
 

 

 

 

 بیانیۀ ثبت

 (4831قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران )مصوب  22موضوع مادۀ 

 

 

 4/2 –فرم ب 

 م ناشی از افزایش سرمایههای سهامی عا بیانیۀ ثبت سهام در دست انتشار شرکت

 های تولیدی و خدماتی شرکت

 

 

 )سهامی عام( شیر پاستوریزه پگاه خراسانشرکت 

 

 

 184شماره ثبت  -مشهد / شهرستان خراساناستان 

 

 

 جاده قوچان48آدرس دفتر مرکزی: مشهد، کیلومتر 

 5148-1124525تلفن: 

 891/94781: یکد پست

 

 [45122شمارۀ ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ]
 

 [4831/ 42/ 50در ] شده ثبت

 

 تذکر:

ت قوانون  و مصووبات   حصوو  امیننوان از ریا وت ماو را     منظور بهثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، 

هوا  وا    مزا ا، تضینن سودآوری و  ا توصنه و سفارش  در مورد ش کت تأ ند ۀمنزل بهسازمان و شفافنت امالیات  بوده و 

 باشد. های م تبط با اوراق بهادار توسط سازمان نی  م ح

 بهادار اوراق و بورس سازمان
 F-SP-37 :کد

 



 ()سهامی عام شیر پاستوریزه پگاه خراسانشرکت  بیانیه ثبت سهام

 

 

 

 

 )سهامی عام( شیر پاستوریزه پگاه خراسانشرکت 

 بانامعادی  سهم 443.325.555

 

 

سوهام   ) شن  پاستور زه پگاه خ اسوان سهام در دست انتشار ش کت  ۀبای ضمنظور انتشار امالیات م تبط ا ن بناننه، به

، شوده  ارائهها، امالیات، اسناد و مدارک  که در م حلۀ ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ، ب  اساس مجیویۀ ف م(یام

تواننود بوه ب و      منظور دست س  به امالیات مال  ش کت مو  گذاران به. س ما هاست ده گ دارائه  توسط ناش  تهنه و

شون   هوای شو کت   رسان  ش کت در سا ت رسی  سازمان بورس و اوراق بهادار م اجعه نیا نود. آگهو    م بوط به امالع

 به ییوم ارائه خواهد گ د د. و خ اسان امالیات هایهاز م  ق روزنام )سهام  یام( پاستور زه پگاه خ اسان
 

در گ وه صنا ع غذا   بورس اوراق بهادار  در 51/51/5131تار خ در  شن  پاستور زه پگاه خ اسان )سهام  یام(، ش کت
  گ د د. درج "غشان"با نیاد  قند و شک  جز به  دننو آشام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 ()سهامی عام شیر پاستوریزه پگاه خراسانشرکت  بیانیه ثبت سهام
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 ()سهامی عام شیر پاستوریزه پگاه خراسانشرکت  بیانیه ثبت سهام

 

 11از 1 حهصف

 

 تشریح طرح افزایش سرمایه

 هدف از انجام افزایش سرمایه

موضوع این گزارش توجیهی، به  هیسرمااز افزایش  )سهامی عام(، شیر پاستوریزه پگاه خراسانهدف شرکت 

 باشد: شرح زیر می

  ارتاا نیاد معامالت  ش کت در  منظور بهانطباق وضعنت ساختار مال  ش کت با ضوابط و ما رات سازمان بورس و اوراق بهادار

 بازار س ما ه و حفظ حاوق سهامداران،

 مبلغ   با افزا؛ ه ش کت در صنعت و بازار س ما ی  پذ رقابت ی هانمتغ  سا  و مالکانه بهبود نسبت ،یایتبار تنبهبود وضع 

 ،ابد بهبود   جهت جذب منابع مال یش کت ازلحاظ ایتبار گاه که جا ا ن د دگاه متصور خواهد بود ه س ما

 "ش کت یسودآور   افزا درنتنجهو  دنتول منزان در   افزا منظور به "در گ دش ه س ما ننتأم. 

