲،۱۶۹ اشراق 8

۹۹ 

۳۵۵،۹

۹۹ 

- - ۳۵۵،۹۹۹  ۳۵۵،۹۹۹ 

۸۱،۲۶ - - - ۲1،۵۹۹ ۳۰،۸۲۱ ۸۱،۲۶۳ ۲1،۵۹۹ ماهان 9

۳ 

- ۳۰،۸۲۱ ۲1،۵۹۹ ۲،1۵۹ ۲۳،۱۲۹ 

۸۱،۶۹ - - - ۸۱،۶۹۹ - ۸۱،۶۹۹ ۸۱،۶۹۹ ديزباد 10

۹ 

- - ۵۱،1۹۲  ۵۱،1۹۲ 

پيشگامان  11

 كرمانشاه)جهان(

۵1۶،۲۱۰ ۵1۶،۲۱۲ - ۵1۶،۲۱۲ - - - ۵1۶،۲

۱۲ 

- - ۵1۶،۲۱۲  ۵1۶،۲۱۲ 

پيشگامان ايالم)جوجه  12

 داران(

۲۶،۱۲۹ ۲۶،۱۲۹ - ۲۶،۱۲۹ - - - ۲۶،۱۲

۹ 

- - ۲۶،۱۲۹  ۲۶،۱۲۹ 

۳۸،۲۲ - - - ۳۸،۲۲۱ - ۳۸،۲۲۱ ۳۸،۲۲۱ سپيدان 13

۱ 

- - ۳۸،۲۲۱  ۳۸،۲۲۱ 

 -  - - - - - - - - -   خوراک دام وطيورمشهد 14

1،041،90 1،167،726 جمع 

2 

29،148 1،071،05

0 

337،24

8 

- 337،2

48 

1،379،

150 

- 29،148 2،077،8

65 

4،760 2،073،105 

)به شرح كاربرگ ۸۲۰۳شركت به پيشنهادحسابرس درسال ۲تجديدارزيابي زمين  

 پيوست(

      ۸۶۲،۰۱۸ ۶۲،۶۲۶ ۸۹۹،۲۲۵ 

۳،۳۲۸،۱۲       جمع مانده سرفصل حساب مازاد تجديد ارزيابي داراييها طبق صورتهاي مالي تلفيقي 

۵ 

۶۱،۳۰۶ ۳،۸1۲،۶۶۸ 

اطالعات آتی
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 اطالعات آتی -6-3
 گروه -1-6-3

 یترازنامه تلفیق

 باشد:به شرح زير مي ۸۲۹۹پيش بيني ترازنامه تلفيقي شركت تا سال 

 ارقام به میلیون ریال                                                       تلفیقیترازنامه پیش بینی  -50 جدول                                           

 1398پیش بینی  1399پیش بینی  1400پیش بینی  شرح 

 ۵۸۱،۳۱۸ 1۲۸،۰۲1 ۱۸۵،۸۲۸ موجودي نقد

 1۲۶،1۵۵ ۱۱۳،۰۸۰ ۰1۸،۳۸۸ مدت سرمايه گذاري هاي كوتاه

 ۰۰۰،۹۳۳ ۸،۸۰۱،۱۳۵ ۸،۲۲۱،۶۰۸ دريافتني هاي تجاري و غيرتجاري

 ۸،۹۹۱،۱۲۵ ۸،۳۸۹،۵۹۲ ۸،۲۶۳،1۳۲ موجودي مواد وكاال

 ۸۲۸،۶۹۵ ۸۶1،۱۹1 ۸۱۰،۲۵۱ سفارشات و پيش برداخت ها

 ۸،1۹1،۹۵۲ ۳،۲۹۲،۶۲1 ۲،۹۸۲،۸۸۱ دارايي زيستي مولد و غيرمولد

 ۹ ۹ ۹ نگهداري شده براي فروش دارايي هاي

 ۶،۳۹۹،۲1۲ ۵،۲۰۵،۵۳۰ 1،۱۱۸،۸۲۳ جمع دارايي هاي جاري

 ۶۲،۸۰۶ ۵۲،۱۲۲ 1۹،۳۸1 دريافتني هاي بلند مدت

 ۸۲،۸۳۹ ۸۶،۶۲۳ ۸1،۹۱۶ سرمايه گذاري هاي بلندمدت

 ۸۹۱،۱۲۱ ۸۲۹،۵۸۱ ۸۶۵،1۲۳ دارايي هاي نامشهود

 ۰۰۶،۱۰۰ ۸،۲۲1،۳۲۳ ۸،1۲۱،۲۸۶ دارايي هاي زيستي مولد

 ۵،۱۹۲،۲۱۵ ۱،۲۳۵،۵۰۸ ۰،۰۰۳،۹۲۹ دارايي هاي ثابت مشهود

 ۳۲۰،۶۶۲ ۳۰۰،۲۵۲ ۲۶۰،۲۶1 ساير دارايي ها

 ۱،۳۳۵،۹۹۳ ۸۹،۸1۲،۲۱۸ ۸۳،۲۲۲،۱۲۶ جمع دارايي هاي غيرجاري

 ۸۲،۲۳۵،۲1۵ ۸۵،۵1۹،۹۸۹ ۳۹،۳۸۲،۰۱1 جمع دارايي ها

 ۸،۲۵۸،۵۸۶ ۸،۲۰1،111 ۸،۵۲1،۶۶۲ پرداختني هاي تجاري و غيرتجاري

 ۲۸۰،11۲ ۲۵۸،1۶۳ ۶۹1،۰۳1 پيش دريافت ها

 ۳۳،۳۱۹ ۳۵،1۲۵ ۲۳،۹۱۲ ماليات پرداختني

 ۳۱،۲۵۶ ۲۵،۱1۲ ۲1،۰۲۵ سود سهام پرداختني

 ۸،۸۹۰،۳1۰ ۸،۳1۶،۵1۹ ۸،۶۲۹،۱۹۲ تسهيالت مالي دريافتي

 ۳،۰۲۸،۲۸۲ ۲،۳۰۱،۱۹۰ ۲،1۵۵،۲۹۶ جمع بدهي هاي جاري

 ۸۹۵،۹۹۹ ۹ ۶۹،۹۹۹ وثربدهي به سازمان اقتصادي ك
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 1398پیش بینی  1399پیش بینی  1400پیش بینی  شرح 

 ۸،۵۶۰،1۹۵ ۸،۰۰۸،۵۲1 ۳،۲۱۰،۰11 تسهيالت مالي دريافتي بلندمدت

 ۶۸۳،۸۶۸ ۶۱۱،۰1۲ ۵11،۲۳۹ ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان

 ۳،۳11،۱۶1 ۳،۶۱۹،۵۳۸ ۲،۸۸1،۳۰1 جمع بدهي هاي غيرجاري

 ۶،۳۸۰،۸1۹ ۶،۱1۰،۲۲۹ ۵،۱۱۲،۵۹۳ جمع بدهي ها

 ۳،1۶۹،۹۹۹ ۲،۳۶۹,۹۹۹ ۶،۳۶۹،۹۹۹ سرمايه

 ۹ ۹ ۹ افزايش سرمايه در جريان

 ۲۵۱،۳۲۲ ۲۰۸،۵۶1 ۶۸۵،۳۲۰ اندوخته قانوني

 ۶،1۱۲ ۵،۹1۲ ۵،۲1۵ ساير اندوخته ها

 ۳،۸1۲،۶۶۸ ۳،۸1۲،۶۶۸ ۳،۸1۲،۶۶۸ مازاد تجديد ارزيابي دارايي هاي ثابت مشهود

 ۳،۶۱1،۲۳۸ ۲،۵۹۳،۶۲۳ ۶،۹۵۶،۹۰1 سود انباشته

 1،۰۱۶،۹۹۹ ۸۹،۶۳۲،۱۸۳ ۸۲،۹۸۸،۳۵۲ م شركت اصليجمع حقوق صاحبان سها

 ۳۳۳،۲۹۵ ۳۵۵،1۵1 ۲۳۹،۸۳۸ سهم اقليت

 ۱،۳۹1،۲۹۵ ۸۹،1۰۹،۶1۰ ۸۲،۲۲۸،۲۱۶ جمع حقوق صاحبان سهام

 ۸۲،۲۳۵،۲1۵ ۸۵،۵1۹،۹۹۰ ۳۹،۳۸۲،۰۱1 جمع بدهي ها و حقوق صاحبان سهام
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 صورت سود و زیان تلفیقی

 ارقام به میلیون ریال                                    و زیان تلفیقیصورت سود  پیش بینی -51 جدول

 1398پیش بینی  1399پیش بینی  1400پیش بینی  شرح

  10،098،070  12،117،684  13،935،337 درآمدهای عملیاتی

 (6،554،770) (7،210،247) (7،931،272) بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

  3،543،300  4،907،437  6،004،065 سود ناخالص

  550،000  139،000  142،000 سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها

 (854،633) (982،828) (1،130،252) هزینه های فروش، اداری و عمومی

 (150،000) (150،000) (150،000) سایر اقالم عملیاتی

  3،088،667  3،913،609  4،865،813 سود عملیاتی

 (155،649) (186،779) (224،135) ی مالیهزینه ها

  200،000  400،000  450،000 سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

  3،133،018  4،126،830  5،091،678 سود خالص قبل از مالیات

 (10،000) (20،000) (22،500) مالیات بر درآمد

  3،123،018  4،106،830  5،069،178 سود خالص

  22،644  410،683  506،918 از سود خالصسهم اقلیت 

  3،100،375  3،696،147  4،562،261 سود خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
 

 مفروضات مبنای پیش بینی صورت سود و زیان: 

 :باشديم يرمفروضات به شرح ز يانصورت سود و ز ينيب يشدر پ

 ينيانگبا م ينتام يرهزنج يلتكم ياو  يميترم يها گذارييهحاصل از سرما تورم و رشد يزانخالص فروش براساس م اعداد 

 .شد يدهرشد د يزن يندهآ يدرصد برا ۸۲سال به صورت  ۱طرح 

 يدرصد بها ۵1 يبيبه صورت ترك يدجد هايحوزه يفضا ينروند گذشته و همچن يانگينمحاسبه سود ناخالص از م در 

  .ه استشد يدهدرصد سود خالص د ۳۲تمام شده و 

 كه از سود ناخالص  يددرصد لحاظ گرد ۸۸ يانگينفرض بهبود ساالنه م ياو فروش متناسب با سنوات گذشته و  يادار هزينه

 .كاهديم

 است. يدهبهبود لحاظ گرد يبرنامه ها ينساله شركت و همچن ۸۹گذشته  يبراساس بانک اطالعات يزمفروضات ن ساير 



                                       سهامی عام() امیدنامه درج و پذیرش شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

 

 215از  118صفحه 

 

 شرکت اصلی -2-6-3

 ت اصلیشرک ترازنامه

 :باشدبه شرح زير مي ۸۲۹۹پيش بيني ترازنامه شركت اصلي تا سال 

 ارقام به میلیون ریال                                             یترازنامه شرکت اصلپیش بینی  -52 جدول                                

 ۸۲۰۱پيش بيني  ۸۲۰۰پيش بيني  ۸۲۹۹پيش بيني  شرح

 30،534 43،448 29،084 قدموجودی ن

  262 262 262 سرمایه گذاری کوتاه مدت

 2،518،868 4،031،795 4،150،394 دریافتنی تجاری و غیرتجاری

 9،024 4،784 5،984 موجودی مواد و کاال

 164،186 4،186 3،070 سفارشات و پیش پرداختها

 2،722،874 4،084،475 4،188،794 جمع داراییهای جاری

2، تنی های بلند مدتدریاف 200،000 1،500،000 1،510،629 

 3،021،515 4،302،041 6،081،938 سرمایه گذاریها ی بلند مدت

 252 252 252 داراییهای نامشهود

 270،345 261،094 252،460 داراییهای ثابت مشهود

 179،055 179،055 179،055 سایر دارائیها

242،442،6 8،713،705 جمع داراییهای غیر جاری  4،981،796 

 7،704،670 10،326،917 12،902،499 جمع کل دارایی ها

 907،577 623،439 153،078 پرداختنی های تجاری و غیر تجاری

  0  0  0 مالیات پرداختنی

 907،577 623،439 153،078 جمع بدهی های جاری

 106،000 0 50،000 حسابهای پرداختنی بلند مدت

 43،686 65،798 77،913 خدمت کارکنان ذخیره مزایای پایان

 149،686 65،798 127،913 جمع بدهی های غیر جاری

 1،057،263 689،237 280،991 جمع کل بدهی ها

 2،750،000 4،250،000 5،250،000 سرمایه

  0  0  0 افزایش سرمایه در جریان

 275،000 425،000 525،000 اندوخته قانونی

 3،622،407 4،962،680 6،296،508 سود انباشته

 6،647،407 9،637،680 12،621،508 جمع حقوق صاحبان سهام

 7،704،670 10،326،917 12،902،499 جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

 

 

 



                                       سهامی عام() امیدنامه درج و پذیرش شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

 

 215از  119صفحه 

 

 شرکت اصلی سود و زیان صورت -2-2-6-3

 باشد:صورت سود و زيان پيش بيني شده شركت اصلي به شرح زير مي

 ارقام به میلیون ریال             سود و زیان شرکت اصلی پیش بینی -53 جدول

 1398پیش بینی  1399پیش بینی  1400پیش بینی  صورت سود و زیان

11،1117،2 سهام درآمد سود  2،472،296 2،355،921 

 554،146 1،398،327 1،421،343 سود فروش سرمایه گذاریها

21،3431،4 جمع درآمدهای عملیاتی  3،871،623 911،166،2  

 (333،815) (381،351) (436،515) هزینه های اداری و عمومی

83،8286،3 سود عملیاتی  3،491،273 2،576،261 

 178،571  1  1 سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

83،8286،3 سود خالص قبل از مالیات  3،491،273 2،754،832 

  1  1  1 مالیات

83،8286،3 سود خالص  733،491،2  2،754،832 

 

 مفروضات پیش بینی سود: 

 پيش بيني سود شركت اصلي بر اساس مفروضات زير صورت گرفته است: 

  .سال مالي پيش بيني و واقعي از ابتداي فروردين هر سال تا پايان اسفند مورد گزارش مي باشد 

 ( بر مبناي ۸۲۹۹تا  ۸۲۰۱افزايش درآمد سود سهام در سالهاي پيش بيني شده )درصد درآمد سود سهام حاصل از  ۲۹

 سرمايه گذاري در شركت هاي تابعه بوده است. 

  درصد نسبت به سال قبل برآورده شده است.  ۳۹افزايش هزينه سال هاي پيش بيني بر مبناي 

  .فعاليت هاي كشاورزي شركت هاي گروه و شركت اصلي حسب قوانين سازمان امور مالياتي معاف از ماليات مي باشند 
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 شده ینیبشیپ یمال جینتا

 نسبت هاي مالي حاصل از صورت هاي پيش بيني شده به شرح زير مي باشد:

 نسبت های مالی تلفیقیپیش بینی  -54 جدول

 0318 0311 0911 شرح نسبت مالی

         نسبت های نقدینگی
 1/1 2/2 2/1 اریمجموع دارایی های جاری تقسیم بر مجموع بدهی های ج نسبت جاری )مرتبه(

 1/4 1/6 1/7 مجموع دارایی های جاری منهای موجودی مواد و کاال بر بدهی های جاری نسبت آنی )مرتبه(

         های اهرمینسبت

 2/4 2/4 2/3 مجموع بدهی ها تقسیم بر مجموع دارایی ها نسبت بدهی )درصد(

 2/6 2/5 2/5 مجموع حقوق صاحبان سهام مجموع بدهی ها تقسیم بر نسبت بدهی به ارزش ویژه )درصد(

         های سودآورینسبت
 262 272 272 سود خالص تقسیم بر متوسط دارایی ها بازده دارایی ها )درصد(

 422 442 432 سود خالص تقسیم بر متوسط حقوق صاحبان سهام بازده حقوق صاحبان سهام )درصد(

 1142 72% 72% رمایهسود خالص تقسیم بر س بازده سرمایه )درصد(

 312 342 362 سود خالص تقسیم بر درآمد حاشیه سود خالص )درصد(
 

 نسبت های مالی شرکت اصلیپیش بینی  -55 جدول

 0318 0311 0911 شرح نسبت مالی

         نسبت های نقدینگی

 3/2 6/6 27/4 مجموع دارایی های جاری تقسیم بر مجموع بدهی های جاری نسبت جاری )مرتبه(

 3/2 6/5 27/3 مجموع دارایی های جاری منهای موجودی مواد و کاال بر بدهی های جاری نسبت جاری )مرتبه(

         های اهرمینسبت
 2/1 2/1 2/22 مجموع بدهی ها تقسیم بر مجموع دارایی ها نسبت بدهی )درصد(

 2/2 2/1 2/22 وق صاحبان سهاممجموع بدهی ها تقسیم بر مجموع حق نسبت بدهی به ارزش ویژه )درصد(

         های سودآورینسبت
 422 2%3 322 سود خالص تقسیم بر متوسط دارایی ها بازده دارایی ها )درصد(

 462 432 332 سود خالص تقسیم بر متوسط حقوق صاحبان سهام بازده حقوق صاحبان سهام )درصد(

 1222 122 %64 سود خالص تقسیم بر سرمایه بازده سرمایه )درصد(

 52% 22% 2%1 سود خالص تقسیم بر درآمد حاشیه سود خالص )درصد(
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 نقدینگی و منابع سرمایه ای -7-3

 شركت اصلي و تلفيقي گروه به شرح زير مي باشند: صورت جريان وجوه نقد 

 ارقام میلیون لایر                صورت جریان وجوه نقد شرکت اصلیپیش بینی  -56جدول                               

 

 1398 1399 1400 شرح

    فعاليتهاي عملياتي :

 ۸،۰1۲،۹1۲ ۸،۱۹۵،۲۶۳ ۸،۰۶۲،۹۶۲ جريان خالص ورود وجه نقد ناشي ازفعاليتهاي عملياتي

    بازده سرمايه گذاريها و سود پرداختي بابت تامين مالي :

 ۶،۵1۳ ۵،۱۹1 ۱،۸۵۱ سود دريافتي بابت سپرده هاي سرمايه گذاري

 (۸،۲۶۹،۹۹۹) (۸،۸۹۹،۹۹۹) (۸،۳۹۹،۹۹۹) سود سهام پرداختي به سهامداران شركت اصلي

 (۸،۲۲۲،۲۳۱) (۸،۹۰۲،۸۰۲) (۸،۸۰۸،۱۲۳) جريان خالص خروج وجه نقد ناشي ازبازده سرمايه گذاريها و سودپرداختي بابت تامين مالي

    ماليات بر درآمد :

 ۹ ۹ ۹ ماليات بر درآمد پرداختي

    ليتهاي سرمايه گذاري :فعا

 (۶۶۹،۹۹۹) (۵۹۹،۹۹۹) (۵۶۹،۹۹۹) تسهيالت اعطايي به شركتهاي گروه

 ۸۰1 ۳۲۵ ۳۱۲ استرداد تسهيالت اعطايي به شركتهاي گروه

 (۲۸،1۲۲) (۶۹،۹۱۹) (۵۶،۸۹۲) وجوه پرداختي جهت خريد داراييهاي ثابت مشهود و نامشهود

 (۲۳،۹۹۹) (۶۹،۲۹۹) (۵۶،۶۳۹) يهاي بلندمدتوجوه پرداختي بابت تحصيل سرمايه گذار

 (۵۲۲،۶۲1) (1۹۹،۳۲۲) (1۱۹،۲۲۸) جريان خالص )خروج(وجه نقد ناشي ازفعاليتهاي سرمايه گذاري

 (۲،1۰۹) ۸۳،۰۸۲ (۸۱،۸۳۹) جريان خالص ورود وجه نقد قبل از فعاليتهاي تأمين مالي

    فعاليتهاي تامين مالي :

 ۹ ۹ ۹ ه نقد ناشي ازفعاليتهاي تامين ماليجريان خالص ورود )خروج( وج

 (۲،1۰۹) ۸۳،۰۸۲ (۸۱،۸۳۹) خالص افزايش دروجه نقد

 ۲۶،۲۳۲ ۲۹،۶۲۲ ۲۲،۲۲۱ مانده وجه نقد ابتداي سال

 ۹  ۲،1۶۵ تاثير تغييرات نرخ ارز

 ۲۹،۶۲۲ ۲۲،۲۲۱ ۳۰،۹۱۲ مانده وجه نقد پايان سال

 ۹ ۹ ۹ مبادالت غير نقدي
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 ارقام میلیون ریال                          صورت جریان وجوه نقد تلفیقیبینی  پیش -57جدول   
 

 ۸۲۹۹ ۸۲۰۰ ۸۲۰۱ 

    فعاليتهاي عملياتي :

 ۳،1۵۳،۱1۰ ۲،۰۸۰،۲۲۱  ۲،۶۹۲،۸۱۹ جريان خالص ورود وجه نقدناشي از فعاليتهاي عملياتي 

       بازده سرمايه گذاريها و سود پرداختي بابت تامين مالي :

  ۳۰۸،۵۲۹  ۲۲۰،۰۶۵  ۲۸۰،۰۲1 سود دريافتي بابت سپرده هاي سرمايه گذاري و اوراق مشاركت

 (۸۶۱،۶۵۶) (۸۰۹،۳1۱) (۳۳۱،۲۲۲) سودپرداختي بابت تسهيالت 

 (۸،۲۶۹،۹۹۹) (۸،۸۹۹،۹۹۹) (۸،۳۹۹،۹۹۹) سود سهام پرداختي به سازمان اقتصادي كوثر

 (۲۹،۹۹۹) (۲۶۹،۹۹۹) (۶۹۹،۹۹۹) سود سهام پرداختي به سهامداران اقليت 

جريان خالص خروج وجه نقد ناشي از بازده سرمايه گذاريها و سودپرداختي 

 بابت تامين مالي 
(۸،۶۹۱،۲۱1) (۸،۳۰۹،۲۳۳) (۸،۳۲۵،۰۲۶) 

       ماليات بردرآمد:

 (۸۹،۹۹۹) (۳۹،۹۹۹) (۳۳،۶۹۹) ماليات بردرآمدپرداختي 

       فعاليتهاي سرمايه گذاري :

 (۳،۸۹۸،۹۸۳) (۳،۹۳۳،۲۹۶) (۳،۸۵۶،۲۲۱) وجوه پرداختي جهت خريد داراييهاي ثابت مشهود و نامشهود 

  ۰،۶۱۰  ۸۸،۶۹1  ۸۲،۱۹۱ وجوه دريافتي حاصل ازفروش داراييهاي ثابت مشهود و نامشهود

 (۸،۹۹۶،۸۲۲) (۸،۳۲۱،۱۸۶) (۸،۲۹۰،1۶۲) وجوه پرداختي جهت خريد داراييهاي زيستي مولد

  ۱1،۵۳۱  ۸۹۶،۸۶۲  ۸۳۵،۸۱۲ دريافتي حاصل از فروش داراييهاي زيستي مولد وجوه

وجوه دريافتي بابت فروش سرمايه گذاريها، بازخريد سپرده هاي سرمايه گذاري و 

 اوراق مشاركت
۸۲۳،۹۹۹  ۸۲۰،۹۹۹  ۶۶۹،۹۹۹  

 (۸1۹،۹۹۹) (۳۹۹،۹۹۹) (۲۶۹،۹۹۹) وجوه پرداختي بابت تحصيل سرمايه گذاري ها 

 (۳،۵۳۱،۰۲۰) (۲،۳۹۶،۲۵۹) (۲،۵۲۲،۸۹۹) ريان خالص )خروج( وجه نقد ناشي ازفعاليتهاي سرمايه گذاري ج

 (۸،۸۳۳،۰۰۶) (۶۰۵،۲۲۲) (۵۵۰،۱۹1) جريان خالص ورود )خروج( وجه نقدقبل از فعاليتهاي تامين مالي 

       فعاليتهاي تامين مالي :

  ۸،1۲۸،۲۳۵  ۸،۸۹۹،۹۹۹  ۸،۳۹۹،۹۹۹ دريافت تسهيالت مالي 

 (۶۹۶،۲۱۲) (۲۱۹،۹۹۹) (۲۶۵،۹۹۹) بازپرداخت اصل تسهيالت مالي  

 ۸،۳۳۵،۹۲۳ 1۳۹،۹۹۹ 1۲۲،۹۹۹ جريان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشي ازفعاليتهاي تامين مالي 

 ۸۹۲،۹۲1 ۸۳۲،۵۶۵ 1۲،۸۰۲ خالص افزايش)كاهش(دروجه نقد

 ۶۸۶،۳۲۲ ۵۸۱،۳۱۸ 1۲۸،۰۲1 موجودي نقد درابتداي سال

 ۵۸۱،۳۱۸ 1۲۸،۰۲1 ۱۸۵،۸۲۹ مانده وجه نقد درپايان سال 

  ۹  ۹  ۹ مبادالت غير نقدي

نكات قابل توجه در خصوص تغييرات اقالم صورت جريان وجوه نقد، به طور مستقل در هر يک از بخش هاي ترازنامه و صورت سود * 

 و زيان در حساب هاي مربوطه تشريح شده است. 
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 وسعه ای و برنامه های آتیطرح های ت -8-3

 به شرح زير مي باشند:۳۳/۹1/۸۲۰۱ مورخ ۸۲1۲/۰۱/۶طي نامه شماره وعه هلدينگ طرح هاي توسعه اي شركت هاي زير مجم

 طرح های توسعه و برنامه های آتی -58جدول 

 ردیف
 نام پروژه شرکت

زمان 

 شروع
 زمان پایان

میزان سرمایه  تحققی )%( پیش بینی )%(

گذاری 

 یون ریال()میل

نرخ 

 بازدهی

پیش بینی 

)میلیون سود 

 ریال(
 مالی فیزیكی مالی فیزیكی

۸ 
مجتمع كشت و 

 صنعت اشراق

 ۵۹،۰۲۵ %۳۰.۲ ۳۱۸،۱۲۸ %۵۶ %۰۸ %۸۹۹ %۸۹۹ ۰۰ ۰۶ راسي تقي آباد ۸،۹۹۹پروژه گاو شيري 

 ۸۳1،۰۵۳ %۲۳ ۱۱،۹۲۰ %۰۹ %۰۹ %۰۹ %۰۹ ۰۱ ۰۵ هكتار( ۵۹هكتار باغ پسته )فاز سوم  ۳۳۶احداث 

 اجداد سپيدان كوثر ۳

 ۸۲۲،۸۳۹ %۲۰.1 ۳۵۹،۹۹۹ %۶۹ %۶۹ %۶۹ %۶۹ ۰۰ ۰۵ پرورش دام سبک پشرت مازندران )فاز اول(

 ۳۱۹،۹۹۹ %۲۹ ۶۹۶،۲۲۶ %۸۹۹ %۰۰ %۸۹۹ %۸۹۹ آماده افتتاح ۰۵ پرورش دام سبک دينور كرمانشاه )فاز اول(

 ۰۰ ۰۱ فاز اول دام سبک اردبيل

پاي كار در سايت تخليه شده است  مصالح

اما به علت داشتن معارض هيچگونه 

 نداشته است.  ۸۲۰۱پيشرفتي تا مهرماه 

۶۹۹،۰۰۹ ۲۲،۲۶% ۲۱۲،1۱۰ 

احداث مركز تكثير و پرورش در اسارت پستانداران 

 وحشي )گوزن(
۳۲/۹۶/۰۱ ۸۸/۸۳/۰۱ ۳۳% ۸۹۹% ۲% ۸۹۹% ۵،1۶۲ ۵۸.۲۲% ۶،1۱1 

 اجداد زربال  ۲

 بازسازي مي باشد.  ۸۹۹،۹۹۹ %۶۹ %۶۲،۳ %۶۵ %۸۹۹ ۰۱ ۰۶ گاه زربالكشتار

 ۵۰،۰۰1 %۰۳ ۶،۲۶۹ %11 %۲۶ %۸۹۹ %۸۹۹ ۰۱ ۰۲ توليد خوراک آبزيان به روش اكستروژن

 باشد.بازسازي مي ۳۶،۹۹۹ %۸۹۹ %1۰،۱ %۸۹۹ %۸۹۹ ۰۱ ۰۵ پروژه سوله بسته بندي و قطعه بندي

۲ 
پيشگامان كشاورزي 

 كوثر

 نه هليالن ايالمگلخا

 هكتار ۵
۰1 ۰۰ ۸۹۹% ۳۲% ۳۵% ۰% ۳۵۶،۶۶۲ ۲۸.۵% ۲۶،۳۹۹ 

 ۲،۲۳۱ %۲۲،۵ ۳۲،۸۲۱ %1۶ %۸۹۹ %۸۹۹ %۸۹۹ ۰۱ ۰1 هكتاري  ۹.۶گلخانه 

 ۳۰۱،۵۲۲ %۶۲.۲ 1۳۰،۰1۱ %۸۸ %۸۲ %۶۹ %۸۹۹ ۰۰ ۰1 هكتار ۸۸گلخانه اسالم آباد كرمانشاه 

 هكتاري  ۹.۶گلخانه 

 )پايلوت(
۰1 ۰۱ ۸۹۹% ۸۹۹% ۸۹۹% ۸۹۹% ۳۲،۸۲۱ ۲۲.۵% ۲،۲۳۱ 
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 های آتی برنامه

 حمايت از توليد محصوالت استراتژيک مرتبط با حوزه كشاورزي؛ 

 هاي تابعه؛وآوري و فناوري در شركتت از استقرار نظام نحماي 

 ستقرار نظام هاي انگيزشي در هلدينگ و شركت هاي تابعه؛ كمک به ا 

 وليد با لحاظ اصول زنجيره ارزش؛استقرار زنجيره تأمين و ت 

 گسترش و تنوع بخشي به فعاليت هاي گروه كشاورزي؛ 

 ايجاد فرآيندهاي توليدي جهت توسعه و اشتغال؛ 

 .ورود به فعاليت هاي سودآور 

به شرح جدول زیر طبق برنامه های خود شرکتهای زیرمجموعه شایان ذکر است شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر * 

 یرش بورس اوراق بهادار تهران اعالم نموده است: جهت پذرا 

 شركت هاي زيرمجموعه پذيرش شده و در حال پذيرش -۶۰جدول 

 شرکت ردیف
تاریخ 

 پذیرش
 بازار 

تاریخ درج 

 نماد

قیمت در  تاریخ عرضه 

روز  

 -عرضه

 ریال

 نماد

۸ 
مجتمع توليد 

 گوشت مرغ ماهان
۳1/۹۲/۸۲۰1 

بازار دوم 

 فرابورس
 زماهان ۲۹۹۹ ۳1/۸۳/۸۲۰1 ۳1/۹۰/۸۲۰1

۳ 
كشت و صنعت 

 شريف آباد
۹۲/۹۵/۸۲۰1 

بازار دوم 

 فرابورس
 زشريف ۲۳۹۹ ۲۸/۳/۸۲۰۱ ۹۸/۸۳/۸۲۰1

۲ 
كشت و صنعت 

 اشراق

شراق به تاريخ  /ک/د۲۹۸1/۸۳طي نامه شماره درخواست پذيرش خود را شركت كشت و صنعت ا

 است.  كردهبه شركت فرابورس ايران ارسال  ۰/۰/۸۲۰۱

 غ اجداد زربالمر ۲
ـــركت مرغ اجداد زربال  ـــت پذيرش خود راش ـــماره  درخواس به تاريخ  ۰۱/ص/۲۰1۳طي نامه ش

 است.  كردهبه شركت بورس اوراق بهادار تهران ارسال  ۸/۸۸/۸۲۰۱

 مرغ مادر ديزباد ۶
ــركت مرغ مادر ديزباد  ــت پذيرش خود راش ــماره  درخواس به تاريخ  ۵/۸۲۰۱/ص/۸۳۹طي نامه ش

 است.  كردهارسال  شركت فرابورس ايرانه ب ۳۲/۳/۸۲۰۱
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 نسبت های مالی -9-3

 به شرح زير مي باشد: سال مالي اخير سهدر  (عام)سهامي نسبت هاي مالي شركت سرمايه گذاري كشاورزي كوثر

 یمال یها نسبت -60جدول 

 0311 0316 0310 شرح نسبت مالی

         نسبت های نقدینگی

 7/2 1/4 7/5 مجموع دارایی های جاری تقسیم بر مجموع بدهی های جاری نسبت جاری )مرتبه(

 7/2 1/4 7/5 مجموع دارایی های جاری منهای موجودی مواد و کاال بر بدهی های جاری نسبت جاری )مرتبه(

         های اهرمینسبت

 2/2 2/2 2/1 مجموع بدهی ها تقسیم بر مجموع دارایی ها نسبت بدهی )درصد(

بدهی به ارزش ویژه  نسبت

 )درصد(
 2/3 2/2 2/1 مجموع بدهی ها تقسیم بر مجموع حقوق صاحبان سهام

         های سودآورینسبت

 212 272 242 سود خالص تقسیم بر متوسط دارایی ها بازده دارایی ها )درصد(

بازده حقوق صاحبان سهام 

 )درصد(
 412 342 2%2 سود خالص تقسیم بر متوسط حقوق صاحبان سهام

 1372 712 2%6 سود خالص تقسیم بر سرمایه بازده سرمایه )درصد(

 142 112 152 سود خالص تقسیم بر درآمد حاشیه سود خالص )درصد(

 

 تحلیل نسبت های مالی -1-9-3

  :نقدينگي عبارتست از توانايي شركت در پاسخ گويي به تعهدات كوتاه مدت خود. نقدينگي جهتنسبت های نقدینگی 

اجراي فعاليت هاي واحد تجاري ضروري است، به خصوص در زماني كه شركت با مشكالت خاصي نظير ركود اقتصادي و 

يا زيان هاي ناشي از آن و يا افزايش ناگهاني در قيمت مواد اوليه و يا قطعات مورد استفاده شركت روبرو گردد. در چنين 

 يان نسبتمكالت مالي جدي براي آن بوجود خواهد آمد. در اين شرايطي چنان چه شركت فاقد نقدينگي كافي باشد مش

جاري كه نشان دهنده ي توانايي بازپرداخت بدهي هاي جاري از محل دارايي هاي جاري شركت است، از جمله مهمترين 

وجودي منسبت هاي نقدينگي است. همچنين مي توان به نسبت آني كه از تقسيم نقدترين اقالم دارايي جاري )وجوه نقد، 

با توجه به تفاسير فوق و مقايسه نسبت هاي  بانک و اسناد دريافتني( به بدهي هاي جاري بدست مي آيد، اشاره نمود.

