
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی

معرفی شرکت
منداب  با توجه به جمعیت ایران و تقاضای رو به رشد  ایدک وردور بدرای تو دعه

با ۱۳۶۵ا فن  ۱۲، شروت گسترش صنای  و خ مات وراورزی در ۶۰غذایی در دهه 
.ه ف تولی ات وراورزی، دام اری و ماشیک آالت جوجه وری تا یس ش 

شددروت گسددترش صددنای  و خدد مات وردداورزی بددا ومدد  ۱۳۶۴مردادمددا  در 
ی  دیار مهن  یک با تجربه و حمایت م یران شروع به تولی  ماشیک های شیردوشد

.وردن  وه عرضه ایک محصول در بازارهای داخلی موفق آمیز بود  ا ت
، شدروت گسدترش ۱۳۶۸توجه به شرایط اقتصادی و  یا ی وردور در  دال با 

.نمودصنای  و خ مات وراورزی شروع به تولی   یستم های شیردوشی ثابت
کاتلن  ایک شروت اق ام به عق  قرارداد همکاری با شروت شرینگ ا ۱۳۷۲در  ال 
.نمود

ک هدای شروت گسترش صنای  و خ مات وراورزی، تولی  ماشی۱۳۷۵ ال در 
.شروع نمودبلژی   Petersimeجوجه وری با تکنولوژی باال را با همکاری شروت 

  و ا دتان ارد با توجه به تقاضای مرتریان، ایک شروت تصمیم گرفت به منظدور رشد
تفالیا وده  ازی و ب  ت آوردن دانش فنی، قرارداد انتقال تکنولوژی را با شروت و 

.پیرگام در تولی  تجهیزات شیردوشی در دنیا می باش  را منعق  نمای 
هامی شروت گسترش صنای  و خ مات وراورزی بده شدروت  د۱۳۸۲ ال در 

.عام تب یل ش 
وزی  شروت گسترش صنای  و خ مات وراورزی برای فروش و ت۱۳۸۴ ال در 

را بدا ماشیک های فی ر میکسر در  دایزهای متتلد ، قدرارداد نمایند گی انحصداری
.شروت ا گاریبال ی ایتالیا منعق  نمود

بدزر  بیک شروت گسترش صنای  و خ مات وراورزی و شروت۱۳۸۵ ال در 
.و تفالیا  رژ قرارداد ج ی  نماین گی انحصاری تم ی  گردی 

شروت گسترش صنای  و خد مات ورداورزی قدرارداد انحصداری۱۳۸۶ ال در 
در حمایت از وارخانه های جوجه وری داخلی وتو عه بازار را بدا شدروت جیمدز وی

.ایران منعق  نمود
و برای اتوما یون وارخانه های جوجده وردی بدیک ایدک شدروت۱۳۸۷ ال در 

.شروت ویسکک هلن  قراردادی منعق  گردی 
ولیه لوازم و قطعدات و  GEAحال حاضر با توجه به قرارداد انحصاری شروت در 

.میگرددد تگاههای شیردوشی به صورت مستقیم از آلمان و اوریجینال وارد ایران
.گردی  CONEWANGOشروت موفق به عق  قرارداد ج ی ی با شروت ایک 

سهامداران

2از 1صفحه 

با ه ف جم  آوری بتش از پس ان ازها و دارایدی 1363شروت شاه  در  ال 
های فرزن ان معزز شه ا جهت  رمایه گذاری و حفد  اصدل دارایدی و ایجداد ارزش 

ن وختده  هام ار عم   شروت ذخیر  شاه ، مو سده ا. افزود  برایران ترکیل ش 
.درص ی ا ت75شاه  با مالکیت 

روت ذخیر  ونترل شروت گسترش صنای  و خ مات وراورزی به طور وامل با ش
.شاه  و مجموعه بنیاد شهی  ا ت

افزایش سرمایه های شرکتسوابق 

د را خو( تهران و زنجان)شروت ولیه دارایی های زمیک و  اختمان 1394در  ال 
زیر میدزان ج ول. طبق نظر وارشنا ان ر می دادگستری تج ی  ارزیابی ورد  ا ت

ون ریدال اع اد برحسب میلی. تغییرات ناشی از ایک افزایش  رمایه را نران می ده 
.ا ت

تا بده حدال 1394به نظر می ر   با توجه به رش  قیمت زمیک و  اختمان از  ال 
اشدته شروت توانایی افزایش  رمایه مج د از محل تج ی  ارزیدابی دارایی هدای را د

.میلیارد تومان ا ت22برآورد مق ار افزایش  رمایه ح ود . باش 
میلیدارد تومدان از 20، افزایش  رمایه شروت بده مبلد  1398بهمک 2در مورخه 

. ر  ر ی محل مطالبات حال ش   و آورد  نق ی و  ود انباشته به تصویب هیات م ی
بدرای ه ف از انجام ایک افزایش  رمایه تامیک  رمایه در گردش مورد نیاز شدروت