نقدينگي شركت در دو سال مالي اخير، مي توان نتيجه گرفت كه توانايي شركت در مديريت نقدينگي به خصوص در كوتاه 

 يافته است. كاهشمدت 
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 ركت ش ييعبارتست از قدرت پاسخ گو يبازپرداخت بده ييتوانا بلندمدت(: یها یرداخت بده)بازپ یاهرم ینسبت ها

دارد.  ديشركت تأك ياتيو عمل يبر ساختار بلندمدت مال ييتوانا نيا ليآن ها. تحل ديبلندمدت خود، در سررس يها يبه بده

 نهيرهزپ يبه روش ها ياضاف يمنابع مال نيمتأ يخواهد بود برا ناچار تيريباشد مد اديشركت ز کي يكه نسبت بده يزمان

د هرچناست.  دهيرس يشركت خوشبختانه كاهش داشته و به مقدار معقول يمتوسل گردد. نسبت بده هيجهت جذب سرما

 .بوده است با كاهش همراهبه حقوق صاحبان سهام  ينسبت بده

 شركت در كسب سود  ييآن توانا تيريدم ييشركت و كارا يمهم سالمت مال ياز شاخص ها يكي :یسودآور ینسبت ها

 ييسهام و توانا متيكه در ق يميمستق ريتأث ليبه دل يصورت گرفته است. سود آور يگذار هيسرما يقابل قبول بر رو

 رگيد يرود. از سو يگذاران به شمار م هيسرما يريگ ميعامل در تصم نيبالقوه شركت در پرداخت سود سهام دارد، مهمتر

سودآور آسان تر خواهد بود.  يشركت ها يبرا يبده قياز طر هيبانک ها، جذب سرما يبرا ياعتبار سکيوجود ر ليبه دل

دو سال  يط يشركت در سودآور ييتوانا كاهشاز  يحاكو ساير نسبت هاي سودآوري سود خالص  هينسبت حاش كاهش

   است. رياخ

 وضعیت مالیات -10-3

وضعيت ذخيره ماليات )ماليات ، خالصه ۲۸/۹۵/۸۲۰۱مالي دوره منتهي به صورت هاي  ۲1-۳طبق يادداشت توضيحي شماره 

 پرداختي( به شرح جدول زير است:

 رقام به میلیون ریالا                                                وضعیت مالیاتی -61جدول                                 

 

 سال مالی
سود )زیان( 

 ابرازی

 درآمد مشمول

 مالیات

31/16/1398 29/12/1397 

 نحوه تشخیص
 قطعی تشخیصی ابرازی

تأدیه 

 شده

مانده 

 پرداختنی
 پرداختنیمانده 

 رسیدگی به دفاتر - - - - 110841 355 10422 7840663 1392

 رسیدگی به دفاتر - - - 40111 - 40111 160111 101370959 1393

 رسیدگی به دفاتر - - - 1.618 - 10618 60472 101460471 1394

 رسیدگی به دفاتر - - - 411 - - - 1,2290415 1395

 رسیدگی به دفاتر - - - 11 11 - - 1.4140831 1396

 رسیدگی نشده - - - - - - - 104110416 1397

31/16/1398  رسیدگی نشده - - - - - - - 3460199 

  -  جمع

 

  باشد.ل مالیات نمیتی از شرکت های سرمایه پذیر مشمومستقیم0 سود سهام دریافقانون مالیات های  115ماده  4طبق تبصره 

  قطعی و تسویه شده است 1395الی  1393و سال های  1391قبل از سال مالیات بر درآمد شرکت. 
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  ه است که میلیون ریال تعیین گردید 110841بر اساس برگ تشخیص صادره مبلغ  1392مالیات بر عملکرد شرکت برای سال مالی

موضوع مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و پرونده به هیئت حل اختالف بدوی ارجاع داده شده است0 که بر اساس رأی صادره این 

موضوع مورد اعتراض قرار گرفته و  اًمیلیون ریال کاهش یافته و مجدد 90736مالیات مذکور به مبلغ  21/19/1395هیئت در مورخ 

 کنون به نتیجه منجر نشده است.گردیده است لیکن تاظر ارجاع پرونده به هیئت تجدید ن

  0 عملکرد اصلی شرکت معاف از مالیات بوده و ذخیره ای در حسابها منظور نشده است.1396بابت سال مالی 

 هایالس یاتیشمال تهران درخواست مفاصا حساب مال یاتیاز اداره امور مال 18/18/1398مورخ  1577/98/5نامه شماره  یشرکت ط 

که آن اداره محترم در جواب نامه اظهار داشته که به درخواست شرکت بورس تهران  را نموده است 1391013930139401395011396

به بورس ارائه شد و شرکت طی  13/19/1398به تاریخ  1691/98/5مفاصا حساب مالیاتی ارائه خواهد کرد که موضوع طی نامه شماره 

به بورس اعالم نمود که امکان ارائه مفاصا حساب مالیاتی را ندارد و پیرو آن بورس با  13/19/1398ه تاریخ ب 1691/98/5نامه شماره 

مکاتبه و درخواست ارائه آخرین مفاصا حساب مالیاتی شرکت را نمود  27/19/1398به  69222/181اداره امور مالیاتی طی نامه شماره 

 ت نشده است.ولی تا تاریخ تهیه این گزارش پاسخی دریاف

  قانون مالیاتهای مستقیم 0 سود سهام دریافتنی از شرکتهای سرمایه پذیر مشمول مالیات نمی باشد. 115ماده  4طبق تبصره 

  قطعی و تسویه شده است. 1396/12/29مالیات بر درآمد شرکت تا پایان سال مالی منتهی به 

  میلیون ریال تعیین گردیده است که  110841شخیص صادره مبلغ براساس برگ ت 1392مالیات بر عملکرد شرکت برای سال مالی

 موضوع مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و پرونده به هیات حل اختالف بدوی ارجاع داده شده 0 لیکن رأی هیأت مذک

 است که  دهیگرد نییتع الیر ونیلیم 110841صادره مبلغ  صیبراساس برگ تشخ 1392 یسال مال یبر عملکرد شرکت برا اتیمال

مذکور تاکنون صادر  أتیه یرأ کنیارجاع داده شده 0 ل یحل اختالف بدو اتیموضوع مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و پرونده به ه

 نشده است.
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 وابسته اشخاص -11-3

 معامالت با اشخاص وابسته -1-11-3

 :است زير، معامالت شركت اصلي با اشخاص وابسته به شرح جدول ۳۰/۸۳/۸۲۰1ماهه منتهي به  ۸۳دوره صورت هاي مالي منتهي  ۲۲مطابق يادداشت 

  وابسته اشخاص با معامالت -62جدول 

الیر ونیلیم ارقام  

 

 نوع وابستگی نام شخص وابسته شرح

مشمول 

ماده 

129 

29/12/1397 29/12/1396 30/12/1395 29/12/1394 

موضوع 

 معامله
 مبلغ

موضوع 

 معامله
 مبلغ

موضوع 

 معامله
 مبلغ موضوع معامله لغمب

واحد تجاري 

 اصلي و نهايي
 سازمان اقتصادی کوثر

عضو هیئت مدیره و 

 سهامدار اصلی
√ 1 1 - 1 - 1 - 1 

ي
رع

ي ف
ها

ت 
رك

ش
 

 مجتمع کشت و صنعت اشراق
شرکت فرعی و عضو هیئت 

 مدیره
√ 

خرید کاال و 

خدمات/ 

 تسهیالت / سایر

51،914 
پرداخت علی 

 الحساب
38،211 

 خرید ملک/

پرداخت علی 

 الحساب

66،861 
دریافت سود سهام/ 

 پرداخت علی الحساب
56،182 

 مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان
شرکت فرعی و عضو هیئت 

 مدیره
 13،621 تسهیالت / سایر √

خرید ملک/ 

سرمایه گذاری و 

 افزایش سرمایه

165،511 
فروش خودرو/ 

 حقوق مدیران
4،443 

دریافت سود سهام/ 

 سابپرداخت علی الح
89،998 

 چینه
شرکت فرعی و عضو هیئت 

 مدیره
√ - 1 - 1 

خرید خودرو/ 

 حقوق مدیران
4،422 - 1 

 شیمی دارو کوثر
شرکت فرعی و عضو هیئت 

 مدیره
√ 

خرید کاال و 

خدمات/ 

 تسهیالت / سایر

28،958 

پرداخت علی 

الحساب/ پرداخت 

برای هزینه ها/ 

خرید کاال و 

 خدمات

16،135 

پرداخت علی 

ساب/ سرمایه الح

گذاری و افزایش 

سرمایه/ خرید 

 کاال و خدمات

 11،111 پرداخت علی الحساب 25،613

 مرغ مادر دیزباد

شرکت فرعی و عضو هیئت 

 مدیره
√ 

خرید کاال و 

خدمات/ 

 تسهیالت / سایر

92،657 
پرداخت علی 

 الحساب
71،879 

فروش خودرو/ 

پرداخت علی 

الحساب/ حقوق 

 مدیران

64،917 - 

1 
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 نوع وابستگی نام شخص وابسته شرح

مشمول 

ماده 

129 

29/12/1397 29/12/1396 30/12/1395 29/12/1394 

موضوع 

 معامله
 مبلغ

موضوع 

 معامله
 مبلغ

موضوع 

 معامله
 مبلغ موضوع معامله لغمب

 خوراک دام پارس
شرکت فرعی و عضو هیئت 

 مدیره
 71،356 تسهالت/ سایر √

پرداخت علی 

 الحساب
15،111 

پرداخت علی 

 الحساب
5،111 

دریافت سود سهام/ 

 پرداخت علی الحساب
11،219 

توسعه مکانیزاسیون و صنایع 

 کشاورزی کوثر

شرکت فرعی و عضو هیئت 

 مدیره
√ 

خرید کاال و 

خدمات/ 

 یرتسهیالت / سا

45،299 
پرداخت علی 

 الحساب
14،936 

پرداخت علی 

الحساب/ 

پرداخت برای 

هزینه ها/ اجاره 

 دریافتی

 21،111 پرداخت علی الحساب 8،494

 خوراک دام و طیور مشهد
شرکت فرعی و عضو هیئت 

 مدیره
√ - 1 - 1 

پرداخت برای 

 هزینه ها
 9،999 دریافت سود سهام 241

 تولید برق سبز کوثر انرژی
شرکت فرعی و عضو هیئت 

 مدیره
√ - 1 - 1 

پرداخت علی 

الحساب/ خرید 

 کاال و خدمات

 14،251 پرداخت علی الحساب 13،658

 مرغداران طوس
شرکت فرعی و عضو هیئت 

 مدیره
√ - 1 - 1 

خرید ملک/ 

پرداخت علی 

 الحساب

124،322 
خرید خودرو/ پرداخت علی 

 الحساب
11،111 

 مرغ اجداد زربال
عی و عضو هیئت شرکت فر

 مدیره
√ 

خرید کاال و 

خدمات/ 

 تسهیالت / سایر

33،684 
پرداخت علی 

 الحساب
31،151 

پرداخت برای 

هزینه ها/ حقوق 

 مدیران

 838،111 دریافت سود سهام 4،149

 پیشگامان کشاورزی و صنعت کوثر دنا
شرکت فرعی و عضو هیئت 

 مدیره
 11،166 تسهیالت/ سایر √

پرداخت علی 

پرداخت الحساب/ 

 برای هزینه ها

16،811 

پرداخت علی 

الحساب/ حقوق 

مدیران/ سرمایه 

گذاری و افزایش 

 سرمایه

 6،511 پرداخت علی الحساب 124،286

 آبزی اکسیر کوثر

شرکت فرعی و عضو هیئت 

 مدیره

√ 

خرید کاال و 

خدمات/ 

 تسهیالت / سایر

22،145 

پرداخت علی 

الحساب/ خرید 

 کاال و خدمات

78،591 

اخت علی پرد

الحساب/ سرمایه 

گذاری و افزایش 

 سرمایه

214،111 

فروش خودرو/ دریافت سود 

سهام/ پرداخت علی 

الحساب/ پرداخت برای 

 هزینه ها

28،452 



                                       )سهامی عام( امیدنامه درج و پذیرش شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

 

 215از  131صفحه 

 

 نوع وابستگی نام شخص وابسته شرح

مشمول 

ماده 

129 

29/12/1397 29/12/1396 30/12/1395 29/12/1394 

موضوع 

 معامله
 مبلغ

موضوع 

 معامله
 مبلغ

موضوع 

 معامله
 مبلغ موضوع معامله لغمب

 رام طیور
شرکت فرعی و عضو هیئت 

 مدیره
√ - 1 

پرداخت علی 

الحساب/ خرید 

 کاال و خدمات

3،712 

فروش خودرو/ 

پرداخت علی 

 الحساب

 1،511 داخت علی الحسابپر 3،984

 زربال
شرکت فرعی و عضو هیئت 

 مدیره
√ - 1 

خرید کاال و 

خدمات/ اجاره 

 دریافتی

1،313 

خرید ملک/ 

پرداخت علی 

 الحساب

86،911 

پرداخت مضاربه/ خرید 

ملک/ خرید خودرو/ پرداخت 

 علی الحساب

137،543 

 مرغک
شرکت فرعی و عضو هیئت 

 مدیره
√ 

خرید کاال و 

 سایرخدمات / 
375 - 1 

پرداخت علی 

الحساب/ حقوق 

 مدیران

12،582 
دریافت سود سهام/ 

 پرداخت علی الحساب
93،399 

 تکلم
شرکت فرعی و عضو هیئت 

 مدیره
 9،125 سایر √

 پرداخت

 علی الحساب 
126،962 

پرداخت علی 

 الحساب
 75،551 پرداخت مضاربه/ خرید ملک 7،121

 کشت و صنعت شریف آباد
عضو هیئت  شرکت فرعی و

 مدیره
√ 

خرید کاال و 

خدمات/ 

 تسهیالت / سایر

99،946 

پرداخت علی 

الحساب/ خرید 

 کاال و خدمات

11،866 
پرداخت علی 

 الحساب
 31،111 دریافت سود سهام 11،111

 پژوهش و توسعه کشاورزی کوثر
شرکت فرعی و عضو هیئت 

 مدیره
√ - 1 

پرداخت علی 

 الحساب
8،411 

پرداخت علی 

الحساب/ 

پرداخت برای 

هزینه ها/ خرید 

 کاال و خدمات

28،592 

دریافت سود سهام/ 

پرداخت علی الحساب/ 

 پرداخت برای هزینه ها

11،835 

 پیشگامان کشاورزی کوثر کرمانشاه
شرکت فرعی و عضو هیئت 

 مدیره
√ - 65151 

پرداخت علی 

 الحساب
58،111 

پرداخت علی 

الحساب/ 

پرداخت برای 

 هزینه ها

 1،111 خت علی الحسابپردا 9،677

 پیشگامان کشاورزی کوثر ایالم
شرکت فرعی و عضو هیئت 

 مدیره
 38،821 سایر √

پرداخت علی 

الحساب/ پرداخت 

 برای هزینه ها

5،177 

فروش خودرو/ 

پرداخت علی 

الحساب/ 

پرداخت برای 

 هزینه ها

 پرداخت علی الحساب 4،241

5،316 



                                       )سهامی عام( امیدنامه درج و پذیرش شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

 

 215از  131صفحه 

 

 نوع وابستگی نام شخص وابسته شرح

مشمول 

ماده 

129 

29/12/1397 29/12/1396 30/12/1395 29/12/1394 

موضوع 

 معامله
 مبلغ

موضوع 

 معامله
 مبلغ

موضوع 

 معامله
 مبلغ موضوع معامله لغمب

 مجتمع تولیدی اجداد سپیدان کوثر
کت فرعی و عضو هیئت شر

 مدیره
√ 

خرید کاال و 

خدمات/ 

 تسهیالت / سایر

241،561 
پرداخت علی 

 الحساب
82،341 

پرداخت علی 

الحساب/ 

پرداخت برای 

هزینه ها/ حقوق 

 مدیران

9،193 - 1 

ته
بس

 وا
ص

خا
اش

ر 
ساي

 

 141،111 خرید ملک 41،111 تسهیالت √ عضو هیئت مدیره مشترک صنایع معادن کوثر
لی پرداخت ع

 الحساب
21،111 - 1 

 8498 پرداخت علی الحساب 1 1 1 1 1 1 √ عضو هیئت مدیره مشترک معین کوثر

 5،111 تسهیالت √ عضو هیئت مدیره مشترک خاوردشت
پرداخت علی 

 الحساب
 1 - 798 حقوق مدیران 22،863

 √ عضو هیئت مدیره مشترک پنبه دانه های روغنی خراسان
خرید کاال و 

 یرخدمات/ سا
1،494 

پرداخت علی 

 الحساب
21،111 

پرداخت مضاربه/ 

پرداخت علی 

الحساب/ حقوق 

 مدیران

31،757 - 1 

 √ عضو هیئت مدیره مشترک شرکت پیماب
خرید کاال و 

 خدمات
11،111 1 1     

 1،459،131  883،929  925،814  880،171 جمع

 

 

 

 



                                       )سهامی عام( امیدنامه درج و پذیرش شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

 

 215از  132صفحه 

 

 

 صلیمانده حساب نهائی اشخاص وابسته شرکت ا -1-1-11-3

  .است زير جدول شرح شركت اصلي به وابسته اشخاص نهائي حساب مانده ،۳۰/۸۳/۸۲۰1 به منتهي ۸۳ مالي هاي صورت ۲۲-۲ يادداشت مطابق

 

 مانده حساب اشخاص وابسته شرکت اصلی -63جدول 

  ارقام میلیون ریال

 نوع وابستگی نام شخص وابسته شرح

 29/12/1397سال مالی منتهی به 
نتهی به سال مالی م

29/12/1396 

 دریافتنی های تجاری
دریافتنی های 

 غیرتجاری
 سایر

پرداختنی های 

 تجاری

پرداختنی های 

 تجاری و غیر تجاری
 بدهی طلب بدهی طلب

واحد 

 تجاري

 اصلي 

 سازمان اقتصادي كوثر
عضو هيئت مديره 

 و سهامدار اصلي
728 2،590 20 363،871 1،577 3،338 365،448 395 452 

ش
وه

گر
ي 

ها
ت 

رك
 

 شركت اجداد زربال
شركت فرعي و 

 عضو هيئت مديره
480،197 0 0 0 0 480،197 0 1،113،383 0 

 شركت مرغک
شركت فرعي و 

 عضو هيئت مديره
223،472 100،000 0 0 0 323،472 0 95،892 0 

 شركت اشراق
شركت فرعي و 

 عضو هيئت مديره
24،449 0 0 0 0 24،449 0 0 57،646 

 اهانشركت م
شركت فرعي و 

 عضو هيئت مديره
137،542 0 0 0 0 137،542 0 176،349 0 

 شركت اجداد سپيدان
شركت فرعي و 

 عضو هيئت مديره
307،798 0 0 0 0 307،798 0 328،229 0 

 شركت ديزباد
شركت فرعي و 

 عضو هيئت مديره
206،195 0 0 0 0 206،195 0 332،637 100،447 

شركت خوراک دام 

 سپار

شركت فرعي و 

 عضو هيئت مديره
0 0 0 0 86،350 0 86،350 44،274 0 



                                       )سهامی عام( امیدنامه درج و پذیرش شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

 

 215از  133صفحه 

 

 نوع وابستگی نام شخص وابسته شرح

 29/12/1397سال مالی منتهی به 
نتهی به سال مالی م

29/12/1396 

 دریافتنی های تجاری
دریافتنی های 

 غیرتجاری
 سایر

پرداختنی های 

 تجاری

پرداختنی های 

 تجاری و غیر تجاری
 بدهی طلب بدهی طلب

شركت پيشگامان كوثر 

 كرمانشاه

شركت فرعي و 

 عضو هيئت مديره
0 0 0 0 143،040 0 143،040 0 108،934 

 شركت تكلم
شركت فرعي و 

 عضو هيئت مديره
198،135 0 0 0 0 198،135 0 191،348 0 

 شركت 

 شريف آباد

ي و شركت فرع

 عضو هيئت مديره
147،713 0 0 0 0 147،713 0 33،419 0 

شركت شيمي دارو 

 كوثر

شركت فرعي و 

 عضو هيئت مديره
31،032 0 0 0 0 31،032 0 31،984 0 

 شركت آبزي اكسير
شركت فرعي و 

 عضو هيئت مديره
217،826 0 0 0 0 217،826 0 196،795 0 

 شركت مكانيزاسيون
شركت فرعي و 

 مديره عضو هيئت
66،714 0 0 0 0 66،714 0 52،004 0 

شركت پيشگامان كوثر 

 ايالم

شركت فرعي و 

 عضو هيئت مديره
0 0 0 0 15،151 0 15،151 0 3،119 

شركت پيشگامان كوثر 

 دنا

شركت فرعي و 

 عضو هيئت مديره
137،390 0 0 0 0 137،390 0 264،522 0 

شركت پيشگامان 

 كاسپين كوثر

شركت فرعي و 

 و هيئت مديرهعض
0 0 0 0 0 0 0 217،707 0 

 شركت پژوهش كوثر
شركت فرعي و 

 عضو هيئت مديره
0 0 0 0 0 0 0 2،165 0 

شركت مرغ صحراي 

 شانديز

شركت فرعي و 

 عضو هيئت مديره
0 0 0 0 6،274 0 6،274 0 5،872 

 برق سبز كوثر انرژي
شركت فرعي و 

 عضو هيئت مديره
0 0 0 0 0 0 0 24،120 0 

                    



                                       )سهامی عام( امیدنامه درج و پذیرش شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

 

 215از  134صفحه 

 

 نوع وابستگی نام شخص وابسته شرح

 29/12/1397سال مالی منتهی به 
نتهی به سال مالی م

29/12/1396 

 دریافتنی های تجاری
دریافتنی های 

 غیرتجاری
 سایر

پرداختنی های 

 تجاری

پرداختنی های 

 تجاری و غیر تجاری
 بدهی طلب بدهی طلب

ته
بس

 وا
ص

خا
اش

ر 
ساي

 

 شركت معين كوثر
عضو هيئت مديره 

 مشترک
8،463 0 0 0 0 8،463 0 8،456 0 

 شركت خاور دشت
عضو هيئت مديره 

 مشترک
33،796 0 0 0 1،660 33،796 1،660 28،373 1،381 

شركت سازمان نور 

 كوثر

عضو هيئت مديره 

 مشترک
2،498 0 0 0 0 2،498 0 2،494 0 

خدمات بيمه اي ايمن 

 آسايش كوثر

عضو هيئت مديره 

 مشترک
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

شركت توسعه معادن 

 كوثر

عضو هيئت مديره 

 مشترک
0 0 0 0 19،924 0 19،924 0 59،924 

شركت ميالد نوآوران 

 كوثر

عضو هيئت مديره 

 مشترک
908 0 0 0 0 908 0 923 0 

شركت پنبه و دانه 

 خراسان هاي روغني

عضو هيئت مديره 

 مشترک
14،632 0 4،113 0 8،554 18،745 8،554 13،444 7،858 

شركت برق و 

 الكترونيک صبا

عضو هيئت مديره 

 مشترک
0 0 0 0 68 0 68 0 0 

شركت روغن نباتي 

 پارس

عضو هيئت مديره 

 مشترک
0 0 0 0 236 0 236 0 0 

 شركت كاونده
عضو هيئت مديره 

 مشترک
20،000 0 0 0 0 20،000 0 0 0 

 نماد كوثر
عضو هيئت مديره 

 مشترک
0 407 0 0 0 407 0 407 0 

 سازمان امالک كوثر
عضو هيئت مديره 

 مشترک
0 0 0   8،598 0 8،598 0 14،330 

 تكلم
عضو هيئت مديره 

 مشترک
74 0 2 0 207 76 207 22 109 



                                       )سهامی عام( امیدنامه درج و پذیرش شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

 

 215از  135صفحه 

 

 نوع وابستگی نام شخص وابسته شرح

 29/12/1397سال مالی منتهی به 
نتهی به سال مالی م

29/12/1396 

 دریافتنی های تجاری
دریافتنی های 

 غیرتجاری
 سایر

پرداختنی های 

 تجاری

پرداختنی های 

 تجاری و غیر تجاری
 بدهی طلب بدهی طلب

 تعاوني بنياد شهيد
عضو هيئت مديره 

 مشترک
0 62 0 0 0 62 0 62 0 

 بيمارستان ساسان
عضو هيئت مديره 

 مشترک
582 0 0 0 0 582 0 1،243 0 

 شهاب
عضو هيئت مديره 

 مشترک
86 0 0 0 0 86 0 270 0 

 پيماب
عضو هيئت مديره 

 مشترک
2 0 0 0 0 2 0 29 0 

 تلمار
عضو هيئت مديره 

 مشترک
3 0 0 0 0 3 0 3 0 

 برق و الكترونيک
عضو هيئت مديره 

 ترکمش
0 0 0 0 3،974 0 3،974 0 0 

خدمات بيمه اي ايمن 

 پوشش

عضو هيئت مديره 

 مشترک
90 0 2،404 0 39،247 2،494 39،247 230 7،586 

 هادي برق
عضو هيئت مديره 

 مشترک
197 0 0 0 0 197 0 197 0 

 كارتن سازي كوثر
عضو هيئت مديره 

 مشترک
0 0 0 0 84 0 84 0 300 

 جوجه شرق
مديره  عضو هيئت

 مشترک
0 71 0 0 71 0 0 0   

 صبا
عضو هيئت مديره 

 مشترک
0 0 0 0 22،215 0 0 0   

 سامان نور
عضو هيئت مديره 

 مشترک
4 20 0 0 0 24 0 24 0 

 مهر پوشاک
عضو هيئت مديره 

 مشترک
0 0 0 0 318 0 318 0 

  



                                       )سهامی عام( امیدنامه درج و پذیرش شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

 

 215از  136صفحه 

 

 نوع وابستگی نام شخص وابسته شرح

 29/12/1397سال مالی منتهی به 
نتهی به سال مالی م

29/12/1396 

 دریافتنی های تجاری
دریافتنی های 

 غیرتجاری
 سایر

پرداختنی های 

 تجاری

پرداختنی های 

 تجاری و غیر تجاری
 بدهی طلب بدهی طلب

 كوثر انرژي
عضو هيئت مديره 

 مشترک
0 0 0 0 318 0 318 0 318 

 كوجم
عضو هيئت مديره 

 مشترک
0 300 0 0 300 300 300 300   

 كاونده
عضو هيئت مديره 

 مشترک
80 0 0 0 7،940 80 7،940 880 0 

 معين كوثر
عضو هيئت مديره 

 مشترک
0 0 20 0 102 20 102 27 75 

 تحفه
عضو هيئت مديره 

 مشترک
285 0 0 0 11 285 11 0 88 

 معادن كوثر
عضو هيئت مديره 

 کمشتر
0 0 20 0 580 20 580 0   

شركت نشاسته و 

 گلوكز ياسوج

عضو هيئت مديره 

 مشترک
17،468 0 0 0 0 17،468 0 0 0 

 368،439 3،162،607 708،384 2،388،317 366،799 363،871 6،579 103،450 2،278،359 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       )سهامی عام( امیدنامه درج و پذیرش شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

 

 215از  137صفحه 

 

  معامالت شركت اصلي با اشخاص وابسته به شرح جدول زير است:۲۸/۹۵/۸۲۰۱صورت هاي مالي دوره شش ماهه منتهي به  ۲۶-۳مطابق يادداشت ، 

 الیر ونیلیم ارقام     اشخاص وابسته گروه یینها یمانده حسابها -64جدول 

 نوع وابستگي نام شخص وابسته شرح
دريافتني هاي 

 تجاري

ساير 

 دريافتني ها

پيش 

 پرداخت ها
 ساير

پرداختني 

هاي 

 تجاري

پرداختني 

هاي  

 دتبلندم

پرداختني 

هاي  غير 

 تجاري

۸۲۰۱/۹۵/۲۸ ۸۲۰1 

 خالص خالص

 بدهي طلب بدهي طلب

 سازمان اقتصادي كوثر شرکت اصلی
عضو هيئت مديره و 

 سهامدار اصلي
۳،۶۹۲ ۳،۶۰1 - ۳،1۸1 - ۸،۳۰۳،11۵ 1۰۲ ۶،۸۹۸ ۸،۳۰۵،۳۱1 

 ۳،۹۱1  ۲۶۲،۶۲۱  

    -   ۳،۲۹۶  - ۳،۲۹۶ - - - - - ۳،۲۹۶ - واحد نهايي ميبنياد شهيد انقالب اسال واحد نهایی

شرکتهای 

تحت کنترل 

 مشترک

خدمات بيمه اي ايمن 

 آسايش
 1۵،۲1۳ - ۵۱،۸۶۳ - - ۱،۳۳۹ - - - عضو هيئت مديره مشترک

 ۸،۸۱۹   ۲۸،۰۲۱  

پنبه دانه هاي روغني 

 خراسان
 ۲،1۲۲ ۸۶۹،۸۳۹ - - ۲،1۲۲ - ۸۶۹،۹۹۹ - ۸۳۹ عضو هيئت مديره مشترک

 -     1،۰۸۲  

  ۶،۸۸۹     -  ۲،۹۲۹ ۶۹1 ۲۱۲ - ۳،۵۲1 - - - ۶۹1 عضو هيئت مديره مشترک خاوردشت

  ۸۳۰   ۵۱  - ۸۰۱ - - - - - - ۸۰۱ عضو هيئت مديره مشترک هادي برق

  ۱۲     -  ۱۲ - - - ۱۲ - - - - عضو هيئت مديره مشترک كارتن سازي كوثر

  ۳۳،۳۸۶     -  - ۸۲۰ - - - - - - ۸۲۰ مشترکعضو هيئت مديره  صبا

  ۲۱   ۳۶  - ۳۶ - - - - - ۳۸ ۲ عضو هيئت مديره مشترک سامان نور

  ۲،1۱۲   ۲۸۱  ۲۵۶ - ۲۲۱ - ۳1 - - - - عضو هيئت مديره مشترک مهر پوشاک

  ۸1,۲۵۱     -  ۹ ۸1،۲۵۱ - - - - - ۸1،۲۵۱ - عضو هيئت مديره مشترک نشاسته گلوكز ياسوج

  ۲۸۱     -  ۲۸۱ - ۲۸۱ - - - - - - عضو هيئت مديره مشترک كوثر انرژي

    -   ۲۹۹  - - - - - - - - - عضو هيئت مديره مشترک جمكو

  1،۰۲۹   ۱۹  ۱۹۹ ۸۱،۹۹۹ - - ۱۹۹ - - ۸۱،۹۹۹ - عضو هيئت مديره مشترک كاونده

  ۸۱۰   ۸۸۹  ۸۱۰ ۶۹۲ ۸۳۳ - ۳1 ۲۹ - - ۶۹۲ عضو هيئت مديره مشترک معين كوثر

  ۲۸     -  - ۱۶ - - - - - ۱۶ - عضو هيئت مديره مشترک نماد كوثر

  ۲۸   ۲۲  ۶۸۶ ۵1۲ ۳1۲ - ۳۲۳ - - - ۵1۲ عضو هيئت مديره مشترک تحفه



                                       )سهامی عام( امیدنامه درج و پذیرش شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

 

 215از  138صفحه 

 

 نوع وابستگي نام شخص وابسته شرح
دريافتني هاي 

 تجاري

ساير 

 دريافتني ها

پيش 

 پرداخت ها
 ساير

پرداختني 

هاي 

 تجاري

پرداختني 

هاي  

 دتبلندم

پرداختني 

هاي  غير 

 تجاري

۸۲۰۱/۹۵/۲۸ ۸۲۰1 

 خالص خالص

 بدهي طلب بدهي طلب

  ۱،۶۰۱   ۳1۲  ۶،1۲۳ - - - - ۶،1۲۳ - - - عضو هيئت مديره مشترک سازمان امالک كوثر

  ۸۱۱   ۲،۰۱۲  ۸،۹۱1 ۳۳۶،۲۲۰ ۳۸1 - ۲۹ ۱۲۹ - ۳۹۲،۲1۲ ۳۹۱1۶ مشترک عضو هيئت مديره تكلم

    -   ۵۳  - ۸۵۲ - - - - - - ۸۵۲ عضو هيئت مديره مشترک تعاوني بنياد شهيد

    -   ۶۱۳  - ۲۱ - - - - - - ۲۱ عضو هيئت مديره مشترک بيمارستان ساسان

    -   ۱۵  - ۲۲ - - - - - - ۲۲ عضو هيئت مديره مشترک شهاب

خدمات بيمه اي ايمن 

 پوشش
 - ۰۹ - - - - - ۱ ۱۳ عضو هيئت مديره مشترک

 ۱۳   ۱۶  

  ۸۱     -  ۸۱ 1۸ ۸۱ - - - - - 1۸ عضو هيئت مديره مشترک برق سبز كوثر

  ۲۲     -  ۸،۵۵1 - ۸،۵۳۲ - ۲۲ - - - - عضو هيئت مديره مشترک سيمكات

    -     -  - ۵۲۱ - - - - - - ۵۲۱ مشترکعضو هيئت مديره  سايپا لجستيک

  459،688   11،585  1،391،207 421،517 72،239 1،292،776 8،643 17،549 150،000 244،958 26،559 جمع كل
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  جدول زير است: ، معامالت شركت اصلي با اشخاص وابسته به شرح۲۸/۹۵/۸۲۰۱صورت هاي مالي دوره شش ماهه منتهي به  ۲۶-۲مطابق يادداشت 

 

 الیر ونیلیم ارقام      مانده حسابهای نهایی اشخاص وابسته شرکت اصلی  - 65جدول 

 شرح
نام شخص 

 وابسته
 نوع وابستگي

دريافتني 

 هاي تجاري

ساير 

 دريافتني ها
 دريافتني هاي 

 بلندمدت

پيش 

 پرداخت ها
پرداختني هاي  

 بلندمدت

 ساير

 پرداختني ها 

۸۲۰۱/۹۵/۲۸ ۸۲۰1 

 خالص خالص

 بدهي طلب بدهي طلب

شرکتهای 

 فرعی

 - ۳۲،۲۲۰ - 1۳،۲۳۹ - - - - - 1۳،۲۳۹ شركت فرعي و عضو هيئت مديره اشراق

 - ۸۲1،۶۲۳ - ۰1،۶۲۲ - - - ۰۳،۲۰۹ - ۶،۹۶۲ شركت فرعي و عضو هيئت مديره ماهان

 - ۲۸،۹۲۳ - ۲۸،۹۶۱ - - - - - ۲۸،۹۶۱ شركت فرعي و عضو هيئت مديره شيمي دارو

 - ۳۹۵،۸۰۶ - ۳۶۵،۲۸۰ - - - - - ۳۶۵،۲۸۰ شركت فرعي و عضو هيئت مديره ديزباد

خوراک دام 

 پارس
 ۱۵،۲۶۹ - ۲۸،۹۰۱ - ۲۸،۹۰۱ - - - - - شركت فرعي و عضو هيئت مديره

توسعه 

 مكانيزاسيون
 - ۵۵،1۸۲ - ۱۶،۵۲1 - - - ۵۸،۸۳۳ - ۳۲،۶۳۶ شركت فرعي و عضو هيئت مديره

 - ۲۱۹،۸۰1 - ۸۲۵،۰۲1 - - - ۸۳۹،۹۹۹ - ۳۵،۰۲1 شركت فرعي و عضو هيئت مديره اجداد زربال

پيشگامان 

 كوثر دنا
 - ۸۲1،۲۰۹ - ۸۲۶،۲۲۲ - - - ۸۲۲،۵۳۲ - ۸۸،1۸۹ شركت فرعي و عضو هيئت مديره

 - ۳۸1،۱۳۵ - ۳۲۰،1۲۰ - - - ۳۳۲،۲۱۱ - ۸۵،۲۵۸ شركت فرعي و عضو هيئت مديره آبزي اكسير

 - ۲۳۲،۲1۳ - ۲۸۶،۲۲۲ - - - ۸۹۹،۹۹۹ - ۲۸۶،۲۲۲ شركت فرعي و عضو هيئت مديره مرغک

 - ۸۲1،1۸۲ - ۸۲۲،۰۰1 - - - ۸۹۵،۲1۰ - ۲1،۶۸۱ شركت فرعي و عضو هيئت مديره شريف آباد

پيشگامان كوثر 

 كرمانشاه
 ۸۲۲،۹۲۹ - 1۰،۸۲۵ - 1۰،۸۲۵ - - - - - شركت فرعي و عضو هيئت مديره

داد اج

 سپيدان
 - ۲۹1،1۰۱ - ۲۲۶،۲1۸ - - - ۲۸۲،۳۲۲ - ۲۸۳۳۱ شركت فرعي و عضو هيئت مديره

 229،390 2،080،328 110،244 1،979،928 110،244 - - 1،151،345 - 828،583 جمع
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 شرح
نام شخص 

 وابسته
 نوع وابستگي

دريافتني 

 هاي تجاري

ساير 

 دريافتني ها
 دريافتني هاي 

 بلندمدت

پيش 

 پرداخت ها
پرداختني هاي  

 بلندمدت

 ساير

 پرداختني ها 

۸۲۰۱/۹۵/۲۸ ۸۲۰1 

 خالص خالص

 بدهي طلب بدهي طلب

سایر 

اشخاص 

 وابسته

 - ۱،۲۵۲ - - - - - - - - عضو هيئت مديره مشترک معين كوثر

پنبه دانه هاي 

 نروغني خراسا
 - - - ۸۶۹،۹۹۹ - - ۸۶۹،۹۹۹ - - - عضو هيئت مديره مشترک

نشاسته 

 گلوكز ياسوج
 - ۸1،۲۵۱ - ۸1،۲۵۱ - - - - ۸1،۲۵۱ - عضو هيئت مديره مشترک

روغن نباتي 

 پارس
 ۳۲۵ - - - - - - - - - عضو هيئت مديره مشترک

سامانه نور 

 كوثر
 ۹ ۳،۲۰۱ - - - - - - - - عضو هيئت مديره مشترک

توسعه معادن 

 كوثر
 ۸۰،۰۳۲ ۹ - - - - - - - - عضو هيئت مديره مشترک

ميالد 

 نوآوران كوثر
 - ۰۹۱ - - - - - - - - عضو هيئت مديره مشترک

 - - - - - - - - - - عضو هيئت مديره مشترک نماد كوثر

صنايع و 

خدمات 

 كشاورزي

 - - - - - - - - - - عضو هيئت مديره مشترک

 - ۳۹،۹۹۹ - ۸۱،۹۹۹ - - - - ۸۱،۹۹۹ - عضو هيئت مديره مشترک كاونده

 - ۸۰۱،۸۲۶ - ۳۳۶،۳۰۹ - - - - ۳۹۲،۲1۲ ۳۹،۱۸۵ عضو هيئت مديره مشترک تكلم

 20،160 247،472 - 410،758 - - 150،000 - 239،942 20،816 جمع

واحد 

تجاری 

 اصلی

سازمان 

اقتصادي 

 كوثر

 ۲۶۲،۶۲۱ - ۸،۳۰۳،11۵ - - ۸،۳۰۳،11۵ - - - - سهامدار

 603،088 2،327،800 1،403،020 2،390،686 110،244 1،292،776 150،000 1،151،345 239،942 849،399 جمع کل
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 مشخصات شرکت های فرعی -2-1-11-3

 زربال اجداد ( مرغ1

  :تاریخچه 

 ۳۶/۸۳/۸۲1۹ مورخ ۱۰۸۶۹ شماره يط به صورت شركت سهامي خاص تأسيس شده و ۳۵/۸۸/۸۲1۹در تاريخ  زربال اجداد مرغ شركت

شروع به بهره برداري نموده است و در  ۹۸/۹۲/۸۲1۸و متعاقباً از تاريخ  رسيده ثبت بهدر اداره ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي تهران 

ق بموجب مصوبه صورتجلسه مجمع عمومي فو ۹۱/۹۱/۸۲۰۸شركت در تاريخ . به شركت سهامي تبديل شده است ۸۲/۸۸/۸۲۱۲تاريخ 

به شركت سهامي خاص تبديل شده است. در حال حاضر شركت جزء شركت هاي فرعي شركت سرمايه گذاري  ۹۸/۹۵/۸۲۰۸العاده مورخ 

 كشاورزي كوثر بوده و واحد اصلي نهايي نيز سازمان اقتصادي كوثر مي باشد. 

هاي توليدي شركت شامل دو فارم در رشت و واحد ۳۰نشاني مركز اصلي شركت در تهران، ميدان توحيد، خيابان نصرت غربي، پالک

)الكان(، يک كارخانه جوجه كشي در بخش ضيابر شهرستان صومعه سرا، سه فارم و يک كارخانه جوجه كشي در تنكابن، دو فارم در سپيدان 

 و يک كارخانه توليد خوراک طيور و آبزيان در هشتگرد واقع است. 

  :فعالیت اصلی شرکت 

 اساسنامه به شرح زير است: ۲مفاد ماده  موضوع فعاليت شركت طبق

 انجام كليه امور مربوط به عمليات مرغداري از جمله پرورش طيور، توليد گوشت، تخم مرغ، انواع جوجه يكروزه و غيره؛ -

 انجام كليه امور مربوط به كشت علوفه و توليد مواد اوليه مورد نياز طيور؛ -

 و تهيه خوراک دام، طيور و آبزيان؛ تأسيس كارخانه هاي مربوط به عمليات مرغداري -

ايجاد شعب و نمايندگي ها در داخل و خارج كشور و تعطيل آن و مشاركت در ساير شركت ها، مؤسسات، كارخانه هاي صنعتي و  -

 بازرگاني در رابطه با موضوع و فعاليت شركت و فسخ شركت ها؛

 و انجام كليه امور بازرگاني مربوط به موضوع فعاليت شركت؛ واردات و ساخت ماشين آالت كارخانه ها و لوازم يدكي موردنياز -

انجام كليه خدمات الزم جهت آماده نمودن محصوالت و كاال براي عرضه، منجمله اقدام به امور بسته بندي، تأسيس و اداره كارخانجات  -

 مربوطه، توزيع و فروش فرآورده هاي شركت در داخل و خارج كشور. 

 -۸۵۵۲۲در واحد تنكابن به ترتيب مزارع يک، دو، سه و كارخانه جوجه كشي به موجب پروانه بهره برداري شماره واحدهاي توليدي شركت 

و مردادماه  ۸۲1۳، آبان ماه ۸۲1۳، ارديبهشت ماه ۸۲1۸صادره توسط وزارت جهاد كشاورزي به تاريخ تيرماه  ۸۵۵۳۱ -۸۵۵۲۹ -۸۵۵۲۳

صادره توسط  ۸۹۹۸۲۱و  ۸۹۹۸۲۵و  ۸۹۹۸۲۶، دو و سه به موجب پروانه بهره برداري ، واحد الكان )رشت( به ترتيب مزارع يک۸۲1۶

صادره  ۶۰۱۶۰، واحد سپيدان شامل مزارع يک و دو به موجب پروانه بهره برداري شماره ۱1وزارت جهاد كشاورزي به تاريخ اسفندماه 

خوراک طيور و آبزيان به موجب پروانه بهره برداري شماره ، كارخانه هشتگرد توليد ۸۲۱۳توسط وزارت جهاد كشاورزي به تاريخ خرداد 

 صادره توسط وزارت صنايع و معادن به بهره برداري رسيده است.  ۳۶/۸۳/۸۲1۶مورخ  1۲۲۸۱

شركت عالوه بر پرورش طيور در واحدهاي متعلق به خويش در تنكابن، الكان و سپيدان همچون سال هاي گذشته همكاري تجاري در 

قطعه، فارم يک آريامرغ گيالن با ظرفيت جوجه ريزي  ۳۲،۹۹۹د اجاره با شركت هاي زرين پركيان با ظرفيت جوجه ريزي قالب قراردا

 هزار قطعه جوجه مرغ خط مادري را ادامه داده است.  ۳۳آريامرغ گيالن با ظرفيت جوجه ريزي قطعه و فارم دو  ۸۶،۹۹۹

ادر تا كشتارگاه است داراي يک كارخانه خوراک طيور، يک كارخانه جوجه كشي، يک شعبه زربال كه يک زنجيره كامل از مزارع مرغ م

كشتارگاه صنعتي، چهار فارم مادر و هشت فارم گوشتي و واحد كشتارگاه ساري )كه پس از ادغام شركت كاسپين كوثر به واحدهاي توليدي 

 شركت اضافه شده است( مي باشد. 
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توليد و تأمين زنجيره ارزش توليد و جهت كاهش هزينه ها، علي الخصوص كاهش هزينه حقوق  * با هدف حركت به سمت يكپارچه سازي

و در كنار آن كاهش تعداد اعضاي هيئت مديره و نيروهاي پشتيباني پيشنهاد گرديد شركت كاسپين كوثر كه توليدكننده گوشت مرغ مي 

قانون ماليات هاي مستقيم به ارزش دفتري ادغام گردد كه  ۸۸۸ضوع ماده باشد، در شركت مرغ اجداد زربال به لحاظ استفاده از معافيت مو

در دفاتر شركت مرغ اجداد زربال منعكس شده كه طبق قانون تاريخ ادغام تلقي مي شود و به استناد  ۹۱/۸۳/۸۲۰1اين ادغام در تاريخ 

ادغام شركت كاسپين  ۳۵/۸۳/۸۲۰1نهايت در تاريخ اين فرآيند صورت پذيرفت و در  ۹۱/۸۳/۸۲۰1مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 

 كوثر در شركت مرغ اجداد زربال در روزنامه رسمي درج شده است. 

 :ترکیب سهامداران 

 باشد: يم يربه شرح جدول ز ۲۸/۹۲/۸۲۰۱ يخخاص( در تار ي)سهام مرغ اجداد زربالسهامداران شركت  يبترك

 ۲۸/۹۲/۸۲۰۱تاريخ تا  تركيب سهامداران شركت اجداد زربال -۵۵جدول 

 ترکیب سهامداران

درصد  سمت در هیئت مدیره اعضاء هیئت مدیره

 سهام
 نام سهامدار تعداد سهام

۰۲۰۰.۰۰%  علي محمد فاضلي سرمايه گذاري كشاورزي كوثر ۸،۹۲1،۱۸۰،۱۰۵ 
 هيأت مديره  نائب رئيس

 و مدير مالي و اعتبارات

۶۸۹.۹۹۹%  - - هانمجتمع توليد گوشت مرغ ما ۸,۲۹۹ 

۶۸۹.۹۹۹%  ۹۹۲.۸  رئيس هيئت مديره و مدير عامل علي باغبان زاده مرغک 

۶۸۹.۹۹۹%  و مدير بازرگانيعضو هيئت مديره  برهان الدين مشكوه السادات سازمان اقتصادي كوثر ۸,۲۹۹ 

۶۸۹.۹۹۹%  - - گروه سرمايه گذاري عمران و ساختمان معين كوثر ۸,۲۹۹ 

100%  جمع 1،037،825،496 

 باشد: يم ريگذشته به شرح جدول ز يدوره مال ۳ي خاص( برا ي)سهام مرغ اجداد زربالشركت  تعداد پرسنل عداد پرسنل:ت 

 (خاص یسهام)زربال اجداد مرغ شرکت پرسنل تعداد -67جدول 
 

 واحدها
  31/03/1398 ماهه منتهی به 6دوره مالی 

 )حسابرسی شده(

  30/09/1397به سال مالی منتهی 

 شده( )حسابرسی

کارکنان شرکت  -الف  

 120 125 كاركنان دائم

 992 992 كاركنان موقت

 267 286 كاركنان روزمزد

 کارکنان واحدهای اجاره ای  -ب

 34 43 زرين پر كيان

 73 84 آريا مرغ گيالن )نويد مرغ(

 1،486 1،530 جمع
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 ترازنامه: 

 گذشته به شرح جدول زير مي باشد: مالي دوره  ۲شركت مرغ اجداد زربال براي  ترازنامه

 شرکت مرغ اجداد زربال )سهامی خاص( ترازنامه-68جدول 

 ارقام به میلیون ریال

 شرح

ماهه منتهي  ۵دوره مالي 

 ۲۸/۹۲/۸۲۰۱به

 )حسابرسي شده(

سال مالي منتهي به 

۲۹/۹۰/۸۲۰1 

 )حسابرسي شده(

سال مالي منتهي به 

۲۹/۹۰/۸۲۰۵ 

 )حسابرسي شده( 

 شرح

ماهه منتهي  ۵ي دوره مال

 ۲۸/۹۲/۸۲۰۱به

 )حسابرسي شده(

سال مالي منتهي به 

۲۹/۹۰/۸۲۰1 

 )حسابرسي شده(

سال مالي منتهي به 

۲۹/۹۰/۸۲۰۵ 

 )حسابرسي شده( 

 بدهی های جاری: دارایی های جاری:

 359،076 467،356 764،985 پرداختني هاي تجاري و غيرتجاري 84،962 166،092 41،148 موجودي نقد

 14،520 1،546 1،546 ماليات پرداختني 1،279،390 592،876 446،379 ه گذاري هاي كوتاه مدتسرماي

دريافتني هاي تجاري و 

 غيرتجاري
178،514 429،719 133،751 

 0 0 0 سود سهام پرداختني

 0 55،763 0 تسهيالت مالي

 304،801 303،161 247،013 پيش دريافت ها 280،928 516،791 673،912 دارايي هاي زيستي غيرمولد

 678،397 827،826 1،013،544 جمع بدهی های جاری 55،539 210،577 480،708 موجودي مواد وكاال

 226،161 22،597 121،107 پيش پرداخت ها
 بدهی های غیرجاری:

 9،924 131،835 133،386 پرداختني هاي بلندمدت

 52،308 147،588 192،697 ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان 2,060،731 1،938،652 1،941،768 جمع دارایی های جاری

 62،232 279،423 326،083 جمع بدهی های غیرجاری دارایی های غیرجاری:

 740،629 1،107،249 1،339،627 جمع بدهی ها 2،951 8،931 16،048 دارايي هاي نامشهود

 حقوق مالكانه: 493،533 1،217،500 1،331،209 دارايي هاي ثابت مشهود

 317،868 951،911 1،037،825 سرمايه 6 6 6 سرمايه گذاري هاي بلندمدت

 31،786 95،191 95،730 اندوخته قانوني 54،053 77،758 75،706 ساير دارايي ها

 1،520،991 1،088،496 891،555 سود انباشته 550،543 1،304،195 1،422،969 جمع دارایی های غیرجاری

 2،611،274 3،242،847 3،364،737 ی هاجمع دارای
 1،870،645 2،135،598 2،025،110 جمع حقوق مالكانه

 2،611،274 3،242،847 3،364،737 جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام
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  :صورت سود و زیان 

 گذشته به شرح جدول زير مي باشد: مالي دوره ۲شركت مرغ اجداد زربال براي  صورت سود و زيان

 خاص( یشرکت مرغ اجداد زربال )سهام صورت سود و زیان-69دول ج

   ارقام به میلیون ریال

 

 شرح 

ماهه  6دوره مالی 

  31/03/1398منتهی به 

 )حسابرسی شده(

سال مالی منتهی به 

30/09/1397  

 )حسابرسی شده(

سال مالی منتهی به 

30/09/1396  

 )حسابرسی شده(

  1،902،288  982،828،1  1،777،989 درآمدهاي عملياتي

(893،814) بهاي تمام شده درآمدهاي عملياتي  (708،487)  (732،382)  

  1،169،906  1،274،341  884،175 سود ناخالص

(91،358) هزينه هاي فروش، اداري و عمومي  (54،632)  (67،018)  

(62،728) ساير اقالم عملياتي  (64،136)  (55،842)  

  1،047،046  5،5731،15  730،089 سود عملیاتی

(784) هزينه هاي مالي  (187)  0  

  255،736  215،341  33،546 ساير درآمدها و هزينه هاي غيرعملياتي

  1،302،782  1،370،727  762،851 سود قبل از عملیات

       ماليات بر درآمد:

(1،057)  0 سال جاري  (905)  

(2،397)  0 سال هاي قبل )شركت چينه(  (5،823)  

  1،296،054  1،367،273  762،851 سود خالص

 

 مرغك ( شرکت2

  :تاریخچه 

در اداره  ۲۹/۹۲/۸۲۶۳مورخ  ۸1۸1۳به صورت شركت سهامي خاص تأسيس و طي شماره  ۸۹/۹۲/۸۲۶۳شركت مرغک در تاريخ 

به اداره ثبت  ۸۵۵۲ت شماره پرونده ثبتي شركت تح ۸۲۵1ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي تهران ثبت شده است. متعاقباً در سال 

نوع شركت به سهامي عام  ۳۶/۹۱/۸۲۱۲شركت هاي كرج انتقال يافته و طبق تصميم مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام مورخ 

 ۳۹/۹1/۸۲۰۸نوع شركت مجدداً به سهامي خاص تغيير و در تاريخ  ۳۶/۹۶/۸۲۰۸ثبت و در تاريخ  ۸۶/۸۹/۸۲۱۲تبديل و در تاريخ 

سال مالي شركت از پايان  ۹۰/۹۰/۸۲۱۰يده است. همچنين طبق مصوبه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام مورخ به ثبت رس

 ۸۹ اسفندماه به پايان آذرماه تغيير يافته است. مركز اصلي شركت در گلشهر كرج و واحد فروش در تهران خيابان اشرفي اصفهاني و

واقع مي  و زنجان قم ،محدوده شهرستان هاي هشتگرد، طالقان، مشهد، شبستر كارخانه جوجه كشي شركت در ۲فارم توليدي و 

در حال حاضر شركت مرغک جزء واحدهاي تجاري فرعي شركت سرمايه گذاري كشاورزي كوثر و واحد تجاري نهايي گروه، باشند. 

  مي باشد. سازمان اقتصادي كوثر )وابسته به بنياد شهيد و امور ايثاگران( 
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  لی شرکت: فعالیت اص 

 اساسنامه عبارت است از: ۲موضوع فعاليت شركت طبق ماده 

 احداث و اداره واحدها و كارخانجات پرورش طيور و توليد جوجه يكروزه اعم از اجداد، مادر و تجاري و توليد مرغ و تخم مرغ. -

 سرمايه گذاري و مشاركت در شركت ها، طرح هاي توليدي، كشاورزي و دامپروري.  -

 ليت هاي بازرگاني اعم از خريد، فروش، واردات و صادرات. انجام فعا -

 

 :ترکیب سهامداران 

 باشد: يم يربه شرح جدول ز ۲۸/۹۲/۸۲۰۱ يخخاص( در تار ي)سهام مرغکسهامداران شركت  يبترك

 31/03/1398تاریخ ترکیب سهامداران شرکت مرغك تا  -70جدول 

 ترکیب سهامداران
 دیرهسمت در هیئت م اعضاء هیئت مدیره

 نام سهامدار تعداد سهام درصد سهام

۰۰.۰۰۰۰%  عضو هيئت مديره زينب مهربخش گذاري كشاورزي كوثرسرمايه ۲۲۰،۰۰۰،۵۹۹ ۳

۹.۹۹۹۹۳%  رئيس هيئت مديره  محسن رحيمي سازمان اقتصادي كوثر ۸۹۹ 

۹.۹۹۹۹۳%  همديرعامل و عضو هيئت مدير بهراد زنديه مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان ۸۹۹ 

۹.۹۹۹۹۳%  ـ ـ ـ ـ ـ ـ توسعه مكانيزاسيون و صنايع كشاورزي كوثر ۸۹۹ 

۹.۹۹۹۹۳%  ـ ـ ـ ـ ـ ـ گروه سرمايه گذاري عمران و ساختمان معين كوثر ۸۹۹ 

 جمع 450،000،000 %100

 

 تعداد پرسنل: 

 باشد: يم ريگذشته به شرح جدول ز يدوره مال ۳ يبرا خاص( ي)سهام مرغکشركت  تعداد پرسنل

 خاص( ی)سهام تعداد پرسنل شرکت مرغك -71جدول 
 

 )حسابرسی شده(30/09/1397 سال مالی منتهی به )حسابرسی شده( 31/3/1398ماهه منتهی به  6دوره مالی  شرح

 ۲۳ ۲۹ كاركنان دائم

 ۲۰۲ ۲۳۲ كاركنان موقت

 426 453 جمع

 ستان زنجان مي باشد. * علت افزايش تعداد نيروي انساني بعلت افتتاح فارم جديد در ا
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 :ترازنامه 

 دوره مالي گذشته به شرح جدول زير مي باشد: ۲براي  مرغکترازنامه شركت 

 خاص( ی)سهام مرغك ترازنامه شرکت -72جدول 

 ارقام به میلیون ریال

 شرح

ماهه منتهی  6دوره مالی 

  31/03/1398به

 حسابرسی شده()

سال مالی منتهی به 

29/12/1397  

 ده(حسابرسی ش)

سال مالی منتهی به 

29/12/1396  

 حسابرسی شده()

 شرح
ماهه  6دوره مالی 

  31/03/1398منتهی به

 حسابرسی شده()

سال مالی منتهی به 

29/12/1397  

 حسابرسی شده()

سال مالی منتهی به 

29/12/1396  

 حسابرسی شده()

 بدهی های جاری: دارایی های جاری:

 89،664 101،160 178،004 پرداختني هاي تجاري و غيرتجاري 392,94 9،932 44،665 موجودي نقد
 387 0 0 ماليات پرداختني 992999 20،000 0 سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت

 0 0 340،000 سود سهام پرداختني 3,2,39, 301،946 372،539 دريافتني هاي تجاري و غيرتجاري
 162،804 102،744 173،754 تسهيالت مالي 9862603 170،642 181،488 دارايي هاي زيستي غيرمولد

 15،780 15،819 5،520 پيش دريافت ها 452679 88،928 58،253 موجودي مواد وكاال

 92990 5،511 37،410 پيش پرداخت ها
 268،635 219،723 697،278 جمع بدهی های جاری

 بدهی های غیرجاری:

 0 0 0 رداختني هاي بلندمدتپ 457،794 596،959 694،355 جمع دارایی های جاری
 58،059 0 0 تسهيالت مالي بلندمدت دارایی های غیرجاری:
 60،257 72،977 95،726 ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان 430 10،931 4،743 دريافتني هاي بلندمدت

 118،316 72،977 95،726 جمع بدهی های غیرجاری 5،259 6،047 6،047 سرمايه گذاري هاي بلندمدت
 386،951 292،700 793،004 جمع بدهی ها 3،363 3،368 3،374 دارايي هاي نامشهود

 حقوق مالكانه: 445،919 495،891 497،047 دارايي هاي ثابت مشهود

ميليون سهم هزار ريالي تمام  ۲۶۹سرمايه) 19،970 23،066 21،074 ساير دارايي ها

 پرداخت شده(

450،000 450،000 450،000 

 18،876 37،265 37،265 اندوخته قانوني 474،941 539،303 532،285 ایی های غیرجاریجمع دار

 932،735 1،136،262 1،226،640 جمع دارایی ها

 76،908 356،297 (53،629) سود)زيان( انباشته

 545،784 843،562 433،636 جمع حقوق مالكانه
 932،735 1،136،262 1،226،640 جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام
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  :صورت سود و زیان 

 دوره مالي گذشته به شرح جدول زير مي باشد: ۲شركت مرغک براي صورت سود و زيان 

 خاص( ی)سهام مرغك شرکت انیصورت سود و ز -73جدول 

 ارقام به میلیون ریال

 

 شرح 

ماهه منتهی  6دوره مالی 

 31/03/1398به

 حسابرسی شده()

سال مالی منتهی به 

30/09/1397 

 حسابرسی شده()

سال مالی منتهی به 

30/09/1396  

 حسابرسی شده()

  ۶۵۰،۰۹۶  ۱۵1،1۵۹  ۲۲۵،۱۱۹ درآمدهاي عملياتي

(۳۰۵،۲۸۲) هزينه هاي توليد  (۲۸1،1۵۰)  (۲1۳،۵۰1)  

  197،208  449،991  50،467 سود ناخالص

(۲۶،۲۲۰) هزينه هاي فروش، اداري و عمومي  (۶۲،۲۲۶)  (۲۲،۲۳1)  

(۵1،1۳۰) ساير اقالم عملياتي  (۸۹،۸1۸)  (۸۵،۲۵۹)  

(52،611) سود عملیاتی  385،385  137،421  

(۱،۱۱۶) هزينه هاي مالي  (۳۳،۳۶۰)  (۲۱،۶11)  

(۸1،۲1۶)  ۹ هزينه كاهش ارزش دريافتني ها  (۸۱،۱۱۶)  

ساير درآمدها و هزينه هاي 

 غيرعملياتي
۸،۶1۹  ۳۳،۹۳1  (۳،۹۹۱)  

(59،926) سود خالص  367،778  77،951  
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 آباد شریف صنعت و کشت ( شرکت3

  :تاریخچه 

با نام اوليه كشت  ۳۵1۹۰تحت شماره  ۸1/۹۱/۸۲۶۶در تاريخ  ۸۹۸۹۹1۳۸1۵۰شركت كشت و صنعت شريف آباد)سهامي عام( به شناسه ملي 

صنعتي تهران ثبت و طبق پروانه بهره برداري مورخ و صنعت و عمران شريف آباد)با مسئوليت محدود( در اداره ثبت شركت ها و مالكيت 

نوع  ۸۸/۹1/۸۲۵۲راس گاو شيري بهره برداري از شركت آغاز گرديد. در مورخ  ۸۹۹۹سازمان عمران شهرستان قزوين با ظرفيت  ۸۱/۸۳/۸۲۶۶

 ۳۳/۹۵/۸۲۱۲فت. همچنين در مورخ به كشت و صنعت شريف آباد تغيير يا ۹۳/۸۸/۸۲۱۹شركت به سهامي خاص تبديل و نام شركت نيز در مورخ 

به سهامي خاص تغيير يافته است. به دليل واقع شدن  ۳۳/۹۶/۸۲۰۸به سهامي عام تبديل و مجدداً طبق مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 

وزه ت صنعتي تهران به حمركز اصلي شركت در حوزه ثبتي شهرستان البرز واقع در استان قزوين، پرونده شركت از اداره ثبت شركت ها و مالكي

البرز ثبت و در  -در اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري قزوين ۸۶۱تحت شماره  ۹1/۹۱/۸۲۰۹ثبتي شهرستان البرز منتقل و در تاريخ 

به تاريخ  ۲۶۲۸۸۰۲1۱پروانه بهره برداري واحد دامداري شريف آباد به شماره آگهي گرديد.  ۳۲/۹۱/۸۲۰۹مورخ  ۸۰۲۳۰روزنامه رسمي شماره 

مورخ  ۱۲۵1توسط سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و پروانه بهره برداري واحد توليد لبني رابتا به شماره  ۹۰/۸۳/۸۲۰1

 .توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده است ۹۰/۹۲/۸۲۰۶

ت حقوقي شركت از سهامي خاص به سهامي عام تغيير و شخصي ۸۰/۹۵/۸۲۰1براساس مصوبه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام به تاريخ 

سهام شركت در حال انجام  ۲۸/۹۳/۸۲۰۱نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسيد و از تاريخ  ۸۸۵۲۹شماره  تحت ۳۲/۸۹/۸۲۰1در تاريخ 

عي شركت سرمايه گذاري كشاورزي كوثر معامله در فرابورس مي باشد. در حال حاضر شركت كشت و صنعت شريف آباد جزء واحدهاي تجاري فر

 است و واحد نهايي گروه، سازمان اقتصادي كوثر مي باشد. 

جاده قديم  -جاده قديم قزوين، آبيک و كارخانه رابتاناک در شهرستان قم ۸1كيلومتر  -شهرستان محموديه - مركز اصلي شركت استان قزوين

الک پ –كوچه سي و سوم  -خيابان خالد اسالمبولي –لي و بازرگاني شركت نيز در تهران شهرک صنعتي شكوهيه و دفتر اداري ، ما -قم، تهران

   واقع مي باشد. ۸۵

  :فعالیت اصلی شرکت 

 اساسنامه عبارتست از: ۳ موضوع فعاليت شركت طبق ماده

جات و غالت و يا صنايع وابسته به آنها الف( عمليات كشاورزي، باغداري، دامداري، مرغداري، توليد شير و گوشت و تخم مرغ و انواع ميوه 

ام بطور اعم و بدون قيد هيچگونه محدوديت. ب( پرورش انواع دام، طيور و ماهي و تهيه و توليد انواع نهال، بذر و سم و انواع خوراک براي د

غذايي و كشاورزي و احداث  و طيور. ج( تأسيس صنايع وابسته به كشاورزي، باغداري و لبنيات و همچنين بسته بندي انواع محصوالت

كه بنوعي مرتبط با فعاليت شركت باشد. كارخانجات صنايع غذايي. د( واردات انواع مواد اوليه، مواد واسطه اي و يا هرگونه مواد و محصولي 

د اوليه و محصوالت ه( واردات ماشين آالت و لوازم يدكي مورد نياز و مربوط به فعاليت شركت. و( خريد و فروش و بسته بندي انواع موا

توليدي مربوط به موضوع فعاليت شركت، همچنين واردات و يا صادرات محصوالت. ز( مبادرت به هرگونه عمليات و معامالت مجاز كه بطور 

هرگونه  همستقيم و يا غيرمستقيم براي انجام فعاليت هاي فوق ضروري و مفيد باشد. ح( اخذ وام از بانک ها و يا اشخاص و بطور كلي اقدام ب

عمليات مالي مجاز ديگر. ط( تأسيس و يا مشاركت با ساير شركت ها و واحدهاي توليدي و يا تجاري در مورد موضوعات مرتبط با فعاليت 

شركت. قبول نمايندگي براي واردات، خريد، فروش هرنوع كاال و مسائل مرتبط با موضوع فعاليت شركت. ي( و يا واگذاري نمايندگي به 

 يقي و حقوقي جهت فروش محصوالت شركت و يا صادرات آنها. اشخاص حق



                                       )سهامی عام( امیدنامه درج و پذیرش شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

 

 215از  149صفحه 

 

 :ترکیب سهامداران 

 به شرح جدول زير مي باشد: ۲۸/۹۲/۸۲۰۱ ( در تاريخعامتركيب سهامداران شركت كشت و صنعت شريف آباد )سهامي 

 31/03/1398ترکیب سهامداران شرکت کشت و صنعت شریف آباد تا  -74جدول 

 ترکیب سهامداران

درصد  سمت در هیئت مدیره هیئت مدیرهاعضاء 

 سهام
 نام سهامدار تعداد سهام

۱۶،۰۰۰۳%  هيئت مديره معاونت بازرگاني و عضو سيدمهدي وفايي مقدم سرمايه گذاري كشاورزي كوثر ۲۲1،۸۰۵،۹۹۹ 

۹.۹۹۹۳%  و نائب رئيس هيئت مديره مديرعامل عبداالمير باروت كوب سازمان اقتصادي كوثر ۸۹۹۹ 

۹۳۹.۹۹%  عضو هيئت مديرهمديرفني و  احمد پايداررودمعجني مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان ۸۹۹۹ 

۹.۹۹۹۳%  رئيس هيئت مديره عباس پشم فروش مرغک ۸۹۹۹ 

۹.۹۹۹۳%  عضو هيئت مديره كريم رحيميان گروه سرمايه گذاري عمران و ساختمان معين كوثر ۸۹۹۹ 

 - - در سازمان فرابورس(ساير سهامداران )عرضه شده  1۳،۱۹۹،۹۹۹ ۸۲

100%  جمع 520،000،000 

 

 تعداد پرسنل: 

 باشد: يم ريگذشته به شرح جدول ز يدوره مال ۲ يبرا (عام يآباد )سهام فيشركت كشت و صنعت شر تعداد پرسنل

 (عام یآباد )سهام فیکشت و صنعت شرتعداد پرسنل شرکت  -75جدول 
 

 شرح
  31/03/1398به ماهه منتهی  6دوره مالی 

 حسابرسی شده()

 30/09/1397 سال مالی منتهی به

 )حسابرسی شده( 

 ۲۸ ۶۵ كاركنان رسمي

 ۸۱۹ ۸۲۰ كاركنان قراردادي

 ۶ ۲۶ كاركنان شركت هاي خدماتي

 226 250 جمع

 

 



                                       )سهامی عام( امیدنامه درج و پذیرش شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

 

 215از  151صفحه 

 

 :ترازنامه 

 باشد:دوره مالي گذشته به شرح جدول زير مي  ۲براي  (عام يآباد )سهام فيكشت و صنعت شرترازنامه شركت 

 (عام یآباد )سهام فیشرکت کشت و صنعت شرترازنامه  -76جدول 

 ارقام به میلیون ریال

 شرح 

ماهه  6دوره مالی 

منتهی به 

31/03/1398 

 )حسابرسی شده(

سال مالی منتهی به 

30/09/1397 

 )حسابرسی شده(

سال مالی منتهی به 

30/09/1396  

 حسابرسی شده()

 شرح 

ماهه منتهی  6دوره مالی 

 31/03/1398 به

 )حسابرسی شده(

سال مالی منتهی به 

30/09/1397 

 )حسابرسی شده(

سال مالی منتهی به 

30/09/1396  

 حسابرسی شده()

 بدهی های جاری: دارایی های جاری:

 195،310 208،508 164،258 پرداختني هاي تجاري و غيرتجاري 4،734 15،577 20،819 موجودي نقد

 0 0 0 ماليات پرداختني 133،388 89،574 141،362 رتجاريدريافتني هاي تجاري و غي

 0 20،000 82،400 سود سهام پرداختني 17،934 22،909 58،835 دارايي هاي زيستي غيرمولد

 173،723 226،465 319،419 تسهيالت مالي 124،349 222،359 142،447 موجودي مواد و كاال

 1،984 36،522 9،331 يافت هاپيش در 4،347 13،311 108،629 پيش پرداخت ها

 371،017 491،495 575،408 جمع بدهی های جاری 284،752 363،730 472،092 جمع دارایی های جاری

 بدهی های غیرجاری: دارایی های غیرجاری:

 14،198 14،412 106،479 بلندمدت پرداختني هاي 316،279 373،509 453،177 دارايي هاي زيستي مولد

 76،980 31،543 23،079 تسهيالت مالي بلندمدت 425،293 432،228 456،088 ابت مشهوددارايي هاي ث

 14،742 18،140 27،213 ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان 4،212 4،023 5،876 دارايي هاي نامشهود

 105،920 64،095 156،771 جمع بدهی های غیرجاری 773 773 773 سرمايه گذاري هاي بلندمدت
 2902 2،715 5،140 ني هاي بلندمدتدريافت

 476،937 555،590 732،179 جمع بدهی ها
 0 4،500 4،500 ساير دارايي ها

 حقوق صاحبان سهام: 749،459 817،748 925،554 جمع دارایی های غیرجاری

 1،034،211 1،181،478 1،397،646 جمع دارایی ها

 520،000 520،000 520،000 سرمايه

 14،963 19،394 24،493 قانوني اندوخته

 22،311 86،494 120،974 سود)زيان( انباشته

 557،274 625،888 665،467 جمع حقوق صاحبان سهام

جمع بدهی ها و حقوق صاحبان 

 سهام

1،397،646 1،181،478 1،034،211 
 

 



                                       )سهامی عام( امیدنامه درج و پذیرش شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

 

 215از  151صفحه 

 

  :صورت سود و زیان 

 دوره مالي گذشته به شرح جدول زير مي باشد: ۲براي  (عام يسهامآباد ) فيكشت و صنعت شرشركت  صورت سود و زيان

 (عام یآباد )سهام فیشرکت کشت و صنعت شر صورت سود و زیان -77جدول 

 ارقام به میلیون ریال

 شرح 
ماهه منتهی به  6دوره مالی 

 )حسابرسی شده( 31/03/1398

سال مالی منتهی به 

 )حسابرسی شده(30/09/1397

 30/09/1396به  سال مالی منتهی

 )حسابرسی شده(

  612،706  842،745  569،053 ارزش منصفانه توليدات كشاورزي

  2،946  4،627  9،806 خالص افزايش ارزش منصفانه دارايي هاي زيستي غيرمولد

  535،851  637،471  353،233 خالص فروش توليدات كشاورزي و دارايي زيستي غيرمولد

(348،664) يبهاي تمام شده انتساب  (630،528)  (536،932)  

  74،166  188،089  223،617 درآمد فروش محصوالت لبني

(219،175) بهاي تمام شده محصوالت فروش رفته لبني  (174،022)  (66،511)  

  7،655  14،067  4،442 سود ناخالص محصوالت لبني

  622،226  868،382  587،870 درآمد عملیاتی

(456،838) محصوالت كشاورزي و دامپروريهزينه هاي توليد   (670،619)  (506،674)  

  115،552  197،763  131،032 سود ناخالص

(28،041) هزينه هاي فروش، اداري و عمومي  (80،552)  (33،077)  

(8،369) خالص ساير درآمدها و هزينه هاي عملياتي  (4،073)  (10،515)  

  71،960  113،138  94،622 سود عملیاتی
(27،278) هزينه هاي مالي  (42،555)  (37،880)  

  2،670  21،948  42،688 سود)زيان( فروش و حذف دارايي هاي زيستي مولد

(8،053) خالص ساير درآمدها و هزينه هاي غيرعملياتي  (3،917)  964  

  37،714  88،614  101،979 سود قبل از عملیات

  0  0   ماليات بر درآمد

  37،714  88،614  101,979 سود خالص



                                       )سهامی عام( یرش شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثرامیدنامه درج و پذ

 

 215از  152صفحه 

 

 

 کوثر سپیدان اجداد تولیدی ( مجتمع4

 :تاریخچه 

در اداره ثبت شركت ها با نام شركت  ۲۲۱۶۶و تحت شماره شده به صورت شركت با مسئوليت محدود تأسيس  ۹۰/۹۲/۸۲۶۱شركت در تاريخ 

سهامي خاص تبديل شده است. نام شركت در تاريخ به شركت  ۳۳/۹1/۸۲۵1كشاورزي و دامداري پالئين به ثبت رسيده و سپس در تاريخ 

طبق مصوبه  ۸۰/۸۸/۸۲۰۶ثبت گرديد. شركت در تاريخ  ۸۹۲1۳به مجتمع توليد گوشت مرغ سپيدان تغيير يافت و تحت شماره  ۹۳/۸۸/۸۲1۲

زي ز ثبت گرديد. نشاني دفتر مركمجمع عمومي فوق العاده به مجتمع توليدي اجداد سپيدان تغيير يافت و مراتب در اداره ثبت شركت هاي شيرا

به شركت سهامي  ۸۲۱۲اساسنامه اصالح گرديده است. در سال  ۶و  ۳و نام شركت به مجتمع توليدي اجداد سپيدان كوثر تغيير يافت و ماده 

 شركت مجدداً به سهامي خاص تغيير يافت.  ۳۶/۹۵/۸۲۰۸عام تبديل و براساس صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 

اين شركت جزء شركت هاي فرعي شركت سرمايه گذاري كشاورزي كوثر بوده و واحد اصلي نهايي نيز سازمان اقتصادي كوثر مي باشد. دفتر 

 و فارم هاي آن نيز شامل فارم فعال در شهرستان قرچک ورامين، جاده سعدآباد ۶۲مركزي شركت در تهران، ميدان توحيد، خيابان پرچم، پالک 

با و دينور كرمانشاه رأس،  ۸۶،۹۹۹با ظرفيت هاي برآوردي آن واقع در استان مازندران، روستاي پشرت كياسر  ر جريان احداثدفارم هاي  و

 واقع است. رأس  ۸۹،۹۹۹رأس و نمين اردبيل با ظرفيت برآوردي  ۳۹،۹۹۹ظرفيت برآوردي 

 :فعالیت اصلی شرکت 

 مي باشد:  زيراساسنامه به شرح  ۲موضوع فعاليت شركت براساس ماده 

 عمليات مرغداري، دامداري، كشاورزي، توليد شير، گوشت، تخم مرغ و فرآورده هاي كشاورزي. -الف

 تأسيس كارخانجات تهيه خوراک دام و طيور، واردات دام و طيور، مواد خام، ماشين آالت و لوازم يدكي موردنياز.  -ب

 و فروش در داخل و خارج كشور.  توزيع -سرمايه گذاري و مشاركت در طرح هاي توليدي -ج

 كليه عمليات مجاز بازرگاني و ساير موارد مرتبط.  -اجازه، خريد و احداث سردخانه و انبار -د

فعاليت شركت از پرورش مرغ گوشتي به پرورش و توليد دام زيستي مولد و غيرمولد )شامل بز نر و ماده، گوسفند نر و  ۹۸/۸۹/۸۲۰۶از تاريخ 

  .و ماده( و توليد شير و گوشت تغيير يافت و اصالح نژاد دام هاي سبک در سطح كشور در دستور كار شركت قرار گرفتماده و شتر نر 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       )سهامی عام( یرش شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثرامیدنامه درج و پذ

 

 215از  153صفحه 

 

 :ترکیب سهامداران 

 به شرح جدول زير بوده است:  ۲۸/۹۲/۸۲۰۱تركيب سهامداران شركت مجتمع توليدي اجداد سپيدان كوثر )سهامي خاص( در تاريخ 

 31/03/1398تا  کوثر یداناجداد سپ یدیمجتمع تولب سهامداران شرکت ترکی -78جدول 

 ترکیب سهامداران
 سمت در هیئت مدیره اعضاء هیئت مدیره

 نام سهامدار تعداد سهام درصد سهام

۰۰.۰۰۵%  عضو هيئت مديره و مديرعامل محمدياسر ترابي سرمايه گذاري كشاورزي كوثر ۲۹۹,۰۸۰,۹۹۹ 

۹.۹۹۸%  و مدير تغذيه نائب رئيس هيئت مديره مهدي گنج خانلو مان اقتصادي كوثرساز ۲۹۹،۹۹۹ 

۹.۹۹۸%  مدير بهداشت رئيس هيئت مديره حسين اسمعيلي شركت مرغک ۲۹۹،۹۹۹ 

۹.۹۹۸%  عضو هيئت مديره روح اله زحمتكش شركت مرغ مادر ديزباد ۲۹۹،۹۹۹ 

۹.۹۹۸%  عضو هيئت مديره محمد علي امامي ميبدي كوثرسرمايه گذاري عمران و ساختماني معين  گروه ۲۹۹،۹۹۹ 

100%  جمع 302،119،000 

 تعداد پرسنل: 

 باشد: يم ريگذشته به شرح جدول ز يدوره مال ۲ يبرامجتمع توليدي اجداد سپيدان كوثر )سهامي خاص( شركت  تعداد پرسنل

             خاص( ی)سهامکوثر  دانیاجداد سپ یدیتعداد پرسنل شرکت مجتمع تول -79جدول               

 )حسابرسی شده( 30/09/1397سال مالی منتهی به  )حسابرسی شده( 31/03/1398به ماهه منتهی  6دوره مالی  شرح

 48 58 کارکنان قراردادی

نفر  ۸۹* با عنايت به افزايش تعداد دام و اجراي طرح هاي توسعه اي در سطح وسيع در آخرين دوره مالي پرسنل شركت به تعداد 

 افزايش يافته است. 