.تولی  محصوالت ج ی  ا ت
میلیارد تومان از محل مطالبات حدال شد   و آورد  6مناب  ایک افزایش  رمایه 

.میلیارد تومان از محل  ود انباشته تامیک می گردد3 هام اران و 

انحصارینمایندگی های 
ینه تولی  شروت دارای نماین گی انحصاری برخی از شروت های بیک المللی در زم

. محصوالت دامی ا ت

ه موسسه اندوخت
شاهد
53%

شرکت ذخیره 
شاهد
14% اشخاص 

حقیقی 
درصدی

4%
سایر سهامداران

29%

محل افزایش  رمایه تاریخ رمایه ج ی 
(تا یس)آورد  نق ی  5 1365

مطالبات حال ش   300 1374

مطالبات حال ش   1000 1377

مطالبات حال ش   3000 1379

مطالبات حال ش   5000 1382

مطالبات حال ش   و آورد  نق ی 15000 1385

مطالبات حال ش   و آورد  نق ی 30000 1389

ارزیابی دارایی هاتج ی   109957 1394

ارزش دفتری قبل شرح
از تج ی  ارزیابی

ناشی از اضافات
تج ی  ارزیابی

ش   بع بهای تمام
از تج ی  ارزیابی

14235432755750زمیک

6202563026250 اختمان

20437995782000مجموع



محصوالت شرکت
د دتگا  اندواع ماشدیک شدیردوش  دیار و ثابدت و 2500شروت ظرفیت تولید  
ا د تگا  ماشیک جوجه وردی در ظرفیت هدای گونداگون ر400قطعات منفصله آنها و 

.د ته بن ی محصوالت شروت به شکل زیر ا ت. دارد
28درص  بازار فروش ماشدیک های شدیردوش و قطعدات وابسدته و 72شروت 

.درص  بازار فروش محصوالت جوجه وری را دارد

2از 2صفحه 

ساختار درآمدی شرکت
.و خ مات وابسته ا تعم   درآم  شروت از محل انواع شیردوش و قطعات

شرکتهزینه های ساختار 

*بیانیه رف  مسئولیت*
o تهیه ش   ا ت و (  هامی عام) رمایه گذاری افتتار  هام شروت درایک گزارش صرفا برای  برر ی شروت و اخذ تصمیمات  رمایه گذاری محتوی

.افتتار  هام هیچ گونه مسئولیتی بابت تصمیمات  رمایه گذاری  ایر اشتاص برا اس ایک گزارش نمی پذیرد
o دافتتار  هام مسئولیتی بابت به روز ر انی ایک گزارش ن ار. اطالعات و مفروضات ایک گزارش در هر زمانی ممکک ا ت تغییر ونن.
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محصوالت

دام

اتوما یون

فریم

تجهیزات

شیردوش  یار

شیردوش ثابت

طیور د تگا  های 
جوجه وری

2% 2% 3% 4% 1%

53% 55% 55% 56%
43%45% 43% 42% 40%

56%

 93  94  95  96  97

جوجه وری شیردوش  ایر

مواد مستقیم
72%

د تمزد 
مستقیم

16%

 ربار  اخت
12%

139513961397980198029803980413981399دوره مالی
142,324    110,125   96,173   97,279  242,193  149,773220,203فروش  445,901     653,452  
(72,043) (139,274)  (152,000)  (96,029)بهای تمام شده کاالی فروش رفته  (59,881)  (55,702)  (70,222)  (257,848)  (311,697)  
  341,755     188,053     72,102  54,423   36,292   25,236    102,919   68,203 53,744سود )زیان( ناخالص
   (40,962)    (32,769)    (7,315)    (7,203)  (10,954)   (7,297)   (37,526)(32,757)  (23,919)هزینه های عمومی, اداری و تشکیالتی
    (11,962)     (10,777)    (1,535)   (4,925)   (2,786)    (1,531)    (8,694)    (5,099)   (7,626)خالص سایر درامدها )هزینه ها( ی عملیاتی
288,832     144,507   63,252   42,295   22,552    16,408    56,699   30,347    22,199سود )زیان( عملیاتی  
    (8,742)      (7,285)     (1,841)    (1,551)    (2,057)    (1,836)    (7,439)   (6,769)     (6,610)هزینه های مالی
    13,957       20,936    7,837    7,837      1,413    3,849         886    (2,122)         919خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی
  294,047     158,158   69,248   48,581    21,908    18,421     50,146   21,456    16,508سود )زیان( خالص قبل از مالیات
   (73,512)    (25,228)  (13,850)    (6,540)    (1,924)    (2,914)    (6,722)     (4,009)    (3,119)مالیات
   220,536     132,931   55,399    42,041   19,984    15,507   43,424   17,447   13,389سود )زیان( خالص
        2,006          1,209         504        382         182         141         395         159         122سود هر سهم پس از کسر مالیات
   109,957     109,957  109,957  109,957  109,957  109,957   109,957  109,957  109,957سرمایه