 

 

 

 

 

 



                                       )سهامی عام( امیدنامه درج و پذیرش شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

 

 215از  154صفحه 

 

 :ترازنامه 

 دوره مالي گذشته به شرح جدول زير مي باشد: ۲براي  خاص( يكوثر )سهام دانياجداد سپ يديمجتمع تولترازنامه شركت 

 

 ارقام به میلیون ریال                                   خاص( یکوثر )سهام دانیاجداد سپ یدیشرکت مجتمع تول ترازنامه -80جدول                       

 شرح 

ماهه  6دوره مالی 

منتهی به 

31/03/1398 

 )حسابرسی شده(

سال مالی منتهی به 

)حسابرسی  30/09/1397

 شده(

سال مالی منتهی به 

30/09/1396 

 )حسابرسی شده(

 شرح 

ماهه  6دوره مالی 

منتهی به 

31/03/1398 

 )حسابرسی شده(

سال مالی منتهی 

 30/09/1397به 

 )حسابرسی شده(

سال مالی منتهی 

 30/09/1396به 

 )حسابرسی شده(

 بدهی های جاری: دارایی های جاری:

 9962,2 996,22 ۲۱،۲۲۲ پرداختني هاي تجاري و غيرتجاري 964,2 ۸۰،۵۸۲ ۰،۲۲۳ موجودي نقد

 0 0 ۸۹،۹۹۹ سود سهام پرداختني 96,22 ۳،۱1۰ 1،۸۲۱ دريافتني هاي تجاري و غيرتجاري

 960,0 9262,2 ۲۹،1۱۵ پيش دريافت ها ,2690 ۲۹،۲1۲ ۰۵،۱۲۹ دارايي هاي زيستي غيرمولد

 521858 751626 981998 جمع بدهی های جاری ,2692 ۳۶،۵1۰ ۳۰،1۳۵ موجودي مواد و كاال

 بدهی های غیرجاری: 4,4 ۰۱۰ ۲،۳۳1 پيش پرداخت ها

 9206929 ۳۰۶،۱۲۱ ۲۸۲،۳۲۲ ني هاي بلندمدتپرداخت 18،821 79،534 147،263 جمع دارایی های جاری

 ,94 ۸،۸۲۸ ۳،۹1۶ ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان دارایی های غیرجاری:

 5841588 5871868 6971699 جمع بدهی های غیرجاری ,4604, ۳۵۹،1۵۰ ۳۵۶،۶۳۲ دارايي هاي زيستي مولد

 6971559 6281667 542,566 جمع بدهی ها 426404 ۸۶،۹۸۳ ۸۲،۲۲1 دارايي هاي نامشهود

 حقوق صاحبان سهام: 9,26400 ۲۲۳،۶۵۲ ۲۲۸،۳۲۸ دارايي هاي ثابت مشهود

 906442 906442 ۲۹۳،۸۸۰ سرمايه 0 ۹ ۹ ساير دارايي ها

 ۹ ۳1۸،۵1۸ ۹ افزايش سرمايه در جريان        

 9,042 96042 ۶،۳۱۰ اندوخته قانوني 354،817 608،344 621،192 جمع دارایی های غیرجاری

 373،638 687،878 768،455 جمع دارایی ها

 ۳۲،۵۰1 ۳۳،۰1۱ ۶۶،۵۸۹ زيان انباشته

 261984 6591955 6761499 جمع حقوق صاحبان سهام

 6661769 7961969 6791522 جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

 



                                       م()سهامی عا امیدنامه درج و پذیرش شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

 

 215از  155صفحه 

 

  :صورت سود و زیان 

 دوره مالي گذشته به شرح جدول زير مي باشد: ۲براي  خاص( يكوثر )سهام دانياجداد سپ يديمجتمع تولشركت  صورت سود و زيان

 

 خاص( یکوثر )سهام دانیاجداد سپ یدیشرکت مجتمع تول صورت سود و زیان -81جدول 

 ارقام به میلیون ریال

 شرح 

ماهه منتهی به  6دوره مالی 

31/03/1398  

 حسابرسی شده()

سال مالی منتهی به 

30/09/1397  

 شده( حسابرسی)

سال مالی منتهی به 

30/09/1396  

 حسابرسی شده()

  25،261  69،589  97،629 درآمدهاي عملياتي

(37،212) هزينه هاي توليد  (39،744)  (12،722)  

  12،539  29،845  60،417 سود ناخالص

(7،674) هزينه هاي فروش، اداري و عمومي  (7،988)  (6،535)  

(6،734) ساير اقالم عملياتي  (15،578)  (10،752)  

(4،748)  6،279  46،009 سود )زیان( عملیاتی  

(1،409) سود فروش دارايي هاي زيستي مولد بالغ  103  477  

  699  2،900  276 ساير درآمدها و هزينه هاي غيرعملياتي

(3،572)  9،282  44،876 سود خالص  
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 کوثر دارو ( شیمی5

 :تاریخچه 

مورخ  ۰۹۱۶۱با نام شركت مرغ مادر زربال )سهامي خاص( تأسيس شده و طي شماره  ۳۸/۹۸/۸۲1۸ي دارو كوثر در مورخ شركت شيم

به طور كامل متوقف بوده  ۳۳/۹۳/۸۲۰۳تا تاريخ  ۲۹/۹1/۸۲۱۶در اداره ثبت شركت ها به ثبت رسيده است. شركت فوق از تاريخ  ۳۲/۹۲/۸۲1۸

مجمع عمومي فوق العاده به شركت شيمي دارو كوثر تغيير نام داده است. در حال حاضر شركت از حسب مصوبه  ۳۳/۹۳/۸۲۰۳و در تاريخ 

 -اقتصادي كوثر مي باشد و محل شركت در تهرانواحدهاي تجاري فرعي شركت سرمايه گذاري كشاورزي كوثر و واحد نهايي گروه سازمان 

 طبقه اول مي باشد.  -۶۲پالک  -خيابان پرچم

 رکت:فعالیت اصلی ش  

 تعيين گرديده است.  زيراساسنامه به شرح  ۶موضوع فعاليت شركت طبق ماده 

كليه فعاليت هاي توليد و توزيع و صادرات و واردات هرگونه ماده اوليه، محصوالت نيمه ساخته و يا محصوالت ساخته شده دارو،  .۸

واد و در مبسته بندي، قطعات و تجهيزات مورد استفاده واكسن، مكمل، سم، ضدعفوني كننده دامي، انساني و گياهي و هرگونه لوازم 

محصوالت فوق الذكر و هرگونه وسايل، قطعات و تجهيزات بهداشتي، درماني، آزمايشگاهي، درمانگاهي و بيمارستاني دامي، انساني و 

 )از كليه گمركات كشور(.  گياهي و همچنين كليه فعاليت هاي عمليات بازرگاني در خصوص خريد، فروش، واردات، صادرات و ترخيص

انجام امور مربوط به تحقيق، توسعه، انجام مطالعات فارمي و خدمات مشاوره اي در زمينه هاي دامپزشكي، پزشكي، داروسازي و گياه  .۳

 پزشكي. 

ي ضدعفون تاسيس و احداث كارخانجات توليدي مواد اوليه، محصوالت نيمه ساخته و محصوالت ساخته شده دارو، واكسن، مكمل، سو و .۲

 كننده در زمينه هاي دامپزشكي و پزشكي، داروسازي و گياه پزشكي

 كليه عمليات مربوط به خريد، فروش، واردات، توليد، پرورش و صادرات دامي، طيور، آبزيان و نهاده ها.  .۲

 كليه فعاليت هاي كاشت، داشت، برداشت، نگهداري و استخراج مربوط به گياهان دارويي.  .۶

كارخانجات جوجه كشي، خوراک دام، كشتارگاه هاي دام و طيور، سردخانه، مراكز فرآوري، عمل آوري، بسته بندي تأسيس و احداث  .۵

 و عرضه محصوالت دامي. 

استقراض و استفاده از هرگونه تسهيالت مالي و اعتباري از بانک ها و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي در چهارچوب  .1

 كشور. مقررات و قوانين جاري 

 شركت در مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي.  .۱

كه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده، بهره برداري از  ۳۵/۹۸/۸۲۰۲مورخ  ۸۳۲/۳۵۱۶به موجب پروانه بهره برداري شماره 

آغاز شده  ۹۸/۹۲/۸۲۰۲در تاريخ عدد  ۵،۶۹۹،۹۹۹تن مكمل دام و طيور و آبزيان و انواع دارو به مقدار  ۸۳۶۹كارخانه شركت با ظرفيت 

شامل توليد مكمل و فروش محصوالت توليدي و كاالهاي  ۲۸/۹۲/۸۲۰1 منتهي به مالي دوره است. ضمناً فعاليت اصلي شركت در طي

 بازرگاني دامي و دارو بوده است. 
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 :ترکیب سهامداران 

 ح جدول زير مي باشد: به شر ۲۸/۹۲/۸۲۰۱ تركيب سهامداران شركت شيمي دارو كوثر در تاريخ

 31/03/1398 تا شیمی دارو کوثر شرکت سهامداران بیترک -82جدول 

 ترکیب سهامداران

درصد  سمت در هیئت مدیره اعضاء هیئت مدیره

 سهام
 نام سهامدار تعداد سهام

۶۰۰.۰۰۰%  عضو هيئت مديره بهمن خالصي سرمايه گذاري كشاورزي كوثر 1۰۰،۰۰۵ 

۸۹.۹۹۹%  رئيس هيئت مديره رضا غفارزادگان قتصادي كوثرسازمان ا ۸ 

۸۹.۹۹۹%  هيئت مديره و مديرعامل نائب رئيس محمدمهدي ملكشاهي نژاد مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان ۸ 

۸۹.۹۹۹%  ـ ـ ـ ـ ـ ـ گروه سرمايه گذاري عمران و ساختمان معين كوثر ۸ 

۸۹.۹۹۹%  ـ ـ ـ ـ ـ ـ مرغ مادر ديزباد ۸ 

100%  00،0008  معج 

 تعداد پرسنل: 

 بوده است: ريبه شرح زدوره مالي گذشته  ۲ يط شيمي دارو كوثر)سهامي خاص(شركت  در استخدام ماهانه تعداد كاركنان نيانگيم

 شیمی دارو کوثر)سهامی خاص(تعداد پرسنل شرکت  -83جدول 
 

 واحدها
 31/03/1398به ماهه منتهی  6دوره مالی 

 )حسابرسی شده(

  30/09/1397به سال مالی منتهی 

 حسابرسی شده()

 ۲ ۲ كاركنان رسمي

 ۳۲ ۳۵ كاركنان قراردادي

 27 30 جمع
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 :ترازنامه 

 دوره مالي گذشته به شرح جدول زير مي باشد: ۲براي  شيمي دارو كوثر)سهامي خاص(ترازنامه شركت 

 شیمی دارو کوثر )سهامی خاص(ترازنامه شرکت  -84جدول 

الارقام به میلیون ری  

 شرح 

ماهه  6دوره مالی 

منتهی به 

31/03/1398 

 )حسابرسی شده(

سال مالی منتهی به 

30/09/1397 

 )حسابرسی شده(

سال مالی منتهی به 

30/09/1396 

 )حسابرسی شده(

 شرح 

ماهه  6دوره مالی 

منتهی به 

31/03/1398 

 )حسابرسی شده(

سال مالی منتهی به 

30/09/1397 

 )حسابرسی شده(

هی به سال مالی منت

30/09/1396 

 )حسابرسی شده(

 بدهی های جاری: دارایی های جاری:

  31،989  46،170  22،609 پرداختني هاي تجاري و غيرتجاري  751  1،489  5،175 موجودي نقد

  29،559  61،432  31،798 بدهي به شركت هاي گروه  2،705  1،839  1،850 دريافتني هاي تجاري و غيرتجاري

  0  0  0 ماليات پرداختني  21،492  65،127  23،813 ركت هاي گروهطلب از ش

  6،488  1،876  2،511 تسهيالت مالي  7،111  15،437  29،577 موجودي مواد و كاال

  68،036  109،478  56،918 جمع بدهی های جاری  0  0  0 دارايي هاي نگهداري شده براي فروش

 بدهی های غیرجاری:  595  1،396  1،633 پيش پرداخت ها

  0  2،200  0 تسهيالت مالي بلندمدت  32،654  85،288  62،048 جمع دارایی های جاری

  1،261  2،048  2،711 ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان دارایی های غیرجاری:

  1،261  4،248  2،711 جمع بدهی های غیرجاری  518  535  3،583 دريافتني هاي بلندمدت

  69،297  113،726  59،629 جمع بدهی ها  609  1،383  2،145 دارايي هاي نامشهود

 حقوق صاحبان سهام:  28،090  35،818  35،279 دارايي هاي ثابت مشهود

  50،000  50،000  80،000 سرمايه  8،857  3،000  0 ساير دارايي ها

  10  10  10 خته قانونياندو  38،074  40،736  41،007 جمع دارایی های غیرجاری

  70،728  126،024  103،055 جمع دارایی ها

(36،584) زيان انباشته  (37،712)  (48،579) 

  1،431  12،298  43،426 جمع حقوق صاحبان سهام

جمع بدهی ها و حقوق صاحبان 

 سهام

103،055  126،024  70،728  
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  :صورت سود و زیان 

 دوره مالي گذشته به شرح جدول زير مي باشد: ۲براي  خاص( ي)سهام شيمي دارو كوثركت شر صورت سود و زيان

 

 خاص( یدارو کوثر )سهام یمیشرکت شصورت سود و زیان  -85جدول 

 ارقام به میلیون ریال

 شرح 
ماهه منتهی به  6دوره مالی 

 )حسابرسی شده( 31/03/1398

 30/09/1397سال مالی منتهی به 

 )حسابرسی شده(

 30/09/1396سال مالی منتهی به 

 )حسابرسی شده(

  78،912  146،191  78،166 درآمدهاي عملياتي

(65،284) بهاي تمام شده درآمدهاي عملياتي  (115،952)  (82،714)  

(3،802)  30،239  12،882 سود ناخالص  

(10،057) هزينه هاي فروش، اداري و عمومي  (17،030)  (17،575)  

(1،288) اتيساير اقالم عملي  (1،480)  (4،828)  

(26،205)  11،729  1،537 زیان عملیاتی  

(441) هزينه هاي مالي  (1،466)  (1،471)  

ساير درآمدها و هزينه هاي 

 غيرعملياتي
32  604  (587)  

(28،263)  10،867  1،128 سود)زیان( قبل از کسر مالیات  

  0  0 0  ماليات بر درآمد 

(28،263)  10,867  1،128 سود خالص  
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 کوثر اکسیر ( آبزی6

  :تاریخچه 

تحت نام شركت فرآورد زربال بصورت شركت سهامي خاص تأسيس شده و طي  ۹1/۹1/۸۲1۸)سهامي خاص( درتاريخ كوثر اكسير آبزي شركت

 ۸۰/۸۸/۸۲۱۲عمومي فوق العاده مورخ  در اداره ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيد، به موجب صورتجلسه مجمع ۰۳۱۳۵شماره 

باستناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان  ۳۶/۸۸/۸۲۱۰به شركت زربال گستر كوثر )سهامي خاص( تغيير نام داد و مجدداً در مورخ 

طبقه دوم بوده و محل فعاليت  ۶۲سهام به شركت آبزي اكسير كوثر تغيير نام يافته است و محل اصلي شركت خيابان توحيد خيابان پرچم پالک 

اصلي آن در استان لرستان واقع است در حال حاضر شركت آبزي اكسير كوثر جزء واحدهاي فرعي شركت سرمايه گذاري كشاورزي كوثر است 

 و واحد تجاري نهايي گروه، بنياد شهيد و امور ايثارگران انقالب اسالمي مي باشد. 

  :فعالیت اصلی 

 اساسنامه عبارتست از: ۶ه موضوع فعاليت طبق ماد

 صيد آبزيان حوزه درياي خزر، خليج فارس، درياي عمان، آبهاي دور، اقيانوس ها، رودخانه ها، و ساير منابع آبي.  -۸

 بهره برداري و خريد و فروش و مصرف و يا تبديل محصوالت مربوط به صنعت آبزيان در داخل و يا خارج از كشور.  -۳

 مور بازاريابي و معامالت مجاز مربوط به صنعت آبزيان. ايجاد كارخانجات و هرگونه ا -۲

 تأييد و تكثير پرورش آبزيان و همچنين كمک به بازسازي ذخاير آبزيان.  -۲

خريد، توزيع و فروش و يا مصرف و يا تبديل محصوالت آبزي اعم از پرورشي و صيدي در داخل كشور و يا صدور آن ها به خارج از  -۶

 اي ياد شده در داخل از كشور. كشور و يا انجام فعاليت ه

امور مربوط به واردات و صادرات آالت و ادوات و شناورهاي صيادي براي مصارف شركت و يا ارائه به ساخت و خريد و فروش و انجام  -۵

 صيادان كشور اعم از اشخاص حقيقي و يا حقوقي. 

اي مواد بيولوژيک و كيت هاي تشخيص بيماري و كيت خريد و فروش و انجام امور مربوط به واردات و صادرات داروها و واكسن ه -1

هاي كنترل خصوصيات فيزيكي شيميايي آب و ساير كيت هاي مربوط به آبزيان مربوط به صنعت آبزيان براي مصرف شركت و يا ارائه 

 به آبزي پروران كشور اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي. 

 مراكز تكثير و مزراع پرورش آبزيانخريد و فروش و احداث و راه اندازي و بهره برداري  -۱

 اقدام به هرگونه امور بازاريابي از جمله خريد و توزيع و فروش انواع آبزيان و محصوالت و فرآورده هاي شيالتي -۰

 ناانجام كليه امور مربوط به واردات و صادرات محصوالت و فرآورده هاي شيالتي و خريد و فروش و توليد و واردات و صادرات انواع آبزي -۸۹

 احداث و راه اندازي و بهره برداري از مراكز اصالح نژاد ژنتيكي انواع آبزيان در داخل و يا خارج از كشور بصورت مستقل و يا مشاركتي -۸۸

 خريد و فروش و واردات و صادرات تخم آبزيان اعم از تخم چشم زده ماهي و ساير آبزيان پرورشي و دريايي -۸۳

 از مراكز اصالح نژاد ژنتيكي انواع آبزيان در داخل و يا خارج از كشور بصورت مستقل و يا مشاركتي احداث و راه اندازي و بهره برداري -۸۲
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 احداث و راه اندازي و بهره برداري از مراكز عرضه انواع آبزيان در داخل و خارج از كشور به صورت مستقل و يا مشاركتي -۸۲

 د. ساير فعاليت هايي كه مرتبط با موضوع فعاليت شركت مي باشن -۸۶

 

 :ترکیب سهامداران  

 به شرح جدول زير مي باشد:  ۲۸/۹۲/۸۲۰۱تركيب سهامداران شركت آبزي اكسير كوثر )سهامي خاص( در تاريخ 

 ۲۸/۹۲/۸۲۰۱ تا آبزي اكسير كوثر شركت سهامداران بيترك -۱۵جدول 

 ترکیب سهامداران

درصد  سمت در هیئت مدیره اعضاء هیئت مدیره

 سهام
 هامدارنام س تعداد سهام

۰۰.۰۵%  ـ قائم مقام مديرعاملنائب رئيس هيئت مديره  جواد قلعه تكي زاده  سرمايه گذاري كشاورزي كوثر ۲،۸۵۹،۰۰۵ 

۹.۸%  ـ معاونت حقوقي عضو هيئت مديره ميثم مهدوي برازنده سازمان اقتصادي كوثر ۸ 

۹.۸%  عضو هيئت مديره آمنه آدينه مرغک ۸ 

۹.۸%  مدير عامل و عضو هيئت مديره فارساني يعمار صالح ه صنايع معادن كوثرسرمايه گذاري توسع ۸ 

۹.۸%  گروه سرمايه گذاري عمران و ساختمان معين كوثر ۸ 
مسعود شريعتي 

 ورنوسفادراني 
 رئيس هيئت مديره

100%  جمع 3،161،000 

 

 تعداد پرسنل: 

 بوده است: ريبه شرح ز دوره مالي گذشته ۲ يط)سهامي خاص(  شركت آبزي اكسير كوثرماهانه تعداد كاركنان دائم و موقت  نيانگيم

 خاص( ی)سهام آبزی اکسیر کوثر تعداد پرسنل شرکت -87جدول 
 

 واحدها
ماهه منتهی به  6دوره مالی 

 )حسابرسی شده( 31/03/1398

 30/09/1397سال مالی منتهی به 

 )حسابرسی شده(

 30/09/1396سال مالی منتهی به 

 )حسابرسی شده(

 ۸۲ ۸۸ ۸۸ اركنان دائمك

 ۸۳۳ ۸۳1 ۸۲۳ كاركنان قراردادي

 135 138 143 جمع

 ۸۹ ۸۹ ۸۹ مشاورين نيمه وقت

 145 148 153 جمع
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 :ترازنامه 

 دوره مالي گذشته به شرح جدول زير مي باشد: ۲براي  )سهامي خاص(آبزي اكسير كوثر ترازنامه شركت 

 خاص( ی)سهام آبزی اکسیر کوثرترازنامه شرکت  -88جدول 

 ارقام به میلیون ریال

 شرح 

ماهه منتهی  6دوره مالی 

 31/03/1398به 

 )حسابرسی شده(

سال مالی منتهی به 

)حسابرسی  30/09/1397

 شده(

سال مالی منتهی به 

)حسابرسی  30/09/1396

 شده(

 شرح

ماهه  6دوره مالی 

منتهی به 

31/03/1398 

 )حسابرسی شده(

سال مالی منتهی به 

30/09/1397 

 )حسابرسی شده(

سال مالی منتهی به 

30/09/1395 

 )حسابرسی شده(

 بدهی های جاری: دارایی های جاری:

  73،237  117،215  93،596 پرداختني هاي تجاري و غيرتجاري  2،628  43،095  1،520 موجودي نقد

  2،154  1،010  4،679 پيش دريافت ها  69،122  48،980  61،265 دريافتني هاي تجاري و غيرتجاري

  0  1،200  1،200 ماليات پرداختني  89،080  87،666  119،430 دارايي هاي زيستي غيرمولد

  0  80  80 سود سهام پرداختني  19،143  18،097  49،965 موجودي مواد و كاال

  75،391  119،505  99،555 جمع بدهی های جاری  1،955  6،865  4،613 پيش پرداخت ها

 بدهی های غیرجاری:  181،928  204،703  236،793 دارایی های جاری جمع

  21،552  213،932  223،388 پرداختني بلندمدت دارایی های غیرجاری:

  173،202  0  0 تسهيالت مالي بلندمدت  6،475  5،460  7،437 دارايي هاي زيستي مولد

  13،645  19،560  29،107 مزاياي پايان خدمت كاركنانذخيره   40،768  41،025  42،319 دارايي هاي نامشهود

  208،399  233،492  252،495 جمع بدهی های غیرجاری  313،889  281،351  268،947 دارايي هاي ثابت مشهود

  283،790  352،997  352،050 جمع بدهی ها  8،324  4،851  5،008 ساير دارايي ها

 حقوق صاحبان سهام:  369،456  332،687  323،711 جمع دارایی های غیرجاری

  551،384  537،390  560،504 جمع دارایی ها

  316،100  316،100  316،100 سرمايه

  2،141  2،141  2،141 اندوخته قانوني

(109،787) سود )زيان( انباشته  (133،848)  (50،647)  

  267،594  184،393  208،454 جمع حقوق صاحبان سهام

  551،384  537،390  560،504 جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

 



                                       )سهامی عام( امیدنامه درج و پذیرش شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

 

 215از  163صفحه 

 

  :صورت سود و زیان 

 دوره مالي گذشته به شرح جدول زير مي باشد: ۲براي  خاص( ي)سهامآبزي اكسير كوثرشركت  صورت سود و زيان

 

 خاص( ي)سهام آبزي اكسير كوثرشركت  انيصورت سود و ز -۱۰جدول 
 

يليون ريالارقام به م  

 شرح 
ماهه منتهی به  6دوره مالی 

 )حسابرسی شده( 31/03/1398

سال مالی منتهی به 

 )حسابرسی شده( 30/09/1397

سال مالی منتهی به 

 )حسابرسی شده( 30/09/1396

  140،754  97،446  130،298 درآمدهاي عملياتي

(82،891) هزينه هاي توليد  (89،459)  (117،099)  

  23،655  7،987  40747، سود ناخالص

(15،776) هزينه هاي فروش، اداري و عمومي  (30،140)  (26،447)  

(5،010) ساير اقالم عملياتي  (62،417)  (46،077)  

(84،570)  26،621 سود )زیان( عملیاتی  (48،869)  

(544) زيان فروش و تلفات دارايي هاي زيستي مولد  (275)  (9،091)  

(2،016) يساير درآمدهاي غيرعمليات  2،845  2،133  

(82،000)  24،061 سود )زیان( قبل از کسر مالیات  (55،827)  

(1،201)  0 ماليات بر درآمد  0  

(83،201)  24،061 زیان خالص  (55،827)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       )سهامی عام( امیدنامه درج و پذیرش شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

 

 215از  164صفحه 

 

 کرمانشاه کوثر کشاورزی ( پیشگامان7

  :تاریخچه 

در اداره ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي به ثبت رسيد.  ۸۹۲۹۵تحت شماره  ۸۲۲۲بهمن ماه  ۵شركت سهامي خاص كشاورزي جهان به تاريخ 

تغيير يافت. در حال حاضر  "كشاورزي كوثر كرمانشاه پيشگامان"نام شركت به  ۳۲/۸۳/۰۲طبق صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 

جاري نهايي آن سازمان اقتصادي كوثر مي باشد. مركز فرعي شركت سرمايه گذاري كشاورزي كوثر است و واحد تشركت جزء واحدهاي تجاري 

جاده احمدآباد مستوفي كه به چهار راه بسيج به كرمانشاه  -بزرگراه آزادگان -از تهران ۳۲/۸۳/۰۲اصلي شركت طبق مجمع عمومي فوق العاده 

 انتقال يافته است.  ۲چهارراه چاله چاله شانزده متري گلشن مجتمع قصر شيرين 

 فعالیت اصلی : 

 اساسنامه به شرح زير مي باشد:  ۲موضوع فعاليت هاي شركت بر اساس ماده 

توليد انواع محصوالت كشاورزي، باغي، دامداري و آبزيان و هرگونه خريد و فروش بذر و كود و آب و انواع محصوالت كشاورزي و چاه هاي  -الف

آبزي، واردات يا خريد ماشين آالت كشاورزي و ابنيه مورد لزوم جهت انجام عميق و نيمه عميق و كليه امور عمراني و ساختن تأسيسات، دامي، 

موضوعات شركت، صدور محصوالت كشاورزي، دامي و آبزيان و حفر قنوات همچنين خريد و فروش يا اجاره كردن اراضي و يا در اختيار دادن آن 

يز عمليات كشاورزي، صادرات و واردات كليه اقالم مجاز بازرگاني در طبق قراردادهاي معين جهت بهره برداري كشاورزي، دامداري، آبزيان و ن

 صورت ضرورت قانوني پس از اخذ مجوزهاي الزم. 

صادرات توليد و محصوالت موضوع باال و واردات مواد خام و هرگونه لوازم و قطعات كه بصورت مستقيم و غيرمستقيم در ارتباط با موضوع  -ب

 شركت است. 

 عمليات توليدي، بازرگاني، صنعتي و ساير عملياتي كه بطور مستقيم و يا غيرمستقيم مربوط به هر يک از موضوعات باال باشد. انجام كليه  -ج

انجام كليه عمليات توليدي، بازرگاني، صنعتي و ساير عملياتي كه هيئت مديره شركت در خالل انجام عمليات خود الزم داشته و يا شركت را  -د

 بي هدايت نمايد. به سوددهي مناس

از سهم شركت  %۶: شركت فاقد عمليات اجرائي بوده و تنها درآمد عملياتي آن درخصوص درآمد مشاركت ۸۲۰۵فعاليت شركت در طي سال مالي 

قصه اآبزي اكسير كوثر مي باشد و همچنين شركت اقدام به برگزاري مناقصه جهت گلخانه نموده كه به علت كم بودن تعداد شركت كننده، من

  تجديد گرديده است.

 

 

 

 

 

 



                                       )سهامی عام( امیدنامه درج و پذیرش شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

 

 215از  165صفحه 

 

 :ترکیب سهامداران  

 به شرح جدول زير مي باشد:  ۲۸/۹۲/۸۲۰1)سهامي خاص( در تاريخ  كوثر كرمانشاه يكشاورز شگامانيپتركيب سهامداران شركت  

 ۲۸/۹۲/۸۲۰1 تا ت پيشگامان كشاورزي كوثر كرمانشاهشرك سهامداران بيترك -۰۹جدول 

 ترکیب سهامداران

درصد  سمت در هیئت مدیره هیئت مدیره اعضاء

 سهام
 نام سهامدار تعداد سهام

۰۰.۰۵%  هيئت مديره رئيس  صيد مهدي ويسه مرغک ۵،1۵۶،۱۳۲ 

۹.۹۸%  نائب رئيس هيئت مديره سياوش آريامنش سرمايه گذاري كشاورزي كوثر ۸ 

۹.۹۸%  هيئت مديره  عضو محمود رشنوادي مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان ۸ 

۹.۹۸%  هيئت مديره  عضو بهمن ناصحي توسعه مكانيزاسيون و صنايع كشاورزي ۸ 

۹.۹۸%  مدير عامل و عضو هيئت مديره اميد حسيني سازمان اقتصادي كوثر ۸ 

۹.۹۸%  ـ ـ ـ ـ ـ ـ چينه - 

۹.۹۸%  ـ ـ ـ ـ ـ ـ پژوهش و توسعه كشاورزي كوثر - 

100%  جمع 6،765،827 

 

 تعداد پرسنل: 

 باشد: يم ريگذشته به شرح جدول ز يدوره مال ۲ يبرا )سهامي خاص( كوثر كرمانشاه يكشاورز شگامانيپ شركت لتعداد پرسن

 خاص( ي)سهام پيشگامان كشاورزي كوثر كرمانشاهتعداد پرسنل شركت  -۰۸جدول 
 

 واحدها
 31/03/1397ماهه منتهی به  6دوره مالی 

 )حسابرسی شده(

 30/09/1395سال مالی منتهی به 

 )حسابرسی شده(

 1 ۰ كاركنان قراردادي

 7 9 جمع

 

 



                                       )سهامی عام( رزی کوثرامیدنامه درج و پذیرش شرکت سرمایه گذاری کشاو

 

 215از  166صفحه 

 

 :ترازنامه 

 دوره مالي گذشته به شرح جدول زير مي باشد: ۲براي  )سهامي خاص( كوثر كرمانشاه يكشاورز شگامانيپترازنامه شركت 

 خاص( یکوثر کرمانشاه )سهام یکشاورز شگامانیترازنامه شرکت پ -92جدول 

 ارقام به میلیون ریال

 شرح 

ماهه منتهی  6دوره مالی 

 31/03/1398به 

 )حسابرسی شده(

سال مالی منتهی به 

30/09/1397 

 )حسابرسی شده(

سال مالی منتهی به 

30/09/1396 

 )حسابرسی شده(

 شرح

ماهه منتهی  6دوره مالی 

 31/03/1398به 

 )حسابرسی شده(

سال مالی منتهی به 

30/09/1397 

 )حسابرسی شده(

سال مالی منتهی به 

30/09/1395 

 )حسابرسی شده(

 بدهی های جاری: دارایی های جاری:

  4،733  2،374  8،354 پرداختني هاي تجاري و غيرتجاري  1،784  55،503  49،918 موجودي نقد

  0  0  69،366 تسهيالت مالي كوتاه مدت  126،922  127،133  114،100 دريافتني هاي تجاري و غيرتجاري

  620  0  0 ماليات پرداختني  0  157  444 يرمولددارايي هاي زيستي غ

  0  0  0 سود سهام پرداختني  0  0  1،587 موجودي مواد و كاال

  5،353  2،374  77،720 جمع بدهی های جاری  153  551  411 پيش پرداخت ها

 بدهی های غیرجاری:  128،859  183،344  166،460 جمع دارایی های جاری

  0  0  0 پرداختني بلندمدت یرجاری:دارایی های غ

  0  65،937  0 تسهيالت مالي بلندمدت  0  0  2،645 دارايي هاي زيستي مولد

  418  208  325 ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان  660  394  340 دارايي هاي نامشهود

  418  66،145  325 یجمع بدهی های غیرجار  553،569  562،714  584،964 دارايي هاي ثابت مشهود

  5،771  68،519  78،045 جمع بدهی ها  1،503  1،503  1،503 ساير دارايي ها

 حقوق صاحبان سهام:  555،732  564،611  589،452 جمع دارایی های غیرجاری

  684،591  747،955  755،912 جمع دارایی ها

  676،583  676،583  676،583 سرمايه

  2،510  2،527  2،527 اندوخته قانوني

 )273(  326 )1،243( سود )زيان( انباشته

  678،820  679،436  677،867 جمع حقوق صاحبان سهام

  684،591  747،955  755،912 جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام



                                       )سهامی عام( امیدنامه درج و پذیرش شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

 

 215از  167صفحه 

 

  :صورت سود و زیان 

 دوره مالي گذشته به شرح جدول زير مي باشد: ۲براي  خاص( يسهام) كوثر كرمانشاه يكشاورز شگامانيپشركت  صورت سود و زيان

 

 خاص( یکوثر کرمانشاه )سهام یکشاورز شگامانیشرکت پ انیصورت سود و ز -93جدول 

 ارقام به میلیون ریال

 شرح 

ماهه منتهی  6دوره مالی 

 31/03/1398به 

 )حسابرسی شده(

سال مالی منتهی به 

30/09/1397 

 )حسابرسی شده(

مالی منتهی به  سال

30/09/1396 

 )حسابرسی شده(

  4،917  3،532  1،155 درآمدهاي عملياتي

 )3،839( )2،817( )1،155( بهاي تمام شده درآمدهاي عملياتي

  1،078  715  0 سود ناخالص

  0 )1،149( )2،038( هزينه هاي فروش، اداري و عمومي

  0  0  0 ساير اقالم عملياتي

  1،078 )434( )2،038( زیان عملیاتی

  0  0  0 هزينه هاي مالي

  954  1،050  538 ساير درآمدها و هزينه هاي غيرعملياتي

  2،032  616 )1،500( سود)زیان( قبل از کسر مالیات

 )620(  0 )8( ماليات بر درآمد 

  1،412  616 )1،508( سود خالص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       )سهامی عام( امیدنامه درج و پذیرش شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
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 می عام()سها ماهان مرغ گوشت تولید ( مجتمع8

  :تاریخچه 

در مورخ  ۱۹۱۲۲به صورت شركت سهامي خاص تأسيس شده و طي شماره  ۸۲/۹۱/۸۲۵۰مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان در تاريخ 

مي  ۸۹۵۲۹۸۸۰۳۱۳در اداره ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيده و شماره شناسنامه ملي شركت  ۸۲/۹۱/۸۲۵۰

به مجتمع  ۳۲/۸۸/۸۲1۹به مرغدانه تهران و در تاريخ  ۹۲/۹۰/۸۲1۹مان تأسيس( فرآور بوده كه در تاريخ باشد. نام اوليه شركت )در ز

نوع شركت  ۸۶/۹۵/۸۲۱۶توليد گوشت مرغ ماهان )سهامي خاص( تغيير يافته است. به موجب صورتجلسه مجمع فوق العاده مورخ 

از سهامي عام به سهامي خاص  ۹۸/۹۵/۸۲۰۸فوق العاده مورخ  از سهامي خاص به سهامي عام تبديل و به موجب صورتجلسه مجمع

تبديل شده است. در حال حاضر شركت مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان جزء واحدهاي تجاري فرعي شركت سرمايه گذاري كشاورزي 

هامي شت مرغ ماهان )سكوثر و واحد تجاري نهايي گروه، سازمان اقتصادي كوثر مي باشد. نشاني مركز اصلي شركت مجتمع توليد گو

 واقع است.  ۸۹پالک -۸۹كوچه  -خيابان استقالل -ميدان آزادي -( و محل فعاليت اصلي آن در شهر كرمانعام

   :فعالیت اصلی 

اساسنامه عبارت از عمليات مرغداري و پرورش طيور، توليد گوشت و تخم مرغ و جوجه يكروزه  ۳موضوع فعاليت شركت طبق ماده 

مور مربوط به آن، تأسيس كارخانجات به منظور تهيه خوراک دام و طيور، واردات تخم مرغ و جوجه يكروزه، مواد خام، و انجام كليه ا

ماشين آالت، كارخانجات و لوازم يدكي مورد نياز، سرمايه گذاري در ساير شركت ها و مؤسسات و مشاركت در طرح هاي توليدي، 

خارج كشور، انجام كليه عمليات مربوط به مرغداري با اشخاص حقيقي و حقوقي و  شركت از داخل وتوزيع و فروش فرآورده هاي 

تهيه و توزيع كاال و محصوالت كشاورزي و صنعتي كليه عمليات مجاز بازرگاني منجمله خريد و فروش و حق العمل كاري كاال و 

نه و انبار جهت نگهداري كاال و محصوالت شركت و محصوالت، مبادرت به واردات و صادرات انواع كاال و اجاره خريد و احداث سردخا

سايرين، انجام كليه خدمات جنبي الزم جهت آماده نمودن محصوالت و كاال براي عرضه منجمله اقدام به امور بسته بندي و تأسيس 

   ي باشد.و اداره كارخانجات مربوطه و اخذ و اعمال وام قرض الحسنه، خريد و فروش و پذيره نويسي سهام شركت ها، م
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 :ترکیب سهامداران  

 به شرح جدول زير مي باشد: ۲۸/۹۲/۸۲۰۱در تاريخ  (عام)سهامي  تركيب سهامداران شركت مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان

 31/03/1398 تا مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان شرکت سهامداران بیترک -94جدول 

 ترکیب سهامداران
 مدیرهسمت در هیئت  اعضاء هیئت مدیره

 نام سهامدار تعداد سهام درصد سهام

۱۰،۲۳%  مدير عامل و نائب رئيس هيئت مديره رحمن محمدي  سرمايه گذاري كشاورزي كوثر ۲۶1،۵۰1،1۵۹ 

۹.۹۹۹۸%  ـ معاونت بازرگاني مديره هيئترئيس  محمدحسن مجتهدي سازمان اقتصادي كوثر ۲۹۹ 

۹.۹۹۹۸%  عضو هيئت مديره سيدجواد مير خاص(ديزباد )سهامي مرغ مادر شركت  ۲۹۹ 

۹.۹۹۹۸%  عضو هيئت مديره حميدرضا گندمي ثاني شركت مرغک )سهامي خاص( ۲۹۹ 

۹.۹۹۹۸%  ۲۹۹ 
سرمايه گذاري عمران و ساختمان معين كوثر  گروه

 )سهامي خاص(
 عضو هيئت مديره هادي ثامتي

۸۹،۶1%  - - ساير ۲۳،۲۹۹،۵۲۹ 

100%  جمع 400،000،000 

 

 سنلتعداد پر: 
 ريگذشته به شرح جدول ز يدوره مال ۳ يبرا (عاممجتمع توليد گوشت مرغ ماهان )سهامي  شركت ماهانه تعداد كاركنان در استخدام نيانگيم

 باشد: يم

 (عام ی)سهاممجتمع تولید گوشت مرغ ماهان  تعداد پرسنل شرکت -95جدول 
 

 واحدها

ماهه منتهی  6دوره مالی 

 31/03/1398به 

 شده()حسابرسی 

سال مالی منتهی به 

30/09/1397 

 )حسابرسی شده(

سال مالی منتهی به 

30/09/1396 

 )حسابرسی شده(

 ۳۰ ۳1 ۳1 كاركنان رسمي

 ۲۳1 ۲۶۰ ۲۵۸ كاركنان قراردادي

 456 486 488 جمع

 



                                       )سهامی عام( امیدنامه درج و پذیرش شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

 

 215از  171صفحه 

 

 :ترازنامه 

 رح جدول زير مي باشد:دوره مالي گذشته به ش ۲براي  (عام)سهامي مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان ترازنامه شركت 

 ارقام به میلیون ریال                       (عام ی)سهام مجتمع تولید گوشت مرغ ماهانترازنامه شرکت  -96جدول                                        

 شرح 

ماهه منتهی  6دوره مالی 

 31/03/1398به 

 )حسابرسی شده(

سال مالی منتهی به 

30/09/1397  

 رسی شده(حساب)

سال مالی منتهی به 

30/09/1396  

 حسابرسی شده()

 شرح 

ماهه  6دوره مالی 

 31/03/1398منتهی به 

 )حسابرسی شده(

سال مالی منتهی به 

30/09/1397 

 )حسابرسی شده(

سال مالی منتهی به 

30/09/1396 

 )حسابرسی شده(

 بدهی های جاری: دارایی های جاری:

  108،098  188،596  167،098 پرداختني هاي تجاري و غيرتجاري  26،944  51،004  26،386 موجودي نقد

  0    0 ماليات پرداختني  120،332  0  0 سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت

  26،973  51،611  104،182 تسهيالت مالي  102،477  99،959  77،065 دريافتني هاي تجاري و غيرتجاري

  0  0  19،631 سود سهام پرداختني  46،533  9،66927  341،442 دارايي هاي زيستي 

  3،850  9،212  4،832 پيش دريافت ها  38،719  82،135  141،238 موجودي مواد و كاال

  138،921  249،419  295،743 جمع بدهی های جاری  164،963  0  0 دارايي هاي زيستي مولد
 ی غیرجاری:بدهی ها  7،341  28،383  100،558 پيش پرداخت ها

          507،309  541،150  686،689 جمع دارایی های جاری

  0  166،182  92،490 پرداختني هاي بلندمدت دارایی های غیرجاری:

  84،174  54،697  42،232 تسهيالت مالي بلندمدت  3،686  5،876  8،145 دريافتني هاي بلندمدت

  51،007  60،014  83،359 ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان    2،328  2،328 سرمايه گذاري هاي بلند مدت

  135،181  280،893  218،081 جمع بدهی های غیرجاری  4،061  4،176  4،454 دارايي هاي نامشهود

  274،102  530،312  513،824 جمع بدهی ها  422،535  417،966  416،657 دارايي هاي ثابت مشهود

 حقوق صاحبان سهام:  29،432  29،432  43229، ساير دارايي ها

  400،000  400،000  400،000 سرمايه  459،714  459،778  461،016 جمع دارایی های غیرجاری

  967،023  1،000،928  1،147،705 جمع دارایی ها

  33،738  35،123  40،000 اندوخته قانوني

  259،183  35،493  193،881 سود انباشته

  692،921  470،616  633،881 جمع حقوق صاحبان سهام

جمع بدهی ها و حقوق صاحبان 

 سهام

1،147،705  1،000،928  967،023  

 



                                       )سهامی عام( امیدنامه درج و پذیرش شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

 

 215از  171صفحه 

 

 

  :صورت سود و زیان 

 دوره مالي گذشته به شرح جدول زير مي باشد: ۲براي  (عام)سهامي مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان شركت  صورت سود و زيان

 (عام یگوشت مرغ ماهان )سهام دیشرکت مجتمع تول صورت سود و زیان -97جدول 

 ارقام به میلیون ریال

 شرح 

ماهه منتهی به  6دوره مالی 

)حسابرسی  31/03/1398

 شده(

سال مالی منتهی به 

)حسابرسی  30/09/1397

 شده(

سال مالی منتهی به 

)حسابرسی  30/09/1396

 شده(

12672،3 584،787 درآمدهاي عملياتي  824،637  

(353،723) هزينه هاي توليد  (596،813)  (463،015)  

  361،622 75،499 231،064 سود ناخالص

(39،160) هزينه هاي فروش، اداري و عمومي  (48،742)  (39،588)  

(45،694) 21،974 0 زيان ناشي از حذف زودهنگام گله ها )هزينه استثنايي(  

(18،515) 0 ساير اقالم عملياتي  (،92516)  

  259،415 30،216 191،904 سود )زیان( عملیاتی

(11،188) هزينه هاي مالي   (10،879)  (7،201)  

  14،606 8،358 2،549 ساير درآمدهاي غيرعملياتي

  266،820 27،695 183،265 سود قبل از کسر مالیات

  0 0 0 ماليات بر درآمد

  266،820 27،695 183،265 سود خالص



                                       )سهامی عام( امیدنامه درج و پذیرش شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

 

 215از  172صفحه 

 

 پارس دام ( خوراک9

  :تاریخچه 

در اداره ثبت شركت ها و  ۸۸۹۲۶تحت شماره  ۳۵/۹1/۸۲۲۶تأسيس و در تاريخ  ۳۹/۹1/۸۲۲۶شركت خوراک دام پارس در تاريخ 

به شركت سهامي عام تبديل شده است. در حال حاضر شركت جزء  ۳۰/۸۹/۸۲۶۲مالكيت صنعتي تهران ثبت گرديده و در تاريخ 

( و واحد تجاري نهايي گروه سازمان اقتصادي كوثر مي عامسرمايه گذاري كشاورزي كوثر )سهامي  واحدهاي تجاري فرعي شركت

به عضويت سازمان بورس اوراق بهادار درآمده و مركز اصلي اين شركت واقع در خيابان توحيد  ۸۲۶۵باشد. ضمناً اين شركت در سال 

 مي باشد.  ۳۰شماره 

 

  :فعالیت اصلی 

 شركت، فعاليت اصلي شركت به شرح زير است:اساسنامه  ۳طبق ماده 

تأسيس و سرمايه گذاري در كارخانجات توليدي بمنظور تهيه و توليد خوراک و داروي دام و طيور، آبزيان، ساير حيوانات و گوشت و 

مورد نياز براي واردات ماشين آالت، قطعات يدكي، مواد اوليه، ساير لوازم  تخم مرغ و فروش آن و همچنين صدور توليدات شركت،

فعاليت هاي فوق و انجام خدمات اجاره انبار و سيلو و ساير عمليات بازرگاني مجاز و مربوط به فعاليت شركت اعم از خريد و فروش 

ذرت، كنجاله سويا، تخم پنبه، آفتابگردان، جو، گندم، پودر ماهي، سبوس گندم، برنج، پودر صدف، استخوان، نمک، پودر گوشت، 

له چغندر، مالس، متيونين، انواع ويتامين ها و مواد معدني، كيسه هاي پالستيكي و ساير مواردي كه به صنعت دام و طيور يونجه، تفا

 ارتباط داشته باشد. 

 فعاليت اصلي شركت در سال مورد گزارش توليد و فروش انواع خوراک دام و طيور بوده است. 

تن در روز  ۲۹۹ره از وزارت صنايع و معادن، بهره برداري از كارخانه با ظرفيت صاد ۸۱/۸۳/۸۲۲1مورخ  ۶1۵۱۵بموجب مجوز شماره 

داروئي وزارت صنايع و معادن، صادره از اداره كل صنايع غذائي و  ۸۱/۹۰/۸۲۶۵مورخ  ۲۶۹۸۸آغاز گرديده است. متعاقباً بموجب نامه 

اً ظرفيت قابل دسترس شركت ارتباط مستقيم با حجم تن در روز )دو شيفت( افزايش يافته است. ضمن ۵۹۹ظرفيت اسمي شركت به 

 سفارش مشتريان دارد و توليد شركت نيز متأثر از فروش در هر سال در نوسان مي باشد. 

 

 



                                       )سهامی عام( امیدنامه درج و پذیرش شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

 

 215از  173صفحه 

 

 :ترکیب سهامداران  

  به شرح جدول زير مي باشد:۲۸/۹۲/۸۲۰۱تركيب سهامداران شركت خوراک دام پارس )سهامي عام( در تاريخ 

 31/03/1398 تا خوراک دام پارس شرکت مدارانسها بیترک -98جدول 

 ترکیب سهامداران
 سمت در هیئت مدیره اعضاء هیئت مدیره

 نام سهامدار تعداد سهام درصد سهام

۶۳%  عضو هيئت مديره و مديرعامل محمدعلي اكباتاني نژاد سرمايه گذاري كشاورزي كوثر ۲۸،۳۵۰،۳۶۳ 

۰%  رئيس هيئت مديره لكي ايوب سازمان اقتصادي كوثر ۶,۹۱1،۰۶۵ 

۸۶%  نائب رئيس هيئت مديره الدن رحيميان اصفهاني موسسه خيريه رحيميان ۰,۹۲۲،۲۳۳ 

۸1%  عضو هيئت مديره مجتبي شيرالي سرمايه گذاري ملي ايران ۸۹,۲۸۵،۰۹۹ 

1%  درصد( ۱سايرين )كمتر از  ۲,۳۱۸،۶1۹ 
 مهرزاد شيرازي

 )مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان( 
 مديرهعضو هيئت 

100%  جمع 60،000،000 

 

 تعداد پرسنل: 

 باشد: يم ريگذشته به شرح جدول ز يدوره مال ۲ يبراخوراک دام پارس )سهامي عام(  شركت ماهانه تعداد كاركنان در استخدام نيانگيم

 خوراک دام پارس )سهامی عام(تعداد پرسنل شرکت  -99جدول 
 

 واحدها
ماهه منتهی به  6دوره مالی 

 )حسابرسی شده( 31/03/1398

 30/09/1397سال مالی منتهی به 

 )حسابرسی شده(

 30/09/1396سال مالی منتهی به 

 )حسابرسی شده(

 ۲۹ ۳۸ ۳۸ كاركنان رسمي

 ۲1 ۲1 ۲۳ كاركنان قراردادي

 77 68 63 جمع

 

 

 

 



                                       )سهامی عام( امیدنامه درج و پذیرش شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

 

 215از  174صفحه 

 

 :ترازنامه 

 جدول زير مي باشد: دوره مالي گذشته به شرح ۲براي خوراک دام پارس )سهامي عام( ترازنامه شركت 

 عام( یشرکت خوراک دام پارس )سهامترازنامه  -100جدول 

 ارقام به میلیون ریال

 شرح 

ماهه  6دوره مالی 

 31/03/1398منتهی به 

 )حسابرسی شده(

سال مالی منتهی به 

30/09/1397  

 حسابرسی شده()

سال مالی منتهی به 

30/09/1396  

 حسابرسی شده()

 شرح 

 ماهه 6دوره مالی 

 31/03/1398منتهی به 

 )حسابرسی شده(

سال مالی منتهی به 

30/09/1397 

 )حسابرسی شده(

سال مالی منتهی به 

30/09/1396 

 )حسابرسی شده(

 بدهی های جاری: دارایی های جاری:

  87،532  53،936  24،046 پرداختني هاي تجاري و غيرتجاري  4،462  6،128  2،103 موجودي نقد

  3،833  3،744  3،922 ماليات پرداختني  88،301  161،399  134،852 جاري و غيرتجاريدريافتني هاي ت

  13،710  1،819  31،814 سود سهام پرداختني  21،456  22،878  19،773 موجودي مواد و كاال

  29،972  22،498  21،491 تسهيالت مالي  2،977  11،668  13،359 پيش پرداخت ها

  135،047  81،997  81،273 جمع بدهی های جاری  0  0  0 جاريساير دارايي هاي 

 بدهی های غیرجاری:  117،196  202،073  170،087 جمع دارایی های جاری

  16،850  17،058  16،321 ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان دارایی های غیرجاری:

  16،850  17،058  16،321 جاریجمع بدهی های غیر   407  375  1،185 دريافتني هاي بلندمدت

  151،897  99،055  97،594 جمع بدهی ها  38،543  14  14 سرمايه گذاري هاي بلندمدت

 حقوق صاحبان سهام:  975  1،279  1،242 دارايي هاي نامشهود

  60،000  60،000  60،000 سرمايه  50،284  60،030  58،275 دارايي هاي ثابت مشهود

  2،321  6،000  6،000 اندوخته قانوني  5،545  5،545  5،545 هاي غيرجاريساير دارايي 

(1،268)  104،261  72،754 سود )زيان( انباشته  95،754  67،243  66،261 جمع دارایی های غیرجاری  

  212،950  269،316  236،348 جمع دارایی ها

  61،053  170،261  138،754 جمع حقوق صاحبان سهام

مع بدهی ها و حقوق صاحبان ج

 سهام
236،348  269،316  212،950  



                                       )سهامی عام( سرمایه گذاری کشاورزی کوثر امیدنامه درج و پذیرش شرکت

 

 215از  175صفحه 

 

  :صورت سود و زیان 

 دوره مالي گذشته به شرح جدول زير مي باشد: ۲براي خوراک دام پارس )سهامي عام( شركت  صورت سود و زيان

 عام( یشرکت خوراک دام پارس )سهام صورت سود و زیان -101جدول 

 ارقام به میلیون ریال

 ح شر

ماهه منتهی به  6دوره مالی 

31/03/1398  

 حسابرسی شده()

سال مالی منتهی به 

30/09/1397  

 حسابرسی شده()

سال مالی منتهی به 

30/09/1396  

 حسابرسی شده()

  ۳۱۱،۵۶۲ ۳۲1،۵۰1 ۰۱،1۹1 درآمدهاي عملياتي

(۱۹،۱۲۶) بهاي تمام شده درآمدهاي عملياتي  (۳۲۳،۸1۵)  (۳۵۲،۵۳۵)  

  24،027 15،521 17،862 صسود ناخال

(۸۹،۲۱۸) هزينه هاي فروش، اداري و عمومي  (۳۱،۳۳۱)  (۳۲،۲۶۳)  

(۵،۹۲۲) ساير اقالم عملياتي  (۸1،۵۵۸)  (1،۲۶۹)  

(30،368) 1،437 زیان عملیاتی  (7،775)  

(۳،۹۸۲) هزينه هاي مالي  (۲،۱۲۲)  (۶،۱۸۳)  

  ۸۶،۲۸۵ ۸۲۰،۲۹۸ ۲۳۹ ساير درآمدهاي غيرعملياتي

(156) بل از کسر مالیاتسود ق  114،099 1،829  

(۸،۲۶۸) ماليات بر درآمد سال قبل  (۸،۶۱۶)  (۸،۹۱۲)  

(1،507) سود خالص  112،514 746  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       )سهامی عام( سرمایه گذاری کشاورزی کوثر امیدنامه درج و پذیرش شرکت

 

 215از  176صفحه 

 

 )سهامی خاص( دیزباد مادر ( مرغ10

  :تاریخچه 

مورخه  ۸۲1۳۰اره به صورت شركت سهامي خاص تأسيس شده و طي شم ۹۶/۸۳/۸۲11شركت مرغ مادر ديزباد در تاريخ 

براساس صورتجلسه  ۹۶/۸۳/۸۲۱۲در اداره ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي مشهد به ثبت رسيده است و در تاريخ  ۹۶/۸۳/۸۲11

در اداره ثبت شركت هاي مشهد  ۹۸/۹۳/۸۲۱۲مجمع عمومي فوق العاده، شركت از سهامي خاص به سهامي عام تبديل و در تاريخ 

براساس صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده، شركت از سهامي  ۹۲/۹۵/۰۸ثبت رسيده است و در تاريخبه  ۳/1۲۵۰طي نامه شماره 

به ثبت رسيده است. دفتر مركزي  ۵1۲۱/۳در اداره ثبت شركت ها طي نامه شماره  ۸۳/۹1/۰۸عام به سهامي خاص تبديل و در تاريخ 

نيشابور، روستاي ديزباد سفلي واقع است. در حال  -جاده مشهد 1۶شركت در مشهد و فارمها و كارخانه جوجه كشي آن در كيلومتر 

حاضر، شركت مرغ مادر ديزباد جزء واحدهاي تجاري فرعي شركت سرمايه گذاري كشاورزي كوثر مي باشد و واحد تجاري اصلي 

 نهايي گروه، سازمان اقتصادي كوثر مي باشد. 

  :فعالیت اصلی 

مه عمليات مرغداري از جمله پرورش طيور، توليد گوشت و تخم مرغ، جوجه يكروزه اساسنا ۲موضوع فعاليت شركت طبق ماده 

مورخ  ۲۵۶۲و  ۲۵۶۳گوشتي و توليد و توزيع كنستانتره دامي و دان طيور است. به موجب پروانه هاي بهره برداري به شماره 

د كشاورزي صادر شده بهره برداري از بترتيب بابت كارخانه جوجه كشي و مرغ مادر گوشتي كه توسط وزارت جها ۳۲/۹۳/۸۲1۸

آغاز شده  ۹۶/۸۳/۸۲11قطعه مرغ مادر گوشتي در تاريخ  1۹،۹۹۹عدد تخم مرغ در هر دوره و  ۵۸۵،۹۹۹كارخانه شركت با ظرفيت 

 ۸۵۹،۶۹۹است. با توجه به اينكه بدليل افزايش ظرفيت تجهيزات جوجه كشي و احداث فارم جديد، ظرفيت فارمهاي شركت به ميزان 

 قطعه مرغ مادر گوشتي در دوره افزايش يافته است. 

 

 

 

 

 

 



                                       )سهامی عام( سرمایه گذاری کشاورزی کوثر امیدنامه درج و پذیرش شرکت

 

 215از  177صفحه 

 

 :ترکیب سهامداران  

 به شرح جدول زير مي باشد:  ۲۸/۹۲/۸۲۰۱تركيب سهامداران شركت مرغ مادر ديزباد )سهامي خاص( در تاريخ 

 31/03/1398 تا مرغ مادر دیزباد شرکت سهامداران بیترک -102جدول 

 ترکیب سهامداران

درصد  سمت در هیئت مدیره ت مدیرهاعضاء هیئ

 سهام
 نام سهامدار تعداد سهام

 و معاونت توليد عضو هيئت مديره علي پسنديده سرمايه گذاري كشاورزي كوثر ۲۹۲،۳۹۱،۶۲۸ ۸۹۹

 - - گذاري و عمران و ساختمان معين كوثرگروه سرمايه ۸۹۹ ۹

 هيئت مديره رئيس رضا غالمي زهان مرغ ماهان مجتمع توليد گوشت ۶۹ ۹

 - - اكسير كوثر آبزي ۶۹ ۹

 - - صنايع و معادن كوثرتوسعه سرمايه گذاري  ۸۳۰ ۹

 - - مرغک ۳۶۰ ۹

 و مديرعامل نائب رئيس هيئت مديره مجيد صنعتگر سازمان اقتصادي كوثر ۲۶۰ ۹

100%  جمع 303،209،488 

 

 تعداد پرسنل: 

 باشد: يم ريگذشته به شرح جدول ز يدوره مال ۲ يبرا )سهامي خاص(مرغ مادر ديزباد  شركت تعداد پرسنل

 خاص( ی)سهام غ مادر دیزبادتعداد پرسنل شرکت مر -103جدول 
 

 واحدها
ماهه منتهی به  6دوره مالی 

 )حسابرسی شده( 31/03/1398

سال مالی منتهی به 

 )حسابرسی شده( 30/09/1397

سال مالی منتهی به 

 )حسابرسی شده( 30/09/1396

 ۶۸ ۶۲ ۶۲ رسمي  كاركنان

 ۲۶ ۲۶ ۲۶ كاركنان قراردادي

 ۳۸۲ ۳۹1 ۳۸۹ كاركنان شركت خدماتي

 299 296 299 جمع

 



                                       )سهامی عام( امیدنامه درج و پذیرش شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

 

 215از  178صفحه 

 

 :ترازنامه 

 دوره مالي گذشته به شرح جدول زير مي باشد: ۲ يبرا )سهامي خاص(مرغ مادر ديزباد شركت  ترازنامه

 ارقام به میلیون لایر                        خاص( ی)سهام زبادیشرکت مرغ مادر درازنامه ت -104جدول                                                

 شرح 

ماهه منتهی  6دوره مالی 

 31/03/1398به 

 )حسابرسی شده(

سال مالی منتهی به 

30/09/1397 

 )حسابرسی شده(

سال مالی منتهی به 

30/09/1396 

 )حسابرسی شده(

 شرح 

ماهه  6دوره مالی 

ه منتهی ب

31/03/1398 

 )حسابرسی شده(

سال مالی منتهی به 

30/09/1397 

 )حسابرسی شده(

سال مالی منتهی به 

30/09/1396 

 )حسابرسی شده(

 بدهی های جاری: دارایی های جاری:

  691445  180،589  178،036 پرداختني هاي تجاري و غيرتجاري  551556  92،839  39،136 موجودي نقد

  6951626  183،881  175،499 شركت سرمايه گذاري كشاورزي كوثر  5561795  265،574  293،454 ي و غيرتجاريدريافتني هاي تجار

  51466  7،013  5،017 ماليات پرداختني  991452  15،598  55،040 دارايي هاي زيستي غيرمولد

  741895  83226،9  263،953 تسهيالت مالي  561549  56،450  66،086 موجودي مواد و كاال

  4  0  30،000 سود سهام پرداختني  861678  133،667  168،318 دارايي هاي زيستي مولد

  581574  4  0 پيش دريافت ها  51669  11،746  24،443 پيش پرداخت ها

  484،634  598،466  652،505 جمع بدهی های جاری  437،241  575،874  646،477 جمع دارایی های جاری

 بدهی های غیرجاری: ایی های غیرجاری:دار
  4  0  0 بدهي هاي بلندمدت  21265  9،404  14،320 دريافتني هاي بلندمدت

  221657  89،647  99،925 تسهيالت مالي بلندمدت  625  1،996  1،996 سرمايه گذاري هاي بلندمدت

  961875  20،190  27،319 دمت كاركنانذخيره مزاياي پايان خ  51798  4،473  6،720 دارايي هاي نامشهود

  69،690  109،837  127،244 جمع بدهی های غیرجاری  5591589  486،431  509،403 دارايي هاي ثابت مشهود
  554،324  708،303  779،749 جمع بدهی ها  61755  6،800  8،648 ساير دارايي ها

 حقوق صاحبان سهام:  257،480  509،104  541،087 جمع دارایی های غیرجاری

  694،721  1،084،978  1،187،564 جمع دارایی ها

  9591428  303،209  303،209 سرمايه

  91676  15،167  18،225 اندوخته قانوني

  866  4،760  4،760 ساير اندوخته ها

  51289  53،539  81،621 سود انباشته

  140،397  376،675  815407، جمع حقوق صاحبان سهام

  694،721  1،084،978  1،187،564 جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام



                                       )سهامی عام( امیدنامه درج و پذیرش شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

 

 215از  179صفحه 

 

 

  :صورت سود و زیان 

 دوره مالي گذشته به شرح جدول زير مي باشد: ۲ يبرا خاص( ي)سهام زباديمرغ مادر دصورت سود و زيان شركت 

 خاص( ی)سهام زبادیشرکت مرغ مادر دصورت سود و زیان  -105جدول 

 ارقام به میلیون ریال

 شرح 
ماهه منتهی به  6دوره مالی 

 )حسابرسی شده( 31/03/1398

سال مالی منتهی به 

)حسابرسی  30/09/1397

 شده(

سال مالی منتهی به 

)حسابرسی  30/09/1396

 شده(

 568،639 1،011،894  719،283 درآمدهاي عملياتي

(576،939) هزينه هاي توليد  (936،097)  (452،733)  

 115،906 75،797 142،344 سود ناخالص

(49،998) هزينه هاي فروش، اداري و عمومي  (62،865)  (44،421)  

(20،966)   زيان ناشي از حذف زودهنگام گله ها   

(5،370) ساير اقالم عملياتي  (910)  (8،972)  

  41,547 12،022 86،976 سود )زیان( عملیاتی

(1023،5) هزينه هاي مالي   (26،838)  (20،981)  

 3،776 34،459 440 ساير درآمدهاي غيرعملياتي

 24،342 19،643 63،906 سود قبل از کسر مالیات

(2،766) ماليات بر درآمد  0 0  

 24،342 19،643 61،140 سود خالص



                                       )سهامی عام( امیدنامه درج و پذیرش شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

 

 215از  181صفحه 

 

 )سهامی خاص( اشراق صنعت و کشت ( مجتمع11

  :تاریخچه 

مورخ  ۸۰۵۲۹به صورت شركت سهامي خاص تأسيس شده و طي شماره  ۹۰/۹۵/۸۲۶۲خ شركت مجتمع كشت و صنعت اشراق در تاري

به استناد مجمع عمومي فوق العاده  ۸1/۹۸/۸۲۱۲در اداره ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيده، در تاريخ  ۳۶/۹۵/۸۲۶۲

، به شركت ۹۲/۹۵/۸۲۰۸مجمع عمومي فوق العاده مورخ به شركت سهامي عام تبديل گرديد و سپس مجدداً به استناد  ۳۱/۸۸/۸۲۱۲مورخ 

 سهامي خاص تبديل شده است. مركز اصلي شركت در تهران و مزارع آن در ورامين واقع است. 

 ۳،۹۹۹ظرفيت دامداري واحد فخرآباد شهرستان ورامين را  ۲۹/۸۹/۸۲۰۲اداره كل دامپزشكي استان تهران در پروانه بهره برداري مورخ 

موفق به اخذ پروانه تأسيس يک واحد دامداري در  ۹۲/۸۳/۸۲۰۳راس گله مولد( تأييد نموده است. همچنين شركت در تاريخ  ۸۹۹۹رأس )

 رأس گله مولد( شده است.  ۸۹۹۹رأس ) ۳۹۹۹روستاي تقي آباد در شهرستان ورامين به ظرفيت 

 فعالیت اصلی : 

 اساسنامه بشرح زير است:  ۲موضوع فعاليت شركت طبق ماده 

سيس كشتارگاه طيور و كارخانه و باغي، طيور و دام و آبزيان، تأ مجتمع كشت و صنعت اشراق براي توليد انواع محصوالت كشاورزي -الف

جوجه كشي و تبديل ضايعات آن و ايجاد سردخانه و تونل انجماد و تأسيس واحدهاي گاوداري و گوسفند داري جهت توليد شير و گوشت 

و استفاده از ماشين آالت به منظور نگهداري، بسته بندي و ايجاد صنايع تبديلي و فرآوري توليدات فوق و عرضه و  قرمز و ساخت تأسيسات

 فروش و واردات و صادرات و هرگونه امور بازرگاني مربوط به موضوع باال تأسيس گرديد. 

و هرگونه لوازمي كه بطور مستقيم و غيرمستقيم در  صادرات توليدات و محصوالت موضوع باال و واردات مواد خام و كارخانه قطعات -ب

 ارتباط با موضوع شركت است. 

انجام كليه عمليات توليدي، مالي، بانكي، بازرگاني صنعتي و ساير عملياتي كه طور مستقيم و ياغيرمستقيم مربوط به هر يک از موضوعات  -ج

 باال باشد. 

زرگاني صنعتي و ساير عملياتي كه هيئت مديره شركت در خالل انجام عمليات خود الزم انجام كليه عمليات توليدي، مالي، بانكي، با -د

 داشته و يا شركت را به سود دهي مناسب هدايت نمايد. 

 

 



                                       )سهامی عام( امیدنامه درج و پذیرش شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

 

 215از  181صفحه 

 

 :ترکیب سهامداران  

  جدول زير مي باشد: حبه شر ۲۸/۹۲/۸۲۰۱تركيب سهامداران شركت مجتمع كشت و صنعت اشراق )سهامي خاص( در تاريخ 

 31/03/1398 تا مجتمع کشت و صنعت اشراق شرکت سهامداران بیترک -106جدول 

 ترکیب سهامداران
 سمت در هیئت مدیره اعضاء هیئت مدیره

 نام سهامدار تعداد سهام درصد سهام

 عضو هيئت مديره حسن عسگري ثابت سرمايه گذاري كشاورزي كوثر ۲۹۰،۰۰۱،۸۲۱ ۰۰.۰۰۰۵

 مهدي سليمان فالح سازمان اقتصادي كوثر ۶۳۰ ۹.۹۹۹۸
مديرعامل و نائب رئيس هيئت 

 مديره

 رئيس هيئت مديره عبدالرسول عالمه سرمايه گذاري عمران و ساختمان معين كوثر گروه ۲۲۸ ۹.۹۹۹۸

 - - توسعه مكاميزاسيون و صنايع كشاورزي كوثر ۲۲۸ ۹.۹۹۹۸

 - - شركت مرغک ۲۲۸ ۹.۹۹۹۸

100%  ،000،000410  جمع 

 

 تعداد پرسنل: 

 ريگذشته به شرح جدول ز يدوره مال ۲ يبرا مجتمع كشت و صنعت اشراق )سهامي خاص( شركت ماهانه تعداد كاركنان در استخدام نيانگيم

 باشد: يم

 تعداد پرسنل شرکت مجتمع کشت و صنعت اشراق )سهامی خاص( -107جدول 
 

 واحدها
ماهه منتهی به  6دوره مالی 

 )حسابرسی شده( 31/03/1398

 30/09/1397ی منتهی به سال مال

 )حسابرسی شده(

 30/09/1396سال مالی منتهی به 

 )حسابرسی شده(

 ۱ 1 ۶ كاركنان دائم

 1۰ 1۱ ۱۱ كاركنان قراردادي

 87 85 93 جمع

 

 



                                       )سهامی عام( امیدنامه درج و پذیرش شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

 

 215از  182صفحه 

 

 :ترازنامه 

 دوره مالي گذشته به شرح جدول زير مي باشد: ۲ يبرا )سهامي خاص( شركت مجتمع كشت و صنعت اشراق ترازنامه

  ارقام به میلیون لایر                             خاص( یترازنامه شرکت مجتمع کشت و صنعت اشراق )سهام -108جدول                               

 شرح 

ماهه منتهی  6دوره مالی 

 31/03/1398به 

 )حسابرسی شده(

سال مالی منتهی به 

30/09/1397  

 حسابرسی شده()

سال مالی منتهی به 

30/09/1396 

 )حسابرسی شده(

 شرح 

ماهه  6دوره مالی 

منتهی به 

31/03/1398 

 )حسابرسی شده(

سال مالی منتهی به 

30/09/1397 

 )حسابرسی شده(

سال مالی منتهی به 

30/09/1396 

 )حسابرسی شده(

 بدهی های جاری: دارایی های جاری:

 64،017 63،702 40،519 پرداختني هاي تجاري و غيرتجاري 2،178 5،148 1،201 موجودي نقد

 0 4،494 5،373 ماليات پرداختني 154،762 89،681 39،307 دريافتني هاي تجاري و غيرتجاري

 53،199 51،579 48،530 تسهيالت مالي 17،817 36،845 38،951 دارايي هاي زيستي غيرمولد

 4،281 - 35،500 سود سهام پرداختني 27،425 53،642 32،002 موجودي مواد و كاال

 121،497 119،775 129،922 جمع بدهی های جاری 2،335 3،944 5،787 پيش پرداخت ها

 بدهی های غیرجاری: 204،517 189،260 117،248 جمع دارایی های جاری

 36،192 54،015 57،052 تسهيالت مالي بلندمدت دارایی های غیرجاری:

 10،972 13،381 16،605 ايان خدمت كاركنانذخيره مزاياي پ 195 195 195 سرمايه گذاري هاي بلندمدت

 47،164 67،396 73،657 جمع بدهی های غیرجاری 106،591 131،143 153،167 دارايي هاي زيستي مولد

 168،661 187،171 203،579 جمع بدهی ها 203 203 203 دارايي هاي نامشهود

 هام:حقوق صاحبان س 382،054 423،220 442،117 دارايي هاي ثابت مشهود

 346،000 410،000 410،000 سرمايه 0 0 0 ساير دارايي ها

 64،000 0 0 علي الحساب افزايش سرمايه 489،043 554،761 595،682 جمع دارایی های غیرجاری

 693،560 744،021 712،930 جمع دارایی ها

 12،896 14،511 16،136 اندوخته قانوني

 102،003 132،339 83،215 سود انباشته

 524،899 556،850 509،351 جمع حقوق صاحبان سهام

 693،560 744،021 712،930 جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

 



                                       )سهامی عام( امیدنامه درج و پذیرش شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

 

 215از  183صفحه 

 

  :صورت سود و زیان 

 دوره مالي گذشته به شرح جدول زير مي باشد: ۲ يبرا خاص( ي)سهام مجتمع كشت و صنعت اشراقصورت سود و زيان شركت 

 خاص( یشرکت مجتمع کشت و صنعت اشراق )سهامزیان  صورت سود و -109جدول 

 ارقام به میلیون ریال

 شرح 
ماهه منتهی به  6دوره مالی 

 )حسابرسی شده( 31/03/1398

سال مالی منتهی به 

)حسابرسی  30/09/1397

 شده(

سال مالی منتهی به 

)حسابرسی  30/09/1396

 شده(

  176،467 235،871 176،045 درآمدهاي عملياتي

(134،645) نه هاي توليدهزي  (183،239)  (153،969)  

  22،498 52،632 41،400 سود ناخالص

( 10،105) هزينه هاي فروش، اداري و عمومي  (12،845)  (12،978)  

(581) ساير اقالم عملياتي  (216)  (817)  

  8،703 39،571 30،714 سود )زیان( عملیاتی

1181، 6،784 زيان فروش دارايي هاي زيستي مولد   (5،166)  

(4،686) هزينه هاي مالي   (10،638)  (10،212)  

  10،065 4،941 1،977 ساير درآمدها و هزينه هاي غيرعملياتي

  3،390 34،992 34،789 سود قبل از کسر مالیات

(2،288) ماليات  (2،701)  0  

  3،390 32،291 32،501 سود خالص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       )سهامی عام( امیدنامه درج و پذیرش شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

 

 215از  184صفحه 

 

 )سهامی خاص( کوثر کشاورزی صنایع و مكانیزاسیون ( توسعه13

  :تاریخچه 

در اداره ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي  ۶۱۱۹تحت شماره  ۸۲۲۵شركت كارخانجات صنعتي اسپيد )سهامي خاص( در تاريخ اول دي ماه 

رت صنايع و معادن صادره از وزا ۸۲۲۸مردادماه  ۸۲مورخه  ۳۲1/۲۲/۸۰۵۲1تهران به ثبت رسيده و پروانه بهره برداري آن تحت مجوز شماره 

 ۳۵/۹۵/۸۲۰۹آغاز گرديده است كه طي صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ  ۸۲۲۹بوده كه بهره برداري عملي از كارخانه در تيرماه 

اقع در جاده ونام شركت به توسعه مكانيزاسيون و صنايع كشاورزي كوثر تغيير و مفاد ماده يک اساسنامه نيز اصالح گرديد، كارخانه قبلي شركت )

( و نيز زمين محل احداث كارخانه جديد )واقع در شهرک صنعتي اشتهارد ۶سوم شهرري نرسيده به فلكه دوم دولت آباد خيابان حرير پالک 

ته كارخانه آرد و نشاس ۸۲۰۸كرج( به سازمان اقتصادي كوثر و شركت سرمايه گذاري كشاورزي كوثر فروخته شده و به جاي آنها در اواخر سال 

كارخانجات آرد و نشاسته و گلوكز دنا براساس مجوز صادره از سوي  ۳۸/۹۲/۸۲۰۲دنا از طريق مزايده خريداري و راه اندازي شده ليكن در تاريخ 

مديرعامل شركت سرمايه گذاري كشاورزي كوثر )سهامي خاص( به شركت پيشگامان دنا )سهامي خاص( تحويل گرديده است. دفتر مركزي 

جاده مخصوص كرج بزرگراه شهيد لشگري خيابان سپاه اسالم  ۸۸به كيلومتر  ۸۲۰۸در تهران ميدان توحيد خيابان پرچم در دي ماه شركت واقع 

  منتقل شده است. ۲۸پالک 

 فعالیت اصلی : 

ارستاني، آزمايشگاهي اساسنامه اشتغال به امور صنعتي و توليدي بازرگاني در خصوص تجهيزات و لوازم بيم ۳موضوع فعاليت شركت طبق ماده 

ندسي و مهو اثاثه اداري، دفتري، انجام كليه امور مربوط به بخش كشاورزي اعم از دامي و زراعي، باغباني، شيالت، مكانيزاسيون و انجام امور فني 

احي سايت پايگاه اطالع مشاوره اي در زمينه كشاورزي و دامپروري و زراعي، باغباني، حفظ محيط زيست، احداث گلخانه، فرآوري گياهان، طر

لي .. مي باشد. فعاليت اص.رساني و ايجاد بانک هاي اطالعاتي، تهيه و توزيع ماشين آالت و انجام مطالبات، برگزاري نمايشگاه ها و خدمات رساني و

 شركت طي سال مورد گزارش توليد، بازاريابي و فروش قطعات و دستگاه هاي جوجه كشي مي باشد. 

براساس مبلغ دفتري به اين شركت  ۲۹/۹1/۰۵واحد كارتن سازي شركت سامان نور كوثر طي صورت جلسه به تاريخ  ۹۸/۹۱/۸۲۰۵از تاريخ 

  منتقل شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       )سهامی عام( امیدنامه درج و پذیرش شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

 

 215از  185صفحه 

 

 :ترکیب سهامداران  

به شرح جدول زير  ۲۸/۹۲/۸۲۰1در تاريخ  )سهامي خاص( تركيب سهامداران شركت توسعه مكانيزاسيون و صنايع كشاورزي كوثر

 باشد:مي 

 31/03/1397 تا کوثر یکشاورز یعو صنا یزاسیونتوسعه مكان شرکت سهامداران بیترک -110جدول 

 ترکیب سهامداران

درصد  سمت در هیئت مدیره اعضاء هیئت مدیره

 سهام
 نام سهامدار تعداد سهام

۰۰.۰۰1%  عضو هيئت مديره ميثم صالحي سرمايه گذاري كشاورزي كوثر ۸۲۲،۰۰۵ 

۹.۹۹۸%  هيئت مديرهنائب رئيس مديرعامل و  سيدصدراهلل پرهيزگار سازمان اقتصادي كوثر ۸ 

۹.۹۹۸%  و معاون توليد رئيس هيئت مديره حسين كامكارراد گروه سرمايه گذاري عمران و ساختمان معين كوثر ۸ 

۹.۹۹۸%  و مدير بازرگاني عضو هيئت مديره محمدمهدي آشوري مرغک ۸ 

۹.۹۹۸%  ريزيو معاون برنامه عضو هيئت مديره مصطفي ميرنقيدسي شت مرغ ماهانمجتمع توليد گو ۸ 

100%  جمع 135،000 
 

 

 :تعداد پرسنل 

 باشد: يم ريگذشته به شرح جدول ز يدوره مال ۲ يبرا )سهامي خاص(توسعه مكانيزاسيون و صنايع كشاورزي كوثر  شركت تعداد پرسنل

 خاص( یکوثر )سهام یکشاورز عیو صنا ونیزاسیتعداد پرسنل شرکت توسعه مكان -111جدول 
 

 واحدها
ماهه منتهی به  6دوره مالی 

 )حسابرسی شده( 31/03/1398

 30/09/1397سال مالی منتهی به 

 )حسابرسی شده(

 30/09/1396سال مالی منتهی به 

 )حسابرسی شده(

 ۸۹ ۸۹ ۸۹ كاركنان دائم

 ۳۱ ۲۹ ۲۲ كاركنان قراردادي

 38 50 53 جمع



                                       )سهامی عام( ه درج و پذیرش شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثرامیدنام

 

 215از  186صفحه 

 

 :ترازنامه 

 دوره مالي گذشته به شرح جدول زير مي باشد: ۲ يبرا )سهامي خاص(توسعه مكانيزاسيون و صنايع كشاورزي كوثر شركت  ترازنامه

 به میلیون لایرارقام                                            (خاص یکوثر )سهام یکشاورز عیو صنا ونیزاسیشرکت توسعه مكان ترازنامه -112جدول                    

 شرح 

ماهه منتهی به  6دوره مالی 

)حسابرسی  31/03/1398

 شده(

سال مالی منتهی به 

)حسابرسی  30/09/1397

 شده(

سال مالی منتهی به 

30/09/1396 

 )حسابرسی شده(

 شرح 

ماهه منتهی  6دوره مالی 

 31/03/1398به 

 )حسابرسی شده(

سال مالی منتهی به 

30/09/1397 

 )حسابرسی شده(

سال مالی منتهی به 

30/09/1396 

 )حسابرسی شده(

 بدهی های جاری: دارایی های جاری:

 9،086 27،139 43،287 پرداختني هاي تجاري و غيرتجاري 1،101 2،473 1،785 موجودي نقد

 738 1،189 1،877 ماليات پرداختني 30،444 49،962 60،678 دريافتني هاي تجاري و غيرتجاري

 1،045 0 0 تسهيالت مالي 0 5،238 16،414 ي غيرمولددارايي هاي زيست

 4،780 520 1،131 پيش دريافتها 16،945 22،267 28،677 موجودي مواد و كاال

 15،649 28،848 46،295 جمع بدهی های جاری 3،157 3،016 7،255 پيش پرداخت ها

 بدهی های غیرجاری: 51،647 82،956 114،809 جمع دارایی های جاری

 43،150 50،593 61،122 پرداختني هاي بلندمدت یی های غیرجاری:دارا

 1،581 2،599 3،890 ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان 0 0 0 سرمايه گذاري هاي بلندمدت

 44،731 53،192 65،012 جمع بدهی های غیرجاری 0 0 0 دارايي هاي زيستي مولد
 60،380 82،040 111،307 ی هاجمع بده 1،648 1،471 1،354 دارايي هاي نامشهود

 حقوق صاحبان سهام: 16،497 10،733 10،428 دارايي هاي ثابت مشهود

 13،500 13،500 13،500 سرمايه 2،450 0 0 ساير دارايي ها

 0 0 0 علي الحساب افزايش سرمايه 20،595 12،204 11،782 جمع دارایی های غیرجاری

 72،242 95،160 126،591 جمع دارایی ها

 388 388 496 اندوخته قانوني

(768) 1،288 سود انباشته  (2،026)  

 11،862 13،120 15،284 جمع حقوق صاحبان سهام

جمع بدهی ها و حقوق صاحبان 

 سهام

126،591 95،160 72،242 

 



                                       )سهامی عام( امیدنامه درج و پذیرش شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

 

 215از  187صفحه 

 

  :صورت سود و زیان 

دوره مالي گذشته به شرح جدول زير مي  ۲ يبرا خاص( ي)سهام توسعه مكانيزاسيون و صنايع كشاورزي كوثرصورت سود و زيان شركت 

 باشد:

 خاص( یکوثر )سهام یکشاورز عیو صنا ونیزاسیشرکت توسعه مكانصورت سود و زیان  -113جدول 

 ارقام به میلیون ریال

 شرح 

ماهه منتهی به  6دوره مالی 

31/03/1398  

 حسابرسی شده((

سال مالی منتهی به 

30/09/1397  

 (حسابرسی شده(

سال مالی منتهی به 

30/09/1396  

 حسابرسی شده()

  24،981  69،335  49،331 درآمدهاي عملياتي

 )15،751( )57،872( )43،385( بهاي تمام شده درآمدهاي عملياتي

  9،230  11،463  5،946 سود ناخالص

 )8،583( )14،416( )11،132( هزينه هاي فروش، اداري و عمومي

  614  6،699  8،806 يساير اقالم عمليات

  1،261  3،746  3،620 زیان عملیاتی

 )145( )74(  0 هزينه هاي مالي

ساير درآمدها و هزينه هاي 

 غيرعملياتي
23  )1،876( 1،179  

  2،295  1،796  3،643 سود)زیان( قبل از کسر مالیات

 )1،086( )538( )1،479( ماليات بر درآمد 

  1،209  1،258  2،164 سود خالص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       )سهامی عام( امیدنامه درج و پذیرش شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

 

 215از  188صفحه 

 

 )سهامی خاص( دنا کوثر صنعت و کشاورزی ( پیشگامان14

  :تاریخچه 

)با نام اوليه مرغداران تهران( بصورت شركت سهامي خاص  ۸۲۲۳ارديبهشت ماه  ۸۶شركت پيشگامان كشاورزي و صنعت كوثر دنا در تاريخ 

كت ها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيده است. شركت در تاريخ در اداره ثبت شر ۸۲۲۳خرداد  ۳۲مورخ  ۱1۲۰تأسيس شده و طي شماره 

به سهامي خاص برگشت داده شده،  ۹۵/۹۱/۰۸طبق مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ  "به شركت سهامي عام تبديل و مجدداً ۲۹/۹۶/۱۲

نام  ۸۰/۹۶/۸۲۰۲مجمع عمومي فوق العاده مورخ  در اداره ثبت شركت ها به ثبت رسيده است. طبق مصوبه ۹۶/۸۹/۰۸كه اين موضوع در تاريخ 

شركت از مرغداران تهران به شركت پيشگامان كشاورزي و صنعت دنا تغيير يافت و مركز اصلي شركت از تهران به ياسوج انتقال يافت. در حال 

اصلي شركت دراستان كهگيلويه و  حاضر شركت پيشگامان كشاورزي و صنعت كوثر دنا جزء واحدهاي هلدينگ كشاورزي كوثر مي باشد. مركز

 كارخانجات آرد و نشاسته و گلوكز واقع است.  -روبروي اداره غله –جاده ياسوج به شيراز )اكبرآباد(  ۳كيلومتر  -ياسوج -بويراحمد

 

  :فعالیت اصلی 

 است:  زيراساسنامه به شرح  ۳موضوع فعاليت شركت طبق مفاد ماده 

، طيور، آبزيان شامل توليد فرآورده هاي دامي، طيور، ماكيان و آبزيان، جوجه يكروزه، تخم مرغ، انجام عمليات مرتبط با پرورش دام -۸

 گوشت، كشت و توليد مواد اوليه مورد نياز و فرآوري آنها، كشت و توليد گياهان علوفه اي، غذايي و دارويي و عرضه محصوالت توليدي. 

هاي دامي و پروژه هاي عمراني و مزارع جهت پرورش دام، طيور، ماكيان و آبزيان انجام عمليات احداث كارخانجات مرتبط با فعاليت  -۳

و راه اندازي خطوط فرآوري محصوالت آنها و تسطيح و آماده سازي تغيير كاربري، اخذ مجوزهاي الزم و عمليات عمراني مربوط به 

 منظور ايجاد حداكثر ارزش افزوده امالک و مستغالت شركت. 

حداث، توسعه و راه اندازي كارخانجات صنعتي به منظور فرآوري گندم، ذرت و ساير محصوالت گياهي جهت توليد انجام عمليات ا -۲

 محصوالتي از قبيل آرد، نشاسته، گلوكز، گلوتن، دكستروز، خوراک دام و ساير مشتقات استحصالي. 

 مجتمع هاي تجاري و اداري، مسكوني.  ساخت و احداث و راه اندازي واحدهاي گلخانه اي، باغات، ابنيه هاي گردشگري، -۲

صنعتي و انجام عمليات بازرگاني مرتبط با فعاليت هاي واردات نهاده هاي گياهي اعم از گندم، ذرت و ساير  -فرآوري از فلزات معدني -۶

 نهاده ها، ماشين آالت و تجهيزات مورد نياز از خارج از كشور. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       )سهامی عام( امیدنامه درج و پذیرش شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

 

 215از  189صفحه 

 

 :ترکیب سهامداران  

 به شرح زير مي باشد: ۲۸/۹۲/۸۲۰1تاريخ  در )سهامي خاص( و صنعت كوثر دنا يكشاورز شگامانيپ ان شركتتركيب سهامدار

 31/03/1397 تا و صنعت کوثر دنا یکشاورز یشگامانپ شرکت سهامداران بیترک -114جدول  

 ترکیب سهامداران
 سمت در هیئت مدیره اعضاء هیئت مدیره

 نام سهامدار تعداد سهام درصد سهام

۰۰۰.۰۰۰%  يرهمد يئتهو نائب رئيس  مديرعامل حسين اكبري سرمايه گذاري كشاورزي كوثر ۳۳۸،۰۰۰،۱۹۹ 

۳۲۹.۹۹۹۹%  رئيس هيئت مديره منوچهر ساجدي سازمان اقتصادي كوثر ۶۹ 

۹.۹۹۹۹۳۲%  ـ ـ ـ ـ ـ ـ مرغک ۶۹ 

۹.۹۹۹۹۳۲%  ـ ـ ـ ـ ـ ـ  معادن كوثرو سرمايه گذاري توسعه صنايع  ۶۹ 

۹۹۹۹۳۲.۹%  و معاون پشتيباني هيئت مديرهعضو  محمد ايزدپناه  و ساختمان معين كوثر زمينگروه سرمايه گذاري  ۶۹ 

100%  جمع 222،000،000 

 

 تعداد پرسنل: 
 باشد: يم ريگذشته به شرح جدول ز يدوره مال ۲ يبرا )سهامي خاص( و صنعت كوثر دنا يكشاورز شگامانيپ شركت تعداد پرسنل

 خاص( یو صنعت کوثر دنا )سهام یکشاورز شگامانیتعداد پرسنل شرکت پ -115جدول 

 واحدها

ماهه منتهی به  6دوره مالی 

31/03/1398  

 حسابرسی شده()

سال مالی منتهی به 

30/09/1397 

 )حسابرسی شده( 

سال مالی منتهی به 

30/09/1396 

 )حسابرسی شده( 

 ۳۲ ۳۳ ۳۳ كاركنان كارخانه توليد آرد، نشاسته و گلوكز

 1 ۱ ۱ كاركنان فارم مرغداري

 ۸۲ ۸۳ ۸۳ كاركنان اداري و تشكيالتي

 44 42 42 جمع

 

 

 



                                       )سهامی عام( امیدنامه درج و پذیرش شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

 

 215از  191صفحه 

 

 :ترازنامه 

 دوره مالي گذشته به شرح جدول زير مي باشد: ۲ يبراخاص(  يو صنعت كوثر دنا )سهام يكشاورز شگامانيپشركت  ترازنامه

 خاص( یثر دنا )سهامو صنعت کو یکشاورز شگامانیشرکت پترازنامه  -116جدول 

 ارقام به میلیون ریال

 شرح 

ماهه  6دوره مالی 

منتهی به 

31/03/1398 

 )حسابرسی شده(

سال مالی منتهی 

 30/09/1397به 

 )حسابرسی شده(

سال مالی منتهی 

 30/09/1396به 

 )حسابرسی شده(

 شرح

ماهه منتهی  6دوره مالی 

 31/03/1398به 

 )حسابرسی شده(

سال مالی منتهی به 

)حسابرسی  30/09/1397

 شده(

سال مالی منتهی به 

)حسابرسی  30/09/1395

 شده(

 بدهی های جاری: دارایی های جاری:
  ۸1،۳۳۳  ۳۹،11۳  ۳۹،۱1۹ پرداختني هاي تجاري و غيرتجاري  ۲۲۲  ۸،۸۵۱  ۰،۱۳1 موجودي نقد

دريافتني هاي تجاري و 

 غيرتجاري

  ۸۱۰  ۸۱۰  ۸,1۳۰ ماليات پرداختني  ۵،۵۳۲  ۸۸،۶1۱  ۸۲،۲۶۱

  ۲1  ۸،۳۵۰  ۳،۳۶۹ پيش دريافتها  ۸11  1،۵۳۲  ۲،۲۲۵ موجودي مواد و كاال

  ۳۲۸،۹۲۸  ۹  ۹ بدهي هاي مرتبط با دارايي نگهداري شده براي فروش  ۸۶۱  ۸،۹۳۶  ۸،۳۱۲ پيش پرداخت ها

  248،479  3022،2  24،849 جمع بدهی های جاری  ۳۳۹،۲۰1  ۹  ۹ دارايي نگهداي شده براي فروش

 بدهی های غیرجاری:  227،789  21،395  28،904 جمع دارایی های جاری

  ۸۳،۲۵۰  ۸۳۳،۹۶۵  ۸۲۲،۵۳۲ پرداختني بلندمدت دارایی های غیرجاری:

  ۳۸۸  ۲،۶۲۵  ۵،۸۰۱ ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان  ۸۸،۶۶۶  ۲،۲۵۳  ۸،۰۸۶ دارايي هاي زيستي مولد

  12،680  126،592  139،821 جمع بدهی های غیرجاری  ۲،۲۵۲  ۲،۲۲1  ۲،۳۱۰ دارايي هاي نامشهود
  261،159  148،822  164،670 جمع بدهی ها  ۸۲،۲۰۱  ۳۳۸،۰۶1  ۳۸۱،۰۰۲ دارايي هاي ثابت مشهود

 حقوق صاحبان سهام:  29،517  229،766  224،198 جمع دارایی های غیرجاری

  257،306  251،161  253،102 جمع دارایی ها

  ۸۹۹،۹۹۹  ۸۹۹،۹۹۹  ۳۳۳،۹۹۹ سرمايه

  ۹  ۸۳۳،۹۹۹  ۹ افزايش سرمايه در جريان

  ۸۸۹  ۸۸۹  ۸۸۹ اندوخته قانوني

 (۸۹۲،۰۵۲) (۸۸۰،11۸) (۸۲۲،۵1۱) سود )زيان( انباشته

 )3،853(  102،339  88،432 جمع حقوق صاحبان سهام
  257،306  251،161  253،102 ان سهامجمع بدهی ها و حقوق صاحب
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  :صورت سود و زیان 

 دوره مالي گذشته به شرح جدول زير مي باشد: ۲ يبرا خاص( ي)سهامو صنعت كوثر دنا  يكشاورز شگامانيپصورت سود و زيان شركت 

 

 خاص( یو صنعت کوثر دنا )سهام یکشاورز شگامانیشرکت پصورت سود و زیان  -117جدول 

میلیون ریال ارقام به  

 شرح 

ماهه منتهی به  6دوره مالی 

31/03/1398  

 حسابرسی شده()

سال مالی منتهی به 

30/09/1397  

 حسابرسی شده()

سال مالی منتهی به 

30/09/1396  

 حسابرسی شده()

  75،936  124،106  67،519 درآمدهاي عملياتي

 )77,406( )111،786( )64،185( بهاي تمام شده درآمدهاي عملياتي

(1،470)  12،320  3،334 سود ناخالص  

 )15،148( )15،219( )6،824( هزينه هاي فروش، اداري و عمومي

 )13،540( )13،824( )8،996( ساير اقالم عملياتي

(30،158) )16،723( )12،486( زیان عملیاتی  

  0  0  0 هزينه هاي مالي

  744  914  119 ساير درآمدها و هزينه هاي غيرعملياتي

(29،414) )15،809( )12،367( سود)زیان( قبل از کسر مالیات  

  0  0 )1،540( ماليات بر درآمد 

(29،414) )15،809( )13،907( )زیان( خالص عملیات در حال تداوم  

  0  0  0 خالص )زيان( عمليات متوقف شده

(29،414) )15،809( )13،907( سود )زیان( خالص  
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  ارندگان اطالعات نهانید -2-11-3

 شركت به شرح زير مي باشد: ۹۰/۹۰/۸۲۰۱مورخ  ۸1۳۲/۰۱/۶بر اساس نامه شماره فهرست دارندگان اطالعات نهاني 

 فهرست دارندگان اطالعات نهاني -۸۸۱جدول 

ف
دی

ر
 

 نام پدر نام خانوادگی نام
شماره 

 شناسنامه

محل 

 صدور
 ابتاریخ انتص آخرین سمت شماره ملی تاریخ تولد

 ۳۹/۹۵/۸۲۰۱ مديرعامل و عضو هيئت مديره ۸1۶۸۳1۸۳۵۰ ۳۹/۹۱/۸۲۲۰ اهواز ۲۲۲۱ محمود باروتكوب عبداالمير 1

 ۲/۹۵/۸۲۰۱ رئيس هيئت مديره ۸1۶۶۵۶۳۹۲۱ ۹1/۹۵/۸۲۲۵ اهواز ۸۵۵ حسين معظم زاده عبدالخليل 2

 ۸۰/۹۲/۸۲۰۱ مديره عضو هيئت ۸۱۳۱۰۲۲۲۲۲ ۸۲/۸۳/۸۲۲۶ خرمشهر ۰۲1 وهاب دليمي اصل عبدالحسين 3

 ۸۰/۹۲/۸۲۰۱ عضو هيئت مديره ۲۸۱۰۵۸۶۲۹1 ۹۲/۹۲/۸۲۶۲ الشتر ۲۹۲1 احمد رضا مشعلي بهزاد 4

 ۹۶/۹۶/۸۲۰۱ عضو هيئت مديره ۹۰۲۸۲۹۶۹1۸ ۸۳/۹۶/۸۲۲۸ مشهد ۲۳۱1۹ غالمرضا شخص توكليان جواد 5

 ۸۰/۹۲/۸۲۰۱ عضو هيئت مديره ۳۶۲۰۲۰۶۱۵۰ ۹۵/۹۳/۸۲۲1 اقليد ۸1۶۹ كاظم شريفي فرود 6

 ۳۸/۹1/۸۲۰۱ عضو هيئت مديره ۹۹۵۹۰۱۲1۵۹ ۳۸/۸۳/۸۲۶۰ تهران ۲۹1 حيدر علي واعظي محمد صادق 7

 سيد محمد هادي 8
مهدوي شريعت 

 پناهي
 ۹۸/۹۶/۸۲۰۸ مشاور حقوقي ۹۹۶۱۸۰۱۱۹۵ ۸۰/۹۳/۸۲۶۸ تهران ۱۵۸۵ سيد مهدي

 ۸۲/۹1/۸۲۰۱ اعتبارات مدير مالي و ۲۶۳۶۲11۰۰ ۸۱/۸۹/۸۲۶۶ تهران ۲۹۸ تقي ثامتي هادي 9

 ۹۸/۸۳/۸۲۰۶ مدير حسابرسي داخلي ۹۹11۳1۹۱۰۲ ۲۸/۹۵/۸۲۵۳ تهران ۲۲۰۰ افالطون رحيمي محسن 10
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 پذیرش در بورس و عرضه سهام -4

 فرآیند پذیرش -1-4

 پذیرش انجام شده اقدامات -1-1-4

منعقد بانک رفاه كارگران )سهامي خاص(شركت كارگزاري با  ۸۰/۸۳/۸۲۰۵/كا مورخ ۸۹۲۶۱-۸قرارداد مشاوره پذيرش به شماره 

مورخ  ۱۶1/۰1/۶شماره ( در بورس اوراق بهادار طي نامه عامتقاضاي پذيرش شركت سرمايه گذاري كشاورزي كوثر )سهامي  گرديد.

 (عام)سهامي به مديرت پذيرش ارائه گرديد. پس از ارائه درخواست پذيرش شركت سرمايه گذاري كشاورزي كوثر  ۸۹/۹۶/۸۲۰1

خش اول مدارک مورد نياز دريافت و رسيدگي به درخواست پذيرش در بورس آغاز شد. با تكميل مدارک مورد نياز، اقدامات الزم به ب

 هيئت پذيرش و  ۹۸/۹۲/۸۲۰۱پيش نويس اميدنامه انجام شد و جهت طرح در جلسه مورخ منظور به روز رساني و تكميل 

 ل گرديد. اتصميم گيري در خصوص آن ارس

 و نحوه احراز شرایط پذیرش -2-1-4

در بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران در جلسه مورخ  (عام)سهامي كوثر درخواست پذيرش شركت سرمايه گذاري كشاورزي 

هيئت پذيرش مطرح گرديد. هيئت ياد شده پس از بررسي مستندات پرونده پذيرش، ضمن موافقت با پذيرش آن ۹۸/۹۲/۸۲۰۱

 هاي بازار دوم بورس، مقرر كرد اقدامات زير قبل از درج نماد انجام شود:  شركت در فهرست نرخ

 

 احراز شرایط پذیرش -119جدول 

 اقدامات صورت گرفته  01/04/1398 بندهای صورتجلسه هیئت پذیرش به تاریخ ردیف

۸ 

تبديل شده و نزد  "سهامي عام"به  "سهامي خاص"نوع شركت از 

به عنوان نهاد مالي با شخصيت حقوقي سازمان بورس و اوراق بهادار 

 سهامي عام ثبت شود. 

نوع شركت از سهامي خاص به سهامي عام تبديل و نزد سازمان بورس 

اوراق بهادار به عنوان نهادمالي با شخصيت حقوقي سهامي عام به 

 ثبت شد. ۳۱/۸۸/۸۲۰۱به تاريخ  ۸۸۵۰۲شماره 

۳ 
هاي احتمالي و معوق تعهد سهامدار عمده مبني بر تقبل كليه بدهي 

 ارائه شود. قبل از واگذاري سهام از قبيل بدهي مالياتي

سازمان اقتصادي كوثر به عنوان سهامدار عمده شركت سرمايه گذاري 

گردد در صورت افشا هرگونه بدهي اعم از كشاورزي كوثر متعهد مي

بيمه و غيره بيش از مقداري كه در صورت هاي مالي  -ماليات

افشا شده است  ۳۰/۸۳/۸۲۰1ماهه منتهي به  ۸۳حسابرسي شده 

مشخص و قطعي گردد، راسا آن هزينه را از منابع سازمان تامين و 

پرداخت نمايد. بديهي است هيچ ريسكي ناشي از اين موضوع متوجه 

گذاري كشاورزي كوثر و سهامداران جديد نخواهد شد. شركت سرمايه

به  ۹۸/۹۶/۸۲۰۱ورخ م ۳۲۶۲/۳/۶1۹۱/۰۱مراتب طي نامه به شماره 

 شده است. اق بهادار تهران ارائهشركت بورس اور

۲ 

درصد از سهام شركت  ۸۹تعهد سهامدار عمده مبني بر عرضه حداقل 

 ارائه شود. در روز عرضه اوليه

-درصد از سهام شركت سرمايه ۰۰/۰۰سازمان اقتصادي كوثر، دارنده 

شركت متعهد شد كشاورزي كوثر به عنوان سهامدار عمده اين گذاري

درصد از سهام شركت را جهت كشف  ۸۹در روز عرضه اوليه به ميزان 

قيمت در روز عرضه اوليه، در بورس عرضه نمايد و مراتب طي نامه به 
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 اقدامات صورت گرفته  01/04/1398 بندهای صورتجلسه هیئت پذیرش به تاریخ ردیف

به شركت بورس  ۹۸/۹۶/۸۲۰۱مورخ  ۳۲۶۸/۳/۶1۹۱/۰۱شماره 

 شده است. ن اعالماوراق بهادار تهرا

۲ 
زار اوراق بهادار از اركان مرتبط قانون با ۲۲تعهدنامه مرتبط به ماده 

 با پذيرش سهام شركت، اخذ شود.

هاي زير به شركت بورس اوراق بهادار تهران ها طي نامهاين تعهدنامه

 عالم گرديده است.ا

به تاريخ  ۱۲1/۰۱/۶تعهدنامه مشاور حقوقي طي نامه شماره     .۸

 توسط شركت سرمايه گذاري كشاورزي كوثر؛ ۹۵/۹۶/۸۲۰۱

به تاريخ  ۸۸۲۶/۰1/۶تعهدنامه ناشران طي نامه شماره     .۳

 توسط شركت سرمايه گذاري كشاورزي كوثر؛ ۸۱/۹۵/۸۲۰1

به تاريخ  ۰۸۵۰/۰1تعهدنامه حسابرس طي نامه شماره     .۲

 توسط موسسه حسابرسي مفيد راهبر؛ ۳۲/۹1/۸۲۰1

 به تاريخ ۰1/كا/۸۸۹۵۸تعهدنامه مشاور پذيرش طي نامه شماره     .۲

 كارگزاري بانک رفاه كارگران؛ توسط شركت ۸۶/۹۱/۸۲۰1

به تاريخ  ۱۲۵/۰۱/۶دعاوي حقوقي طي نامه شماره     .۶

 توسط شركت سرمايه گذاري كشاورزي كوثر؛ ۹1/۹۶/۸۲۰۱

۶ 

هاي كنترل داخلي و تاييديه حسابرس در خصوص كفايت سيستم

ري امندي شركت از سيستم اطالعات حسابداري )از جمله حسابدبهره

مالي و حسابداري بهاي تمام شده( مطلوب و مناسب با حجم فعاليت 

 شركت اصلي و شركت هاي عضو گروه ارائه گردد.

اي داخلي هتائيد سيستم اطالعات حسابداري و كفايت سيستم كنترل

در تاريخ  ۶۱1۱/۰۱توسط حسابرس طي نامه به شماره 

 كت بورستوسط موسسه حسابرسي مفيد راهبر به شر ۹1/۹۶/۸۲۰۱

 .هران اعالم شده استاوراق بهادار ت

۵ 
قرارداد بازارگرداني با يكي از نهادهاي داراي مجوز بازارگرداني قبل از 

 عرضه سهام منعقد گردد. 

موضوع انعقاد قرارداد بازارگرداني پس از درج نماد شركت در فهرست 

اني هاي بورس صورت مي پذيرد و پس از انعقاد قرارداد بازارگردنرخ

 ان ارائه خواهد شد.اي به شركت بورس اوراق بهادار تهرنسخه

1 

هاي عمده شركت)اصلي و فرعي( از جمله فهرست كاملي از دارايي

هاي آن به همراه دعاوي حقوقي مرتيط با با زمين هاي داراي زمين

معارض و نيز اظهار نظر مشاور حقوقي و يا واحد حقوقي شركت در 

 ائه و در اميدنامه افشا شود. آن خصوص به بورس ار

گذاري كشاورزي كوثر و امالک و دعاوي حقوقي شركت سرمايه

 ۳۳/۹1/۸۲۰۱مورخ  ۸۲1۶/۰۱/۶هاي تابعه طي نامه شماره شركت

باشد( به هاي تابعه با امضا مديرعامل پيوست مي)امالک شركت

هاي شركت شركت بورس اوراق بهادار تهران اعالم شده است. زمين

باشد كه موضوع طي گذاري كشاورزي كوثر داراي معارض نمييهسرما

هاي به تاريخ ۸۲1۶/۰۱/۶و  ۱۲۵/۰۱/۶هاي شماره نامه

به بورس اعالم و موارد يادشده در  ۳۳/۹1/۸۲۰۱و ۹1/۹۶/۸۲۰۱

 است.  ه افشا شدهاميدنام ۳۹۶صفحه 

۱ 

 راهبرد و برنامه مديريت براي استفاده از ظرفيت كامل در حوزه هاي

 زير ظرفيت از قبيل خوراک دام و شير به بورس ارائه شود. 

ها باالخص ها و توسعه مقياس فعاليتطرح يكپارچه سازي فعاليت

هاي نهايي جهت دستيابي به ارزش افزوده بيشتر مستلزم در حلقه

هاي عملياتي از جمله خوراک دام و طيور و بكارگيري كليه ظرفيت

گذاري در همين راستا شركت سرمايه .. است..هاي لبني وفرآورده

 كشاورزي كوثر اقدام به فعاليت هاي زير نمود:

 ادغام شركت هاي زير مجموعه جهت ايجاد زنجيره هاي توليدي     •

 بروز رساني تكنولوژي مورد استفاده در شركت هاي تابعه     •

 استفاده از ظرفيت صادراتي و ايجاد بازارهاي جديد     •

 مشاركت با بخش خصوصي و دولتي جهت هم افزايي     •

 تقويت زنجيره هاي موجود     •

 افشا شده است. اميدنامه ۰۰موارد يادشده در صفحه 
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 اقدامات صورت گرفته  01/04/1398 بندهای صورتجلسه هیئت پذیرش به تاریخ ردیف

۰ 

هاي ذاتي صنعت از راهبرد و برنامه مديريت براي مواجهه با ريسک

ها به بيماري مسري و نيز خطرات طبيعي جمله ريسک آلودگي گله

 ورس ارائه شود. به ب

استفاده حداكثري از توان و امكانات موجود، با حداقل هزينه سرمايه   •

گذاري جهت بهسازي و نوسازي با هدف كاهش بهاي تمام شده 

 محصوالت و كاهش مخاطرات بهداشتي؛

ابت هاي ثبيمه حداكثري در مقابل خطرات طبيعي براي كليه دارائي  •

دف براي تمامي موارد ريسک اعم از و زيستي مولد و محصوالت ه

هاي طبيعي ها(، شرايط بحرانتوليد ) بهداشت، درمان و بيماري

 ...( و.)باران، خشكسالي، تند باد، برف، يخ زدگي، تگرگ، صاعقه و

 شرايط بازار؛

هاي پژوهشي كاربردي ارتقا توان تحقيق و توسعه و انجام پروژه  •

ها به بيماري هاي مسري و خطرات هاي )آلودگي گله براساس چالش

هاي تابعه زير نظر معاونت پژوهش و توسعه فناورزي طبيعي( شركت

 گذاري كشاورزي كوثر؛شركت سرمايه

هاي طرح انتقال واحدهاي توليدي از مناطق پرريسک به مكان  •

مطلوب براي فعاليت )كم ريسک( بطور مثال انتقال بخشي از ظرفيت 

از منطقه آبيک به زنجان و يا احداث فارم  توليدي شركت مرغک

قنداب و انتقال بخشي از ظرفيت واحدهاي توليدي گلمكان شركت 

 ديزباد به آن منطقه؛

ا با اجراي ههاي بيوسكوريتي و برنامه مانيتورينگ گلهارتقاء پروتكل  •

( زير نظر active surveillanceهاي مراقبت فعال )برنامه

 آزمايشگاه كوثر.

 اميدنامه افشا شده است. ۱۵موارد يادشده در صفحه 

۸۹ 

گذاري كشاوري كوثر از بابت جبران -ده درصد از سهام شركت سرمايه

هاي احتمالي قبل از واگذاري سهام )شامل بيمه، ماليات، كليه بدهي

..( مربوط به شركت اصلي .كسري ذخائر، آثار نهايي دعاوي حقوقي و

 نفع بورس اوراق بهادار توثيق شود. هاي تابعه به و شركت

سازمان  ۸۰/۹۱/۸۲۰۱مورخ  ۲۶۲۲/۳/۶1۹۱/۰۱شماره  طي نامه

گذاري اقتصادي كوثر به عنوان سهامدار عمده شركت سرمايه

درصد از سهام  ۸۹متعهد گرديد پس از درج نماد  كشاورزي كوثر

خود را بابت جبران كليه بدهي هاي احتمالي )شامل بيمه، ماليات، 

..( مربوط به شركت اصلي .كسري ذخائر، آثار نهايي دعاوي حقوقي و

هاي تابعه را قبل از واگذاري سهام، نزد شركت سپرده گذاري و شركت

مركزي و تسويه وجوه توثيق نمايد كه اين امر پس از درج نماد انجام 

 و مدارک و مستندات به بورس ارائه خواهد شد. 

۸۸ 

مالي به صورت كامل وفق دستورالعمل  هايافشاي اطالعات و صورت

هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اجرايي افشاي اطالعات شركت

اوراق بهادار در سامانه كدال صورت گيرد. همچنين سهامدار عمده 

متعهد شود با علم به اهميت افشاي اطالعات در بازار سرمايه، ساز و 

لي در شركت كار مديريتي و عملياتي مناسب براي گزارشگري ما

گذاري كوثر تدارک ديده شده و چالش يا محدوديتي براي سرمايه

هاي هاي مالي شركت اصلي و تمام شركتارائه اطالعات و صورت

 گروه وجود ندارد. 

سازمان اقتصادي كوثر )سهامدار عمده( طي نامه شماره 

گذاري و شركت سرمايه ۹۸/۹۶/۸۲۰۱به تاريخ  ۳۲۶۳/۶1۹۱/۰۱

 ۳۳/۹1/۸۲۰۱مورخ  ۸۲1۳/۰۱/۶طي نامه شماره  كشاورزي كوثر

متعهد گرديدند سازوكار مديريتي و عملياتي مناسب براي گزارشگري 

مالي در شركت سرمايه گذاري كشاورزي كوثر تدارک ديده شده و 

هاي مالي اين چالش و يا محدوديتي براي ارائه اطالعات و صورت

محض دريافت توكن هاي تابعه آن وجود ندارد و به شركت و شركت

هاي مالي به صورت كامل وفق دستورالعمل افشاي اطالعات و صورت

هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اجراي افشاي اطالعات شركت

اوراق بهادار توسط شركت سرمايه گذاري كشاورزي كوثر در سامانه 

 كدال صورت گيرد. 
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۸۳ 

 ؛آخرين وضعيت مالياتي    (۸

صورت هاي مالي دوره  ۸1-۳توضيحي شماره  طبق نامه يادداشت  -۸

، خالصه وضعيت ذخيره ماليات ۳۰/۸۳/۸۲۰1ماهه منتهي به  ۸۳

به شرح  ۸۲۰1تا  ۸۲۰۳هاي )ماليات پرداختي( شركت براي سال

جدول پيوست كه به تائيد مديرعامل شركت نيز رسيده است ارسال 

و  ۸۲۰۶،۸۲۰۲،۸۲۰۲،۸۲۰۸مي گردد. ضمنا برگ قطعي ماليات 

باشد. شركت طي نامه شماره پيوست مي ۸۲۰۳برگ تشخيص ماليات 

از اداره امور مالياتي شمال تهران  ۸۱/۹۱/۸۲۰۱مورخ  ۸۶11/۰۱/۶

هاي درخواست مفاصا حساب مالياتي سال

را نموده است كه آن اداره  ۸۲۰۸،۸۲۰۲،۸۲۰۲،۸۲۰۶،۸۸۲۰۵

محترم در جواب نامه اظهار داشته كه به درخواست شركت بورس 

تهران مفاصا حساب مالياتي ارائه خواهد كرد كه موضوع طي نامه 

به بورس ارائه شد و  ۹۲/۹۰/۸۲۰۱به تاريخ  ۸۵۰۸/۰۱/۶شماره 

به بورس  ۹۲/۹۰/۸۲۰۱به تاريخ  ۸۵۰۸/۰۱/۶شركت طي نامه شماره 

اعالم نمود كه امكان ارائه مفاصا حساب مالياتي را ندارد و پيرو آن 

به  ۵۰۳۳۳/۸۱۸ياتي طي نامه شماره بورس با اداره امور مال

مكاتبه و درخواست ارائه آخرين مفاصا حساب مالياتي  ۳1/۹۰/۸۲۰۱

شركت را نمود ولي تا تاريخ تهيه اين گزارش پاسخي دريافت نشده 

 اميد نامه افشا شده است.  ۸۳۵و موارد در صفحه  است

 مالكيت؛ ها و انتقال اسنادآخرين وضعيت نقل و انتقال دارايي    (۳

گذاري كشاورزي كوثر طبق در مورد شركت اصلي يعني سرمايه -۳

هيچگونه نقل و انتقال  ۳۰/۸۳/۸۲۰1هاي مالي منتهي به صورت

دارايي و انتقال اسناد مالكيت صورت نگرفته است.در ارتباط با 

 گذاري كشاورزي كوثر طبق هاي تابعه شركت سرمايهشركت

 و همچنين  ۲۹/۹۰/۸۲۰1به هاي مالي ساالنه منتهي صورت

هيچگونه نقل و  ۲۸/۹۲/۸۲۰۱هاي مالي شش ماهه منتهي به صورت

 انتقال دارايي و انتقال اسناد مالكيت صورت نگرفته است.

اي شامل مقطع زماني برآورد هاي توسعهجزئيات سودآوري طرح    (۲

گذاري صورت گرفته و نيز اثر بر جايگاه و تناسب آن با سرمايه

 دينگ در صنعت؛ هل

اي طبق نامه شماره هاي توسعهجزئيات سودآوري طرح -۲

به شركت بورس اوراق بهادار تهران  ۳۳/۹1/۸۲۰۱مورخ  ۸۲1۲/۰۱/۶

 اميدنامه افشا گرديده است.  ۸۳۲اعالم و در صفحه شماره 

 جزئيات تسهيالت دريافتي و امالک در رهن؛    (۲

صورت گرفته با بانک -۲ سدآبادي  طبق قرارداد  شعبه ا شاورزي  ك

گذاري كشــاورزي كوثر بخشــي از امالک خود را به شــركت ســرمايه

ـــت و از اين  ـــاورزي برده اس قالب قرارداد بلوكاژ در رهن بانک كش

ستفاده مي سهيالت مختلف ا شود كه جزئيات امالک جهت گرفتن ت

 اميدنامه افشا شده است.  ۸۹۱آن در صفحه شماره 

هاي زيانده و اصالح ت براي بهبود وضعيت شركتبرنامه مديري    (۶

 ها در سوددهي؛تركيب شركت

گذاري شركت سرمايه ۸۲۰1اسفند  ۳۰هاي مالي باتوجه به صورت -۶

هاي تابعه در وضعيت سودهي قرار كشاورزي كوثر، تمامي شركت

دارند و تنها شركت پيشگامان كشاورزي كوثر دنا و آبزي اكسير كوثر 

 .شندبازيانده مي

 جزئيات فعاليت شركت پيشگامان كشاورزي كوثر كرمانشاه؛    (۵

گذاري كشاورزي كوثر براي رساندن شركت پيشگامان گروه سرمايه

هايي براي استفاده از ظرفيت كشاورزي كوثر دنا به سوددهي برنامه

اندازي خالي و همچنين صادرات محصوالت به كشور عراق با راه

 نشاسته، گلوكز دارد. كارخانه توليد آرد،
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 هاي تابعه؛هاي راكد شركتبرنامه مديريت براي امالک و دارايي    (1

هاي مالي شش ماهه در رابطه با شركت آبزي اكسير طبق صورت

، اين شركت داراي سود  ۲۸/۹۲/۸۲۰۱حسابرسي شده منتهي به 

باشد. همچنين پيش بيني ميليون ريال مي ۳۲،۹۵۸خالص به مبلغ 

هاي در حال اجرا در شركت آبزي اكسير كوثر ود با توجه به طرحشمي

كه هنوز به بهره برداري كامل نرسيده اند، سوددهي اين شركت 

 افزايش يابد.

 اميدنامه افشا شده است.  ۰۰اين توضيحات در صفحه شماره  هاي عضو گروه؛گذاري معامالت في مابين شركتنحوه قيمت    (۱

افزايش سرمايه از محل الباقي مطالبات سازمان  زمانبندي    (۰

 اقتصادي كوثر؛ 

جزئيات فعاليت شركت پيشگامان كشاورزي كوثر كرمانشاه به شرح -۵

 زير است: 

 گذاری انجام شده:میزان سرمایه ؛۸۲۰۳هاي شركت در سال جزئيات تجديد ارزيابي دارايي  (۸۹

تي نهاده ها بر سودآوري اثرات حذف ارز دولتي و نوسانات قيم   (۸۸

 شركت هاي گروه؛
 ميليارد ريال ۳۵متري اسالم آباد غرب :  ۶۹۹۹گلخانه 

 ميليارد ريال ۶/۳۶متري هليالن :  ۶۹۹۹گلخانه  موارد مرتبط با كسري بيمه و راهبرد مديريت براي پوشش آن؛  (۸۳

 هاي گروه؛وري در سطح شركتبرنامه مديريت براي بهبود بهره  (۸۲

باشد هكتار مي ۸در حال حاضر سطح زير كشت  سطح زیر کشت:

رسد و طي دوسال هكتار مي ۶/۱به  ۸۲۰۰و اين ميزان تا پايان سال 

هاي انجام شده ريزيهكتار خواهد رسيد. با توجه به برنامه ۲۹آينده به

 هكتار خواهد رسيد. ۲۶سطح در بلند مدت به 

 ( ...جزئيات كسري ذخائر )بيمه و  (۸۲
هاي گاتيک با عرض دهانه گلخانه های احداث شده:نوع گلخانه

۵/۰ 

هاي زيستي غير مولد موضوع نحوه قيمت گذاري دارايي   (۸۶

 .۲۸/۹۵/۸۲۰1هاي مالي صورت ۵يادداشت شماره 

برنامه توليدي اين شركت انواع سبزي و صيفي  نوع محصوالت:

ر دو نوع بزرگ و اما در حال حاضر عمدتا گوجه فرنگي ) د .است

در صورت مساعد بودن شرايط  زيتوني( در دست توليد است و احتماال

 شود.توليد مي ۸۲۰۱ اي رنگي نيز تا پايان سالبازار فلفل دلمه

  
ها در يک سال آينده با توجه به گستردگي گلخانه زمان برداشت:

 شود. بصورت متناوب محصوالت ارائه مي

  
نفر بصورت  ۸۹در حال حاضر به ازاي هر هكتار  :زاییمیزان اشتغال

 نفر بصورت غير مستقيم  ۸۶مستقيم و 

  
 ۲با توجه به پيش بيني انجام شده و با نرخ بازگشت  میزان سود:

ميليار ريال ميزان سوددهي  ۲ساله سرمايه ساليانه به ازاي هر هكتار 

 باشد.شركت مي

  
ال زي كوثر كرمانشاه به دنبشايان ذكر است شركت پيشگامان كشاور

 باشد:هاي زير جهت افزايش سوددهي خود ميبرنامه

 . توليد محصوالت با كيفيت ۸  

 . صادرات مستقيم به بازارهاي هدف صادراتي۳  

 . ايجاد مركز اگرو توريسم ۲  

 . صادرات مستقيم به روسيه و كشورهاي منطقه۲  

 افشا شده است.  اميدنامه ۸۹۹اين موضوع در صفحه شماره   

  
برنامه شركت سرمايه گذاري كشاورزي كوثر در خصوص  -1

 باشد:امالک و دارايي هاي شركت به شرح زير مي
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هاي شركت ها و امالک راكد بر اساس آيين نامهفروش: فروش دارايي

هاي تابعه پس از طي تشريفات و با توجه به صرفه و صالح شركت

 خواهد شد.اداري انجام 

  

هاي توسعه هاي راكد كه بر اساس برنامهبهره برداري: امالک و دارايي

برداري و استفاده مجدد داشته باشد اي مصوب در گروه قابليت بهره

پس از طي تشريفات قانوني و با در نظر گرفتن صرفه و صالح شركت 

 شود.هاي توسعه اي بكار گرفته ميدر پروژه

 اميدنامه افشا شده است.  ۸۹۲صفحه شماره  اين موضوع در  

  

هاي تابعه براساس قيمت روز قيمت گذاري معامالت بين شركت -۱

گذاري كشاورزي كوثر باشد و الزامي از طرف شركت سرمايهبازار مي

 1۲اين موضوع در صفحه شماره  .براي رعايت نرخ خاصي وجود ندارد

 اميدنامه افشا شده است. 

  

بيش از   افزايش سرمايهاي براي برنامهاين شركت ل حاضر در حا-۰

ميليارد ريال وجود ندارد. جدول افزايش سرمايه از سال  ۳.1۶۹مبلغ 

 ۸۱باشد. اين موضوع در صفحه شماره پيوست مي ۸۲۰1تا  ۸۲۵۳

  اميدنامه افشا شده است.

  

طبق  ۸۲۰۳هاي شركت در سال جزييات تجديد ارزيابي دارايي -۸۹

 ۳۰/۸۳/۸۲۰1هاي مالي ساالنه منتهي به صورت ۳1ادداشت شماره ي

و جدول پيوست جمع مانده سرفصل حساب مازاد تجديد ارزيابي 

ميليون  ۳،۸1۲،۶۶۸هاي مالي تلفيقي برابر با ها طبق صورتدارايي

اميدنامه افشا شده  ۸۸۲باشد اين موضوع در صفحه شماره ريال مي

 .است

  
ها بر ز دولتی و نوسانات قیمتی نهادهاثرات حذف ار -۸۸

 سودآوری شرکت های گروه

  

ها بر سودآوري به طور كلي، حذف ارز دولتي و نوسانات قيمتي نهاده

اي ندارد و داليل آن عبارتند شركت هاي گروه تأثير قابل مالحظه

 از:

  

در صورت حذف ارز دولتي قيمت نهاده ها  مزیت اقتصاد آزاد:

گذاري ديگر توسط نهادهاي -يابد و در اين شرايط، قيمتافزايش مي

گيرد و كنترل دولت بر بازار كاهش مي يابد و حاكميتي صورت نمي

د. اين شوها تنها بر اساس عرضه و تقاضا تعيين ميبه دنبال آن قيمت

كند. بر اساس اصول ها كمک زيادي ميشرايط به واقعي شدن قيمت

شود. ها ميها منجر به حذف واسطهتعلم اقتصاد، واقعي شدن قيم

ها باعث برقراري ارتباط مستقيم بين توليدكننده و حذف واسطه

شود افزايش قيمت شود؛ كه موجب ميكننده نهايي ميمصرف

باشد )و به حساب واسطه ها ميمحصوالت كه ناشي از وجود واسطه

د. هاي تابعه هلدينگ واريز شوشود( به حساب شركتها واريز مي

بعه هاي تابه علت ضروري بودن كاالهاي توليدي شركت عالوه بر اين،

 شود وها نوسانات قيمتي گرفته ميدر سبد خانوار، با حذف واسطه

 رود و دركننده واقعي ديگر به دنبال كاالهاي جايگزين نميمصرف

 افزايد. بلند مدت تقاضاي خود را حفظ و به آن مي
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شود كه متناسب با افزايش بيني ميپيش مزیت قیمت گذاری:

ها )ناشي از حذف ارز دولتي(، قيمت فروش محصوالت قيمت نهاده

هاي تابعه نيز افزايش يابد. بنابراين، حذف ارز دولتي توليدي شركت

هاي گروه تأثير قابل ها بر سودآوري شركتو نوسانات قيمتي نهاده

 اي ندارد.مالحظه

  

شود كه در صورت حذف ارز دولتي و مي بينيپيش مزیت رقابتی:

اندازي واحدهاي هاي راههاي توليد و افزايش هزينهافزايش هزينه

توليدي، در كوتاه مدت جذابيت ورود به صنعت كاهش يابد و تعداد 

 رقبا افزايش پيدا نكند.

  

همچنين با آزادسازي قيمت ارز محصوالت شركت  مزیت صادراتی:

در بازارهاي هدف خارجي )صادراتي( خواهند قدرت رقابتي بيشتري 

توان به داشت و با صادرات اين محصوالت و ارز حاصل از آنها مي

ها مورد نياز پرداخت و از آثار زيان بار نوسانات قيمت تأمين نهاده

ها همچنين نهادها جلوگيري كرد. در رابطه با نوسانات قيمت نهاده

اي ههاي مورد نياز شركتنهاده ريزي و پيش بينيتوان با برنامهمي

براي مصارف آينده آثار آن را به حداقل  هاتابعه و تهيه اين نهاده

 كاهش داد.

  

با توجه به اينكه يكي از  کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان:

اهداف ايجاد ارز دولتي دادن يارانه غير مستقيم به مصرف كنندگان 

ا هشود با باالرفتن قيمتمياست، حذف اين ارز در كوتاه مدت باعث 

قدرت خريد مصرف كنندگان كاهش يابد ولي در بلند مدت با 

هاي جديد آثار زيان بار حذف ارز دولتي هماهنگ شدن بازار با قيمت

 براي مصرف كنندگان از بين مي رود. 

 اميدنامه افشا شده است.  1۸اين موضوع در صفحه شماره   

  

هاي زيستي) مولد و غير مولد( صرفا ياي دارايپوشش بيمه -۸۳

رد. گيتوسط صندوق بيمه محصوالت كشاورزي تحت پوشش قرار مي

الزم به ذكر است در صورت وقوع بالياي طبيعي و اتفاقات غير مترقبه 

هاي گذشته .. طبق رويه جاري و سال.زا وهاي بيمارينظير اپيدمي

شود. همچنين مي خسارات ناشي از اين موراد از سوي دولت تامين

ه گر اين است كه هميشهاي تابعه بيانعملكرد سنوات گذشته شركت

هاي ذاتي ها و كاهش ريسکبه دليل افزايش ضريب امنيت فارم

صنعت، ميزان خسارت ناشي از اينگونه حوادث بسيار كمتر از عرف 

صنعت و سقف تعيين شده صندوق بيمه محصوالت كشاورزي جهت 

ده بوده است. ضمنا با توجه به تعهدنامه سهامدار جبران خسارات وار

هاي احتمالي از قبيل كسري ( در خصوص جبران بدهي۸۹عمده ) بند

درصد سهام شركت نزد شركت سپرده گذاري مركزي اوراق ۸۹ذخاير، 

بهادار و تسويه وجوه توثيق خواهد شد. اين موضوع در صفحه شماره 

 اميدنامه افشا شده است.  ۸۹۲

  
برنامه مدیریت برای بهبود بهره وری در سطح شرکت های -۸۲

 گروه
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الف( ایجاد زنجیره های تولیدی در حوزه های تخصصی کسب 

 و کار

  

 ۲۶گذاري كشاورزي كوثر با بيش از خانواده بزرگ شركت سرمايه

سال سابقه در عرصه توليد محصوالت اساسي و مزيت محور در بخش 

ت فرا اقتصادي خود و تاكيد بر ايفاي كشاورزي ضمن درک ماموري

هاي اقتصاد مقاومتي در خصوص افزايش نقش در امر تحقق سياست

همواره كوشيده است با استفاده از دانش و فناوري  اشتغال و توليد،

هاي نوآورانه ها و ايدههاي نوين مديريتي و توجه به طرحروز، سيستم

ري در اين مسير با بكارگي در ارتقا امنيت غذايي كشور پيشتاز باشد.

ايجاد سازماني سرآمد و استراتژي  هاي نوين مديريتي در قالبمدل

هاي اطالعاتي مورد نياز، بهره گيري از محور با توسعه زير ساخت

هاي بهبود مشترک نيروي متخصص، اجراي كارآمد و اثر بخش پروژه

اشي از هم هاي خلق ارزش افزوده باالتر نهاي تابعه، زمينهدر شركت

هاي محوري و افزايي را فراهم آورده است. حفظ و توسعه قابليت

هاي درون گروهي موجب هاي شركت و به كارگيري ظرفيتتوانمندي

شده است اين شركت مزيت رقابتي الزم جهت حفظ بازار و شناسايي 

هاي جديد را كسب نمايد و با تاكيد بر استقرار زنجيره تامين فرصت

هاي كم بازده با لحاظ اصول زنجيره ارزش و ادغام شركتو توليد با 

هاي با حجم فعاليت زياد، زمينه ارتقا بهره وري و كاهش شركت

و سطح تنوع  هاي مالي، فروش و عملياتي را فراهم آوردريسک

 محصوالت را از مزرعه تا ورود به بشقاب مصرف ارتقا بخشد.

  

لق ارزش افزوده از يک سو و شركت در راستاي ارائه سود پايدار و خ

از سوي ديگر كمک به تامين امنيت غذايي كشور با تاكيد بر بهبود 

ر گذاري با تاكيد بوري ، اقدام به تعريف پرتفوي بهينه سرمايهبهره

هاي كسب هاي تامين و توليد در هر يک از حوزهگيري زنجيرهشكل

ريزي به برنامه توانو كار نموده است. كه از مصاديق اجرايي آن مي

هزار تن گوشت مرغ در قالب زنجيره توليد گوشت مرغ  ۸۶۶توليد 

ارتقاء و توسعه  "اشاره نمود. كه در همين راستا و با اتخاذ راهبرد 

هاي تخصصي با هدف نظام مديريت زنجيره تامين در حوزه فعاليت

ه كمک ب"و تاكيد بر تحقق رسالت  "وريارزش آفريني و ارتقا بهره

با لحاظ اسناد باالدستي، لحاظ الزامات  "مين امنيت غذايي كشورتا

گذاري، هاي با پتانسيل مناسب جهت سرمايهابالغي و مطالعه حوزه

اي هگذاري كشاورزي كوثر در دو بخش تنوع فعاليتشركت سرمايه

، آبزي پروري سال ۸۲۱۰جديد )مكانيزاسيون و تجهيزات كشاورزي 

، گلخانه ۸۲۰۲، دام سبک ۸۲۰۳امي هاي د، دارو و مكمل۸۲۰۹

هاي موجود خود )دو كارخانه بزرگ جوجه ( و توسعه فعاليت۸۲۰۵

كشي در بخش گوشتي و تخم گذار، ايجاد سالن هاي بزرگ مرغ مادر 

هاي فري ... توسعه سالن.ي در خراسان، ساري، لرستان، زنجان و

 ..(.اق وهاي گاو شيري در شريف آباد و اشراستال براي توسعه گله

 گذاري نموده است.سرمايه

  
هاي زيان ده و خروج از فعاليت "هاي همچنين با توجه به استراتژي

، براساس "هاي جاري و عملياتيمنطقي كردن هزينه"و  "كم بازده
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هاي چينه و اجداد زربال ، هاي ابالغي فرآيند ادغام شركتسياست

غداران طوس، ديزباد و طيور مشهد، مر ادغام سه شركت خوراک دام

و تشكيل زنجيره شمال شرق كشور و ادغام شركت پژوهش و توسعه 

گذاري كشاورزي كوثر در قالب كشاورزي كوثر با شركت سرمايه

معاونت پژوهش و توسعه فناوري انجام پذيرفته است. توضيح اينكه 

هاي اداري و تشكيالتي در هاي مذكور عالوه به كاهش هزينهادغام

ها، منجر به هم افزايي عملكرد و رشد توليد و استفاده تسطح شرك

  هاي در اختيار گرديده است.بهينه از دارايي

  
هاي درون مشاركت ها درشايان ذكر است كه رويكرد تشويق شركت

 باشد.گروهي از جمله رويكردهاي اثر گذار در اين حوزه نيز مي

  

هزار  ۸۱۶بيش از  ۸۲۰۵هاي تابعه در طي سال شركت به طوري كه

اي، گندم، كنجاله سويا، كنجاله كلزا، تن جو، ذرت دانه اي و علوفه

اند. رقم عمده ها را مصرف نمودهگندم، سبوس گندم و ساير نهاده

اي و كنجاله سويا بوده كه اي و علوفههاي مصرفي ذرت دانهنهاده

اس دهد. ارزش مواد مصرف شده براسدرصد را پوشش مي ۱۶حدود 

ميليارد ريال بوده كه نسبت  ۸۱۶۲ها حدود هاي مالي شركتصورت

درصد افزايش يافته است.  ۶/۳ميليارد ريال( ۸۱۹۱) ۸۲۰۶به سال 

درصد( بوده  ۶۹ميليارد ريال ) ۰۳۳مبادالت داخلي گروه حدود  مبلغ

هاي مالي و بقيه آن به عنوان معامالت عمده خارج از گروه در صورت

 ۱۳۹رشد معامالت داخلي نسبت به سال گذشته) گزارش شده است.

 درصد بوده است. ۶ميليارد ريال( 

  

-هاي خاوردشت و پنبه ودانهها با شركتدر صورتيكه معامالت شركت

هاي خراسان و كارتن سازي كوثر را جزءمعامالت داخل گروه محاسبه 

به ترتيب  ۸۲۰۵و ۸۲۰۶كنيم ارقام معامالت خارج گروه در سالهاي 

 يابند.ميليارد ريال كاهش مي1۵۳ميليارد ريال و۵۵۱ه ب

  

هاي گروه، هيئت كه در راستاي افزايش مبادالت تجاري بين شركت

مديره هلدينگ به منظور تقويت زنجيره تامين و توليد بين گروهي 

صورتجلسه هيئت مديره مورخ  ۸۳طي مصوبه شماره 

هاي داخلي كه وشاز خريد و فر %۸تصويب نمود ميزان ۸۵/۸۹/۸۲۰۵

اند بعنوان تشويق به مديران منجر به تصفيه حساب در هر ماه گرديده

مبلغ  ۲۹/۸۹/۸۲۰۱مدخل پرداخت شود. از اين منظر تا تاريخ ذي

ريال معامله درون گروهي انجام شده كه وفق  ۳۰۵.۱۸1.۳۲۵.۵۱۳

ريال گرديده است كه موضوع  ۳.۰۵۱.۸1۳.۲۵1 مصوبه، مبلغ پاداش

به بورس ارائه  ۹۱/۸۸/۸۲۰۱يخ به تار ۳۸۸۹/۰۱/۶شماره  طي نامه

 شد.

  
ب( توجه به نظام ها و سیستم های مدیریتی در راستای بهبود 

 بهره وری

  

هاي شركت سرمايه گذاري كشاورزي كوثر همانند ساير سازمان

داند تا در اقتصادي پويا و به عنوان يک نهاد ارزشي، خود را ملزم مي

هاي كلي نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران ق سياستراستاي تحق

و اصول ابالغي مقام معظم رهبري )مدظله العالي( به صورت هدفمند 
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هاي بنيادين و الگوي مديريت جهادي و با تكيه بر اصول و ارزش

هاي موثري بردارد كه اين امر مستلزم تدوين راهبردهاي بلند گام

 مندي ذينفعانتأمين رضايتمدت شركت، حركت بر اساس برنامه و 

هاي اجتماعي بويژه در جامعه هدف از رهگذر ايفاي مسئوليت

)خانواده معزز شهدا و ايثارگران( خواهد بود. به همين منظور ضمن 

توجه به بسترسازي در خصوص ايجاد يک سازمان استراتژي محور در 

رش وبا راه اندازي دفتر مديريت استراتژيک و تاكيد بر پر ۸۲۰1سال 

هاي تابعه، به عنوان يک اقدام منابع انساني اين حوزه در شركت

-راهبردي در راستاي ارتقا آمادگي منابع مديريتي با شناسايي زمينه

هاي قابل بهبود و كمک به اتخاذ رويكردهاي بهينه مديريتي و 

اي هعملياتي، اقدام به پيگيري اشاعه تعالي سازماني در ستاد و شركت

هاي متنوع است. در همين راستا ضمن برگزاري كارگاه تابعه نموده

هاي تابعه در امر برنامه ريزي راهبردي، ستاد و توانمندسازي شركت

شركت تابعه در فرآيند ارزيابي جايزه ملي تعالي و پيشرفت در  ۸۹

 حاصل گرديده است. زيرشركت و نتايج  ۸۲۰1سال 

 سطح تعالی کسب شده نام شرکت ردیف  

  ۸ 
شركت مرغ 

 اجداد زربال
 ستاره ۲تقديرنامه 

 ستاره ۳تقديرنامه  شركت مرغک ۳  

  ۲ 
شركت توليدي 

 مرغ ماهان
 ستاره ۳تقديرنامه 

  ۲ 

شركت توسعه 

مكانيزاسيون و 

صنايع كشاورزي 

 كوثر

 ستاره ۸تقديرنامه 

  ۶ 
زنجيره شمال 

 شرق
 گواهي تعهد به تعالي

  ۵ 

شركت توليدي 

دان اجداد سپي

 كوثر

 گواهي تعهد به تعالي

  1 

شركت كشت و 

صنعت شريف 

 آباد

 گواهي تعهد به تعالي

  ۱ 
شركت آبزي 

 اكسير كوثر
 گواهي تعهد به تعالي

  ۰ 

شركت خوراک 

دام و طيور 

 پارس

 گواهي تعهد به تعالي

  ۸۹ 
شركت كشت و 

 صنعت اشراق
 گواهي تعهد به تعالي
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نامه بهره وري تهيه و در حال نهايي امهمچنين در اين خصوص، نظ

 باشد.سازي جهت ابالغ به شركت هاي تابعه مي

 افشا شده است. اميدنامه ۰۱اين موضوع در صفحه شماره   

  

ارائه شد كسري ذخاير  ۸۳-۸۳با توجه به توضيحاتي كه در بند  -۸۲

با راهبرد اجرا شده توسط شركت همواره پوشش داده شده است. 

( در خصوص ۸۹آنكه طبق تعهد نامه سهامدار عمده ) بندضمن 

درصد سهام ۸۹جبران بدهي هاي احتمالي از قبيل كسري ذخاير، 

شركت نزد شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه 

توثيق خواهد شد. جزئيات ذخاير پوشش بيمه طي نامه شماره 

راق بهادار اعالم به شركت بورس او ۳۳/۹1/۸۲۰۱مورخ  ۸۲1۵/۰۱/۶

 شده است.

  

هاي زيستي غير مولد )دام و طيور نر( با توجه به گروه دارايي -۸۶

سني به ارزش منصفانه زمان زايش و در پايان سال مالي پس از كسر 

-مخارج برآوردي زمان فروش در سود و زيان دوره وقوع منظور مي

ري مي باشد حسابدا ۳۵شود. اين موضوع براساس استاندارد شماره 

كه در اهم رويه هاي حسابداري صورت هاي مالي شركت سرمايه 

 گذاري كشاورزي كوثر قيد شده است.

 اميدنامه اطالع رساني شده است. 1۶اين موضوع در صفحه شماره   

 

 نكات قابل توجه در زمان درج -2-4

  تمام مدارک به طور كامل به شركت بورس اوراق بهادار تهران ارائه شده است.

 سیستم مالی و گزارشگری شرکت -1-2-4

در خصوص سيستم اطالعات حسابداري و كفايت موسسه حسابرسي مفيد راهبر،  ۹1/۹۶/۸۲۰۱مورخ  ۶۱1۱/۰۱به استناد نامه شماره 

 رساند با توجه بهسيستم كنترل هاي داخلي شركت سرمايه گذاري كشاورزي كوثر )سهامي خاص(، اين موسسه به استحضار مي

، به نظر اين موسسه سيستم اطالعات ۳۰/۸۳/۸۲۰1دگي هاي انجام شده در خصوص صورت هاي مالي سال مالي منتهي به رسي

حسابداري و كنترل هاي داخلي آن شركت از كفايت الزم براي حفظ و رعايت حقوق و منافع سهامداران به صورت يكسان، برخوردار 

 است. 
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 های احتمالیتعهدات و بدهی -2-2-4

شركت اصلي فاقد تعهدات سرمايه اي، دارايي ها و بدهي هاي احتمالي ۲۸/۹۵/۸۲۰۱ صورتهاي مالي منتهي ۲۵-۸مطابق يادداشت 

 باشد. جهت افشا مي

  :تعهدات سرمايه اي گروه ناشي از قرار دادهاي منعقده و مصوب در تاريخ صورت وضعيت مالي به شرح زير مي باشد

 گروهتعهدات سرمايه  -۸۳۹جدول 

 29/12/1397 31/06/1398 شرح

 1۱۲،1۹۸ 1۶۲،۰۵۵ هكتاری 11احداث گلخانه  -شرکت پیشگامان کرمانشاه

 ۸،۲۹۶ - احداث گلخانه نیم هكتاری -شرکت پیشگامان کرمانشاه

 ۲،۵۳۸ - قرارداد فارم زنجان –شرکت مرغك 

 - ۲۹،1۱۵ پیش دریافتهای مربوط به فروش دام  -شرکت اجداد سپیدان 

 - ۳۹،۹۹۹ تعهدات سرمایه ای بابت قراردادهای ساخت فارم قنداب فریمان  -شرکت دیزباد 

 1۱۰،۵۳1 ۱۸۶،1۶۳ مجموع

 

 باشد. شركت اصلي فاقد  بدهي هاي احتمالي جهت افشا مي۲۸/۹۵/۸۲۰۱صورتهاي مالي منتهي  ۲۵-۳مطابق يادداشت 

  :بدهي هاي احتمالي گروه به شرح زير است

 هي هاي احتماليبد -۸۳۸جدول 

 29/12/1397 31/06/1398 شرح

 ۳۵،۶۶۲ - تضمین وام شرکت زربال به بانك کشاورزی -شرکت خوراک دام پارس

تضمین شرکت خوراک دام پارس بابت وام دریافتی از  –شرکت اشراق 

 بانك تجارت )سفته(

۸۰،۵۹۹ 
۸۰،۵۹۹ 

 ۲،۲۶۹ - دعاوی حقوقی مطروحه علیه شرکت  -شرکت اجداد زربال

 - ۳۲،۹۹۹ تضمین تسهیالت شرکتها –شرکت ماهان 

 ۶۹،۵۹۲ ۲۲،۵۹۹ مجموع
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 دعاوی حقوقی له و علیه شرکت -3-2-4

دعاوي  ،تهران اوراق بهادار شركت بورساز سوي شركت سرمايه گذاري كوثر به  ۹1/۹۶/۸۲۰۱ مورخ ۱۲۵/۰۱/۶ براساس نامه شماره

  ير مي باشد:له و يا عليه اين شركت به شرح جدول ز حقوقي

 دعاوي حقوقي له يا عليه شركت -۸۳۳جدول 

 ردیف
خواهان/ 

 شاکی

خوانده/ 

 متشاکی

موضوع 

دعوی/ 

 شكوائیه

مرجع 

 رسیدگی
 کالسه

آخرین 

 اقدامات

جایگاه 

 ذینفع
 )ریال(مبلغ

۸ 

شركت 

سرمايه 

گذاري 

كشاورزي 

 كوثر

محمد 

مهدي 

نهاوندي و 

غيره 

)مديران 

اسبق 

شركت 

 تكلم(

جرائم 

موضوع 

و  ۲ندهاي ب

 ۳۶۱ماده  ۲

قانون اليحه 

اصالحي 

قانون 

تجارت، 

تصرف 

غيرقانوني و 

خيانت در 

 امانت

 ۲شعبه 

بازپرسي 

دادسراي 

عمومي و 

انقالب 

 ۲ناحيه 

تهران و 

شعبه 

۸۸۵۹ 

دادگاه 

 ۳كيفري 

 تهران

۰۶۹۹۲۵ 

پس از صدور 

قرار جلب به 

دادرسي از 

سوي دادسرا 

پرونده به شعبه 

دادگاه  ۸۸۵۹

تهران  ۳كيفري 

ارجاع و هم 

اكنون تحت 

رسيدگي قرار 

 دارد.

طرح دعوي 

به عنوان 

سهامدار 

عمده 

شركت 

 تكلم

 ندارد

۳ 

شركت 

سرمايه 

گذاري 

كشاورزي 

 كوثر

عمار آل 

 سيدان

توهين، نشر 

اكاذيب، 

تشويش 

اذهان 

عمومي، 

افتراء و ساير 

عناوين 

مجرمانه )از 

طريق انتشار 

پست هاي 

منتشره در 

فضاي 

 مجازي(

 ۸ه شعب

بازپرسي 

دادسراي 

عمومي و 

انقالب 

 ۲۸ناحيه 

تهران و 

شعبه 

۸۹۲۹ 

دادگاه 

 ۳كيفري 

 تهران

۰۶۸۸۹۲ 

پس از صدور 

قرار جلب به 

دادرسي از 

سوي دادسرا 

پرونده به شعبه 

دادگاه  ۸۹۲۹

تهران  ۳كيفري 

ارجاع و پس از 

رسيدگي منجر 

به محكوميت 

نامبرده به 

تحمل حبس و 

جزاي نقدي 

 گرديده است.

طرح دعوي 

به عنوان 

شخصيت 

حقوقي 

 شركت

 ندارد

۲ 

شركت 

سرمايه 

گذاري 

راحله 

محمدزاده و 

ساير 

جعل و 

استفاده از 

سند مجعول 

)مهر و 

 ۸۳شعبه 

بازپرسي 

دادسراي 

عمومي و 

۰۵۹۳۰۲ 

پرونده به 

كارشناس 

سمي ر

دادگستري در 

طرح دعوي 

به عنوان 

شخصيت 

 ندارد
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 ردیف
خواهان/ 

 شاکی

خوانده/ 

 متشاکی

موضوع 

دعوی/ 

 شكوائیه

مرجع 

 رسیدگی
 کالسه

آخرین 

 اقدامات

جایگاه 

 ذینفع
 )ریال(مبلغ

كشاورزي 

 كوثر

اشخاص 

 ذيمحل

سربرگ 

شركت و 

استفاده 

غيرمجاز از 

 آن(

انقالب 

 ۲ناحيه 

 ونک

امور اصالت 

خط، امضاء و 

اثر انگشت 

ارجاع و هم 

اكنون تحت 

رسيدگي قرار 

 دارد.

حقوقي 

 شركت

۲ 

شركت 

سرمايه 

گذاري 

كشاورزي 

 كوثر

نصراله 

خادم 

)مديرعامل 

اسبق 

شركت 

 زربال(

تصرف 

غيرقانوني و 

خيانت در 

 امانت

 ۲شعبه 

بازپرسي 

 دادسراي

عمومي و 

انقالب 

شهرستان 

 آمل

۰۵۹11۵ 

پرونده به هيئت 

كارشناسي 

رسمي 

دادگستري در 

امور حسابداري 

ارجاع و هم 

اكنون تحت 

رسيدگي قرار 

 دارد.

طرح دعوي 

به عنوان 

سهامدار 

عمده 

شركت 

 زربال

 ندارد

۶ 

شركت 

سرمايه 

گذاري 

كشاورزي 

 كوثر

بينافر و 

محمدپور 

)مديران 

اسبق 

شركت 

شيمي دارو 

 كوثر(

تصرف 

غيرقانوني و 

خيانت در 

 امانت

 1شعبه 

بازپرسي 

دادسراي 

عمومي و 

انقالب 

 ۳ناحيه 

 سعادت آباد

۰۵۹۲۱۲ 

پرونده به هيئت 

كارشناسي 

رسمي 

دادگستري در 

امور حسابداري 

و بازرگاني 

ارجاع و هم 

اكنون تحت 

رسيدگي قرار 

 دارد.

طرح دعوي 

به عنوان 

سهامدار 

عمده 

شركت 

شيمي دارو 

 ركوث

 ندارد

۵ 
برادران 

 براري

شركت 

زربال 

)شركت 

سرمايه 

گذاري 

كشاورزي 

 كوثر(

اصلي: ابطال 

سند 

مالكيت 

ملک موسوم 

به كالكسر 

به پالک 

 ۸۲ثبتي 

 ۳فرعي از 

 اصلي

شعبه پنجم 

دادگاه 

عمومي 

 حقوقي آمل

۰۳۹۳۱۳ 

دعوي منجر به 

صدور رأي به 

نفع شركت 

 متبوع گرديد.

طرح دعوي 

از طرف 

اشخاص 

به غير 

طرف 

 شركت

۳۹،۳۹۹۹،۹۹۹،۹۹۹ 
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 ردیف
خواهان/ 

 شاکی

خوانده/ 

 متشاکی

موضوع 

دعوی/ 

 شكوائیه

مرجع 

 رسیدگی
 کالسه

آخرین 

 اقدامات

جایگاه 

 ذینفع
 )ریال(مبلغ

1 

شركت 

زربال 

)شركت 

سرمايه 

گذاري 

كشاورزي 

 كوثر(

برادران 

 براري

تقابل: خلع 

يد و اجرت 

المثل ايام 

تصرف ملک 

موسوم به 

كالكسر به 

پالک ثبتي 

فرعي از  ۸۲

 اصلي ۳

شعبه پنجم 

دادگاه 

عمومي 

 حقوقي آمل

۰۶۹۲۳۲ 

پرونده به 

كارشناس 

رسمي 

دادگستري در 

تعيين  امور

اجرت المثل 

ارجاع و هم 

اكنون تحت 

رسيدگي قرار 

 دارد.

طرح دعوي 

از سوي 

شركت 

زربال به 

نمايندگي 

از سوي 

شركت 

سرمايه 

گذاري 

كشاورزي 

 كوثر
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 رویدادهای مهم بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تهیه امیدنامه -4-2-4

امه تا تاريخ تاييد صورت هاي مالي اتفاق افتاده كه مستلزم تعديل و يا افشا در رويدادهاي با اهميتي كه در دوره بعد از تاريخ ترازن

 صورت هاي مالي باشد، وجود نداشته است. 

 نكات مهم گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت -5-2-4

 باشد:ت طي سه سال مالي اخير به شرح جدول زير ميمشخصات حسابرس و بازرس قانوني شرك

 س و بازرس قانوني شركتحسابر -۸۳۲جدول 

 شرح

دوره مالی 

ماهه منتهی به 6

29/12/1397 

سال مالی 

منتهی به 

29/12/1396  

سال مالی 

منتهی به 

30/12/1395  

سال مالی 

منتهی به 

29/12/1394  

 حسابرس و بازرس قانوني اصلي
مؤسسه حسابرسي 

 مفيد راهبر

مؤسسه حسابرسي 

 مفيد راهبر

مؤسسه حسابرسي 

 مفيد راهبر

ؤسسه حسابرسي م

 مفيد راهبر

 مقبول مقبول مقبول مقبول اظهار نظر

 

  :گزارش حسابرس در خصوص شرکت های زیر مجموعه 

 هاي زيرمجموعه حسابرس و بازرس قانوني شركت -۸۳۲جدول 

 شرح ردیف

سال مالی منتهی به 

29/12/1397 

سال مالی منتهی به 

29/12/1396 

سال مالی منتهی به 

30/12/1395 

الی منتهی به سال م

29/12/1394 

حسابرس 

و بازرس 

قانونی 

 اصلی

 اظهارنظر

حسابرس 

و بازرس 

قانونی 

 اصلی

 اظهارنظر

حسابرس 

و بازرس 

قانونی 

 اصلی

 اظهارنظر

حسابرس 

و بازرس 

قانونی 

 اصلی

 اظهارنظر

 مرغ اجداد زربال ۸

مؤسسه 

حسابرسي 

 مفيد راهبر

 مقبول

مؤسسه 

حسابرسي 

 مفيد راهبر

 مقبول

ه مؤسس

حسابرسي 

 مفيد راهبر

 مقبول

مؤسسه 

حسابرسي 

 مفيد راهبر

 مقبول

 مرغک ۳

مؤسسه 

حسابرسي 

 مفيد راهبر

 مقبول

مؤسسه 

حسابرسي 

 مفيد راهبر

 مقبول

مؤسسه 

حسابرسي 

 مفيد راهبر

 مقبول

مؤسسه 

حسابرسي 

 مفيد راهبر

 مقبول

 مرغ مادر ديزباد ۲

مؤسسه 

حسابرسي 

 مفيد راهبر

 مقبول

مؤسسه 

حسابرسي 

 يد راهبرمف

 مقبول

مؤسسه 

حسابرسي 

 مفيد راهبر

 مقبول

مؤسسه 

حسابرسي 

 مفيد راهبر

 مقبول

 خوراک دام پارس ۲

مؤسسه 

حسابرسي 

 مفيد راهبر

مؤسسه  مقبول

حسابرسي 

 مفيد راهبر

 مقبول

مؤسسه 

حسابرسي 

 مفيد راهبر

 مقبول

مؤسسه 

حسابرسي 

 مفيد راهبر

 مقبول
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 شرح ردیف

سال مالی منتهی به 

29/12/1397 

سال مالی منتهی به 

29/12/1396 

سال مالی منتهی به 

30/12/1395 

الی منتهی به سال م

29/12/1394 

حسابرس 

و بازرس 

قانونی 

 اصلی

 اظهارنظر

حسابرس 

و بازرس 

قانونی 

 اصلی

 اظهارنظر

حسابرس 

و بازرس 

قانونی 

 اصلی

 اظهارنظر

حسابرس 

و بازرس 

قانونی 

 اصلی

 اظهارنظر

 زربال ۶

مؤسسه 

حسابرسي 

 مفيد راهبر

 ۶ولمقب

مؤسسه 

حسابرسي 

 مفيد راهبر

 مقبول

مؤسسه 

حسابرسي 

 مفيد راهبر

 مقبول

مؤسسه 

حسابرسي 

 مفيد راهبر

 مشروط

 كشت و صنعت شريف آباد ۵

مؤسسه 

حسابرسي 

 مفيد راهبر

 مقبول

مؤسسه 

حسابرسي 

 مفيد راهبر

 مقبول

مؤسسه 

حسابرسي 

 مفيد راهبر

 مقبول

مؤسسه 

حسابرسي 

 مفيد راهبر

 مقبول

1 
ليد گوشت مرغ مجتمع تو

 ماهان

مؤسسه 

حسابرسي 

 مفيد راهبر

 مقبول

مؤسسه 

حسابرسي 

 مفيد راهبر

 مقبول

مؤسسه 

حسابرسي 

 مفيد راهبر

 مقبول

مؤسسه 

حسابرسي 

 مفيد راهبر

 مقبول

 كشت و صنعت اشراق ۱

مؤسسه 

حسابرسي 

 مفيد راهبر

 مقبول

مؤسسه 

حسابرسي 

 مفيد راهبر

 مقبول

مؤسسه 

حسابرسي 

 مفيد راهبر

 مقبول

مؤسسه 

حسابرسي 

 مفيد راهبر

 مقبول

۰ 
پيشگامان كشاورزي كوثر 

 ايالم

مؤسسه 

حسابرسي 

 مفيد راهبر

 مقبول

مؤسسه 

حسابرسي 

 مفيد راهبر

 مقبول

مؤسسه 

حسابرسي 

 مفيد راهبر

 مقبول

مؤسسه 

حسابرسي 

 مفيد راهبر

 مقبول

۸۹ 
توسعه مكانيزاسيون و 

 صنايع كشاورزي كوثر

مؤسسه 

حسابرسي 

 مفيد راهبر

 بولمق

مؤسسه 

حسابرسي 

 مفيد راهبر

 مقبول

مؤسسه 

حسابرسي 

 مفيد راهبر

 مقبول

مؤسسه 

حسابرسي 

 مفيد راهبر

 مقبول

۸۸ 
پيشگامان كشاورزي و 

 صنعت كوثر دنا

مؤسسه 

حسابرسي 

 مفيد راهبر

 مقبول

مؤسسه 

حسابرسي 

 مفيد راهبر

 مقبول

مؤسسه 

حسابرسي 

 مفيد راهبر

 مقبول

مؤسسه 

حسابرسي 

 مفيد راهبر

 طمشرو

۸۳ 
پيشگامان كاسپين كوثر 

 )رام طيور(

مؤسسه 

حسابرسي 

 مفيد راهبر

 مقبول

مؤسسه 

حسابرسي 

 مفيد راهبر

 مقبول

مؤسسه 

حسابرسي 

 مفيد راهبر

 مشروط

مؤسسه 

حسابرسي 

 مفيد راهبر

 مقبول

 آبزي اكسير كوثر ۸۲

مؤسسه 

حسابرسي 

 مفيد راهبر

 مقبول

مؤسسه 

حسابرسي 

 مفيد راهبر

 مقبول

مؤسسه 

ي حسابرس

 مفيد راهبر

 مقبول

مؤسسه 

حسابرسي 

 مفيد راهبر

 مقبول

 شيمي دارو كوثر ۸۲

مؤسسه 

حسابرسي 

 مفيد راهبر

مؤسسه  مقبول

حسابرسي 

 مفيد راهبر

 مقبول

مؤسسه 

حسابرسي 

 مفيد راهبر

 مشروط

مؤسسه 

حسابرسي 

 مفيد راهبر

 مقبول

۸۶ 
توليدي اجداد سپيدان 

 كوثر

مؤسسه 

حسابرسي 

 مفيد راهبر

 مقبول

سه مؤس

حسابرسي 

 مفيد راهبر

 مقبول

مؤسسه 

حسابرسي 

 مفيد راهبر

 مقبول

مؤسسه 

حسابرسي 

 مفيد راهبر

 مقبول
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 شرح ردیف

سال مالی منتهی به 

29/12/1397 

سال مالی منتهی به 

29/12/1396 

سال مالی منتهی به 

30/12/1395 

الی منتهی به سال م

29/12/1394 

حسابرس 

و بازرس 

قانونی 

 اصلی

 اظهارنظر

حسابرس 

و بازرس 

قانونی 

 اصلی

 اظهارنظر

حسابرس 

و بازرس 

قانونی 

 اصلی

 اظهارنظر

حسابرس 

و بازرس 

قانونی 

 اصلی

 اظهارنظر

۸۵ 
پيشگامان كشاورزي كوثر 

 كرمانشاه

مؤسسه 

حسابرسي 

 مفيد راهبر

 مقبول

مؤسسه 

حسابرسي 

 مفيد راهبر

 مقبول

مؤسسه 

حسابرسي 

 مفيد راهبر

 مقبول

مؤسسه 

حسابرسي 

 مفيد راهبر

 مشروط

۸1 
هش و توسعه كشاورزي پژو

 كوثر

مؤسسه 

حسابرسي 

 مفيد راهبر

 ۵مقبول

مؤسسه 

حسابرسي 

 مفيد راهبر

 مقبول

مؤسسه 

حسابرسي 

 مفيد راهبر

 مقبول

مؤسسه 

حسابرسي 

 مفيد راهبر

 مقبول

 مرغداران طوس ۸۱

مؤسسه 

حسابرسي 

 مفيد راهبر

 1مقبول

مؤسسه 

حسابرسي 

 مفيد راهبر

 مقبول

مؤسسه 

حسابرسي 

 مفيد راهبر

 بولمق

مؤسسه 

حسابرسي 

 مفيد راهبر

 مقبول

                                                   
 مي باشد.  ۸۲۰1آذرماه  ۸۲صورت هاي مالي منتهي به 6 

 مي باشد.  ۸۲۰1 ماهمهر ۲۹صورت هاي مالي منتهي به 1 
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 بندهای گزارش حسابرسپاسخ به  -6-2-4

زير  جدول به شرح ۹۰/۹۰/۸۲۰۱مورخ  ۸1۳۲/۰۱/۶بر اساس نامه شماره  ۳۰/۸۳/۸۲۰1پاسخ به بندهاي گزارش حسابرس صورت هاي مالي ارائه شده، مربوط به سال مالي منتهي به 

 باشد: مي

 ۳۰/۸۳/۸۲۰1اي گزارش حسابرس سال مالي منتهي به پاسخ به بنده -۸۳۶جدول 

 پاسخ شرکت شرح بند شماره بند

1-5  

توضیحی صورت های مالی0 بخشی از امالک و اراضی واحد مورد  15-1-2و  14-11الی  14-6به شرح یادداشتهای 
باشد. ی میگزارش و برخی شرکت های فرعی در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی بوده و یا دارای معارض و مدع

همچنین اسناد مالکیت رسمی برخی شرکت های گروه و شرکت اصلی تا تاریخ این گزارش اخذ نشده است. اقدامات 
انجام شده جهت رفع تصرف0 تعرض و تثبیت مالکیت و تعیین وضعیت استفاده آنها تاکنون به نتیجه نرسیده است. 

در دریای خزر غرق  1396خدمه آن در سال  4ر کوثر و مضافا یک فروند شناور متعلق به شرکت فرعی آبزی اکسی
شده است. اقدامات انجام شده حسب مورد جهت رفع تصرف0 تعرض و تثبیت مالکیت و تعیین وضعیت استفاده امالک 

 و اراضی و نیز دریافت خسارت از بیمه تاکنون به نتیجه نرسیده است. 

شرکت های فرعی در  حال انجام بوده و به طور مستقل اقدامات الزم در سطح هلدینگ و 
در تکالیف مجمع شرررکت های فرعی تاکید گردیده اسررت. در این راسررتا واحد امالک و 
مسررتغالت زیر نظر مدیر حقوقی گروه پیگیری الزم را در دسررت اقدام دارد. مضررافا به آن0 
صادی0 مدیریت حقوقی0 مدیر  ستغالت هلدینگ مرکب از معاونت اقت سیون امالک و م کمی
حراسررت0 نماینده مدیرعامل تشررکیل گردیده که وضررعیت امالک گروه را به تفکیک هر 
شخاص ثالث و تثبیت  ضات ا صوص جلوگیری از تعر ستورات الزم در خ ضد و د شرکت ر

 مالکیت امالک گروه را صادر می نماید. 

2-5  
و غیر مولد و دارایی توضیحی صورت های مالی دارایی های مولد  14-3و  13-01 8-3به شرح یادداشت های 

 های ثابت مشهود در برخی از شرکت های فرعی از پوشش بیمه ای مناسب برخوردار نمی باشد. 

با توجه به سقف پوشش صندوق بیمه محصوالت کشاورزی در بخش دارایی های زیستی 
مولد و غیر مولد0 همچنان مشکالت وجود دارد. لیکن در بخش دارایی های ثابت با توجه 

 حاقیه قرارداد با شرکت بیمه مشکل رفع گردیده است. به ال

3-5  
سود قابل تخصیص طبق صورت های مالی تلفیقی گروه کمتر از سود قابل تقسیم طبق صورت های مالی شرکت 
اصلی است. از این رو هنگام تصمیم گیری نسبت به تقسیم سود سهام0 به منظور جلوگیری از تقسیم منافع موهوم0 

 موضوع اهمیت دارد.  توجه به این

الزامات استانداردهای حسابداری به طور کامل رعایت گردیده است. ضمنا سود سهام مصوب 
میلیارد ریال تا تاریخ تشکیل مجمع کال به صورت نقد  10351به مبلغ  1396مجمع سال 

 پرداخت شده است. 

6 
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 رت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زیر است:موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصالحیه قانون تجا
صاحبان سهام  31/14/1397پیگیری های شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

و رعایت ضوابط ابالغی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و مفاد آیین نامه های  9و  08 5-1در خصوص بندهای 
 توسط شرکت های گروه0 به نتیجه نرسیده است. قانون مبارزه با پولشویی 

 

رعایت کلیه دستورالعمل های سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین قوانین پولشویی 
همواره مورد تاکید هلدینگ بوده و در سطح شرکت ها به صورت جدی در حال پیگیری می 

امالک گروه0 به ترتیب در خصوص وضعیت  9و  08 5-1باشد. همچنین موارد بندهای 
 عملکرد شرکت ها و مطالبات راکد در قسمت های مربوطه به تفضیل بیان شده است. 
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اصالحیه  129توضیحی صورت های مالی0 به عنوان کلیه معامالت مشمول ماده  44معامالت مندرج در یادداشت های 
ع این موسسه رسیده0 مورد بررسی قانون تجارت که طی سال مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطال

قرار گرفته است. در این خصوص با توجه به ترکیب اعضای هیئت مدیره0 رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد 
شده مبنی بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری0 در خصوص معامالت مذکور0 

مالت مذکور برساس روابط خاص فیمابین واحد مورد گزارش با سازمان اقتصادی میسر نبوده است. مضافا اینکه معا
 و شرکت های وابسته به آن انجام شده است. 

- 

7 

اصالحیه قانون تجارت0 که به منظور  232گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت0 موضوع ماده 
دیده0 مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گر

رسیدگی های انجام شده0 نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطالعات مندرج در گزارش مذکور 
 با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد0 جلب نشده است. 

- 

8 
انده بوده و یا نسبت به بودجه و سنوات قبل روند نامساعد دارند. همچنین شرکت عملکرد برخی شرکت های فرعی زی

 اصالحیه قانون تجارت می باشد.  141های فرعی پیشگامان کشاورزی و صنعت کوثر دنا مشمول ماده 

 1397به یک شرکت در سال  1396شرکت در سال  3از  141شرکت های شمول ماده 
شرکت تقلیل یافته  2به  1396شرکت در سال  8ده نیز از تقلیل یافته و شرکت های زیان 

قانون تجارت در حال  141است. شایان ذکر است اقدامات جهت خروج شرکت دنا از ماده 
 انجام است. 

9 
میلیارد  593صورت های مالی(0 مشتمل بر مبلغ  5سرفصل دریافتنی های تجاری و غیر تجاری )یادداشت توضیحی 

میلیارد ریال ذخیره  422سنواتی شرکت اصلی و شرکت های فرعی از اشخاص ثالت )دارای مبلغ  ریال مطالبات راکد
 باشد که تاکنون وصول نگردیده است. مطالبات مشکوک الوصول ( می

با تشکیل کمیته وصول مطالبات در سطح هلدینگ و شرکتها0 اقدامات شرکتها در خصوص 
گزارشات مربوطه به هیئت مدیره گروه ارائه وصول مطالبات به صورت ماهیانه پیگیری و 

 میگردد. 
شایان ذکر است نسبت مطالبات به فروش علی الرغم رشد فروش در سطح گروه در حدود 

 درصد میباشد که نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییری نداشته است.  11
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 باشد: زير مي جدول به شرح ۲۸/۹۵/۸۲۰۱ماهه منتهي به  ۵ي مالي مياني پاسخ به بندهاي گزارش حسابرس صورت هاي مالي ارائه شده، مربوط به دوره

 ۲۸/۹۵/۸۲۰۱ماهه منتهي به  ۵ي مالي مياني پاسخ به بندهاي گزارش حسابرس دوره -۸۳۵جدول 

 پاسخ شرکت شرح بند شماره بند
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الک و اراضی های مالی0 بخشی از امتوضیحی صورت 22-1-2و  16-9الی  16-6به شرح یادداشتهای 
های فرعی در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی بوده و یا دارای معارض واحد مورد گزارش و برخی شرکت

های گروه و شرکت اصلی تا تاریخ این گزارش باشد. همچنین اسناد مالکیت رسمی برخی شرکتو مدعی می
یت ت مالکیت و تعیین وضعاخذ نشده است. اقدامات انجام شده حسب مورد جهت رفع تصرف0 تعرض و تثبی

 استفاده امالک و اراضی به نتیجه نرسیده است. 

اقدامات الزم در سطح هلدینگ و شرکت های فرعی در حال انجام بوده و به طور مستقل در تکالیف 
مجمع شرکت های فرعی تاکید گردیده است. در این راستا واحد امالک و مستغالت زیر نظر مدیر 

زم را در دست اقدام دارد. مضافا به آن0 کمیسیون امالک و مستغالت هلدینگ حقوقی گروه پیگیری ال
مرکب از معاونت اقتصادی0 مدیریت حقوقی0 مدیر امور مجامع و شرکتها0 مدیر حراست0 نماینده 
مدیرعامل تشکیل گردیده که وضعیت امالک گروه را به تفکیک هر شرکت رضد و دستورات الزم در 

 رضات اشخاص ثالث و تثبیت مالکیت امالک گروه را صادر می نماید.خصوص جلوگیری از تع
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های های مالی0 داراییتوضیحی صورت 22-1-3و  25-1و  16-03 17-01 23-4به شرح یادداشت های 
های فرعی از ها در برخی از شرکتها و سایر داراییهای ثابت مشهود0 موجودیمولد0 غیرمولد و دارایی

 باشد. مناسب برخوردار نمی ایپوشش بیمه

با توجه به سقف پوشش صندوق بیمه محصوالت کشاورزی در بخش دارایی های زیستی مولد و غیر 
مولد0 همچنان مشکالت وجود دارد. لیکن در بخش دارایی های ثابت با توجه به الحاقیه قرارداد با 

 شرکت بیمه مشکل رفع گردیده است.

5 
های فرعی منجر به زیان گردیده های مالی0 عملکرد برخی شرکتحی صورتتوضی 21-2به شرح یادداشت 

 و یا نسبت به بودجه و سنوات قبل روند نامساعد دارند.

باشد0 در نیمه دوم می 1398ماهه اول سال ها مربوط به دوره ششباعنایت به اینکه عملکرد شرکت
شده و برای دو شرکت دیگر نیز  ده از زیان خارجشرکت زیان 4شرکت از مجموع  2سال تعداد 

 دهی در دست اقدام است.ریزی جهت خروج از زیانبرنامه
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 توضیحی  24و  21های ها )یادداشتپرداختسرفصل دریافتنی های تجاری و غیرتجاری و پیش
 هایمیلیارد ریال مطالبات راکد سنواتی شرکت اصلی و شرکت 653صورت های مالی(0 مشتمل بر مبلغ 

 باشد که تاکنونمیلیارد ریال ذخیره مطالبات مشکوک الوصول( می 426از اشخاص ثالت )دارای مبلغ  فرعی
 وصول نگردیده است. 

با تشکیل کمیته وصول مطالبات در سطح هلدینگ و شرکتها0 اقدامات شرکتها در خصوص وصول 
 ارائه میگردد.مطالبات به صورت ماهیانه پیگیری و گزارشات مربوطه به هیئت مدیره گروه 

 بخشی از مطالبات به حیطه وصول درآمده است. 1398ماهه دوم سال ضمناً در شش

 نفر از اعضای هیئت مدیره امضاء نگردیده است. 2های مالی مورد گزارش توسط صورت 7
های مالی به علت محدودیت با عنایت به تغییرات انجام شده در هیئت مدیره در زمان امضاء صورت

 و عدم حضور ایشان0 در تهران0 دسترسی به این افراد میسور نگردیده است.زمانی 
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 عرضه سهام شرکت در بورس -3-1

 عمومی جزئیات عرضه -1-3-4

  بورس اوراق بهادار تهران مي باشد.شركت برنامه زمانبندي عرضه سهام طبق مقررات و موافقت 

 مشاور پذیرش -2-3-4

)سهامي خاص( به عنوان مشاور  كارگران ، شركت كارگزاري بانک رفاه۸۰/۸۳/۸۲۰۵مورخ /كا ۸۹۲۶۱-۸به استناد قرارداد شماره 

 باشد. ، ميتهران سهام شركت در بورس اوراق بهادار عرضه، به منظور پذيرش و )سهامي عام(شركت سرمايه گذاري كشاورزي كوثر

  تعهدات سهامدار عمده 3-3-4

 س اوراق بهادار تهرانموافقت سهامدار عمده با پذیرش شرکت در بور

درصدي، با  ۰۰.۰۰هيئت مديره سازمان اقتصادي كوثر، موافقت خود را به عنوان سهامدار  ۸۰/۹۰/۸۲۰۵براساس مصوبه به تاريخ 

حداقل تعيين "عرضه شركت سرمايه گذاري كوثر در بورس اعالم و تعهد مي نمايد در روز عرضه اوليه سهام، تعداد سهام به ميزان 

 را جهت كشف قيمت و احراز شرايط پذيرش در بورس عرضه نمايد.  "لسه هيئت پذيرششده در ج

 تعهد سهامدار عمده مبنی بر تقبل کلیه بدهی ها

 يدر صورت افشا هرگونه بده گردد يكوثر متعهد م يكشاورز يگذار يهكوثر به عنوان سهامدار عمده شركت سرما يسازمان اقتصاد

افشا شده  ۳۰/۸۳/۸۲۰1به  يماهه منته ۸۳شده  يحسابرس يمال يكه در صورت ها ياز مقدار يشب يرهو غ يمهب -ياتاعم از مال

ضوع مو يناز ا يناش يسكير يچاست ه يهي. بديدو پرداخت نما ينه را از منابع سازمان تامينگردد، راسا آن هز ياست مشخص و قطع

 به تاريخ ۳۲۶۲/۳/۶1۹۱/۰۱نامه به شماره  يهد شد. مراتب طنخوا يدكوثر و سهامداران جد يكشاورز گذاري يهمتوجه شركت سرما

 .شده است به شركت بورس اوراق بهادار تهران ارائه ۹۸/۹۶/۸۲۰۱

 تعهد سهامدار عمده مبنی بر عرضه سهام شرکت در روز عرضه اولیه

شركت متعهد  ينن سهامدار عمده اكوثر به عنوا كشاورزيگذارييهدرصد از سهام شركت سرما ۰۰/۰۰كوثر، دارنده  يسازمان اقتصاد

درصد به صندوق هاي سرمايه  ۲درصد به عموم سرمايه گذاران و  ۸۳سهام )شامل  درصد ۸۶ حداقل يزانبه م يهشد در روز عرضه اول

ماه  ۲درصد ديگر حداكثر ظرف مدت زمان  ۶و همچنين  يهدر روز عرضه اولگذاري( سهام شركت سرمايه گذاري كشاورزي كوثر را 

 ۸۸/۸۳/۸۲۰۱ به تاريخ ۵۱۵1/۳/۶1۹۱/۰۱نامه به شماره  يمراتب طز تاريخ عرضه اوليه با نظر بورس اوراق بهادار تهران عرضه نمايد و ا

 به شركت بورس اوراق بهادار تهران اعالم شده است.

 کوثر  یکشاور یگذار-یهده درصد از سهام شرکت سرماتعهد سهامدار عمده مبنی بر توثیق 

درصد از  ۸۹پس از درج نماد  يدكوثر متعهد گرد يكشاورز گذارييهشركت سرما ۸۶/۹۶/۸۲۰۱ به تاريخ ۱۱۲/۰۱/۶ماره نامه ش يط

..( مربوط به .و يحقوق يدعاو ييذخائر، آثار نها يكسر يات،مال يمه،)شامل ب ياحتمال يها يبده يهسهام خود را بابت جبران كل

ق به نفع شركت بورس اورا وجوه يهو تسو يمركز يسهام، نزد شركت سپرده گذار ياگذاراز و لتابعه را قب هايو شركت يشركت اصل

 .يدنما يقتوث بهادار تهران



                                       )سهامی عام( امیدنامه درج و پذیرش شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
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