 آن تأمینو منابع  ازیموردنی گذار سرمایه

منلنون ر ا  و منابع تأمنن آن به ش ح  553.318 مبلغ های  ادشده فوقجهت اج ای ب نامه ازنموردنگذاری مبلغ کل س ما ه

 باشد.جدو  ز   م 

 
 

 

 پیشنهادی و محل تأمین آن هیسرمامبلغ افزایش 

 35.538)سهام  یام( در نظ  دارد س ما ه خود را از مبلغ  خ اسانشن  پاستور زه پگاه ش کت  شده ارائهبا توجه به ب نامه 

درصد س ما ۀ فعل ( و م   ک م حله افزا   دهد که محل  541منلنون ر ا  )به منزان  188.888مبلغ منلنون ر ا  به 

 است. شده گ فتهو آوردۀ نادی در نظ   حا  شده سهامداران مطالبات ازنموردنتأمنن منابع 
 

 یات طرحتشریح جزی
 باشد: می ریبه شرح ز یشنهادیپ هیسرما شیطرح موضوع افزا اتییجز

مواد اولنه  موقع بهکاف  و  ننتأم، ش کت یافزا   سودآور هیچنننو  )تا ساف ظ فنت اسی ( تولند منزان افزا  در راستای 

منابع مدت  کوتاه س رسنددود ت منابع مال ، است؛ ا ن موضوع با توجه به محاهینت  حائزمسئله بسنار  ن ت  مهماولنن و  ینوان به

 اهینت  افته و  نازپ  نبنزد شبکه بانک   ها محدود ت ساف ایتباری ش کتهیچننن و از شبکه ایتباری  شده ننتأممال  

مبق  افزا   س ما ه ض ورت بهبا مشکل مواجه سازد. بناب ا ن با امعان نظ   ادشدهتواند ش کت را در دستناب  به هدف   م 

شن  پاستور زه  ، مد   ت ش کتخ  د مواد اولنهجهت  ازنموردنمنابع  ننتأم و هیچنننب ای ناش ان بورس  ضوابط قانون  بورس 

  نیا د. ننتأماز م  ق افزا   س ما ه را  "در گ دشس ما ه "با ینوان  ازنموردنمنابع  دارد در نظ پگاه خ اسان 
 

مبلغ

 میلیون ریال

118,820مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدیمنابع

118,820

118,820تامین سرمایه در گردشمصارف

118,820

شرح

جمع

جمع



 (سهامی عام) شیر پاستوریزه پگاه خراسانشرکت  بیانیه ثبت سهام
 

 11 از 2 صفحه
 

 

 ارزیابی طرح افزایش سرمایه

 شده ینیب شیپ ود و زیانصورت س

 :باشد انجام و یدم انجام افزا   س ما ه به ش ح جدو  ز   م  در صورتبنن  سود و ز ان ش کت  پن 

          

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سال 1397سال 1396بودجه 1395سال 1397سال 1396سال 1395

1,756,4712,102,2692,323,0302,569,7921,950,9392,155,8182,384,778درآمد های عملیاتی

(2,156,125)(1,949,118)(1,777,661)(2,323,400)(2,100,297)(1,900,703)(1,591,139)بهای تمام شده درآمد های عملیاتی

165,332201,566222,733246,392173,278206,700228,653سود ناخالص

(107,901)(94,294)(82,699)(107,901)(94,294)(82,699)(81,043)هزینه های فروش، اداری و عمومی

5,0315,0315,2835,5475,0315,2835,547درآمد )هز نه( سا   اقالم ییلنات 

89,320123,898133,721144,03995,610117,689126,299سود عملیاتی

(32,013)(29,560)(22,328)(7,897)(10,017)(14,256)(26,495)هزینه های مالی

422422422422422422422درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

4,63118,8839,8715,9084,8835,3715,908 سایر درآمد ها  و هزینه های غیر عملیاتی

67,878128,947133,998142,47278,58793,922100,617سود قبل مالیات

(16,817)(15,698)(17,587)(23,813)(22,396)(28,857)(15,178)مالیات بر درآمد

52,700100,090111,601118,65961,00078,22483,800سود خالص

شرح
بودجه  سال 

1394

مبالغ ب  حسب منلنون ر ا 

با فرض عدم انجام افزایش سرمایهبا فرض انجام افزایش سرمایه



 (سهامی عام) شیر پاستوریزه پگاه خراسانشرکت  بیانیه ثبت سهام
 

 11 از 3 صفحه
 

 

     شده ینیب شیپانباشته سود  گردش حساب 

 
 

سال 1397سال 1396بودجه 1395سال 1397سال 1396سال 1395

52,700100,090111,601118,65961,00078,22483,800سود خالص

158,75769,392119,367139,71469,39285,282111,291سود انباشته در ابتدای سا 

0000000تعد الت سنوات 

158,75769,392119,367139,71469,39285,282111,291سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده

211,457169,482230,969258,373130,392163,506195,092سود قابل تخصیص

                  تخصیص سود:

(66,958)(52,215)(45,110)(95,528)(85,675)(45,110)(142,065)سود سهام مصوب

000(1,297)(5,580)(5,004)0اندوخته قانون 

0000000پاداش هنأت مد  ه 

(66,958)(52,215)(45,110)(96,825)(91,255)(50,114)(142,065)سود قابل تخصیص یافته طی سال

69,392119,367139,714161,54885,282111,291128,134سود انباشته در پایان سال

شرح
با فرض انجام افزایش سرمایه بودجه  سال 

1394

با فرض عدم انجام افزایش سرمایه



 (سهامی عام )شیر پاستوریزه پگاه خراسانشرکت  بیانیه ثبت سهام
 

 11 از 1 صفحه
 

 

 شده ینیب شیپترازنامه 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1395/12/291396/12/291397/12/291395/12/291396/12/291397/12/29

49,19672,80289,12349,79869,08683,513موجودی نقد

70,00025,0000000سرمایه گذاری های کوتاه مدت

328,443362,933401,485304,800336,809372,580دریافتنی های تجاری و غیر تجاری

000000سایر حسابها و اسناد دریافتنی

288,103318,357352,174269,453295,442326,819موجودی مواد و کاال

4,9635,5236,1584,7135,2175,819پیش پرداخت ها

740,705784,616848,941628,765706,553788,731جمع داراییهای جاری

000000دریافتنی های بلند مدت

19,15019,15019,15019,15019,15019,150سرمایه گذاریهای بلند مدت

3,3473,3473,3473,3473,3473,347داراییهای نامشهود

59,14853,25648,01959,14853,25648,019داراییهای ثابت مشهود

7,3057,3057,3057,3057,3057,305سایر داراییها

88,95083,05877,82188,95083,05877,821جمع داراییهای غیر جاری

829,655867,673926,762717,714789,611866,552جمع دارایی ها

شرح
با فرض عدم انجام افزایش سرمایه با فرض انجام افزایش سرمایه

مبالغ ب  حسب منلنون ر ا 



 (سهامی عام )شیر پاستوریزه پگاه خراسانشرکت  بیانیه ثبت سهام
 

 11 از 5 صفحه
 

 

                                                                                                                             ادامه -شده ینیب شیپمه ترازنا

 

1395/12/291396/12/291397/12/291395/12/291396/12/291397/12/29

348,149384,708425,573325,611357,017394,934پرداختنی های تجاری و غیر تجاری

28,85722,39623,81317,58715,69816,817مالیات پرداختنی

2,4154,5875,1152,4152,7963,585سود سهام پرداختنی

84,58059,42646,854164,356175,372189,924تسهیالت مالی

000000پیش دریافت ها

464,001471,118501,354509,970550,883605,260جمع بدهیهای جاری

33,16438,13943,86033,16438,13943,860ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

33,16438,13943,86033,16438,13943,860جمع بدهیهای غیر جاری

497,165509,257545,214543,134589,022649,120جمع بدهیها

200,000200,000200,00081,18081,18081,180سرمایه

13,12218,70320,0008,1188,1188,118اندوخته قانونی

119,367139,714161,54885,282111,291128,134سود انباشته

332,490358,417381,548174,580200,589217,432جمع حقوق صاحبان سهام

829,655867,673926,762717,714789,611866,552جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

شرح
با فرض عدم انجام افزایش سرمایه با فرض انجام افزایش سرمایه

مبالغ ب  حسب منلنون ر ا 



 (سهامی عام )شیر پاستوریزه پگاه خراسانشرکت  بیانیه ثبت سهام
 

 11 از 6 صفحه
 

 

         شده ینیب شیپصورت جریانات وجوه نقد 

 

                                                                                                                                                                                                 
سال 1397سال 1396سال 1395سال 1397سال 1396سال 1395

2,048,2442,288,5402,531,2401,920,5572,123,8092,349,007وجوه دریافتی از مشتریان بابت فروش کاال و خدمات

21,18023,29825,628140,000154,000169,400وجوه حاصل از دریافت تسهیالت مالی

045,00025,000000وجوه حاصل از فروش سرمایه گذاری ها

422422422422422422وجوه حاصل از درآمد سرمایه گذاری غیر عملیاتی

118,82000000وجوه حاصل از افزایش سرمایه

2,188,6662,357,2602,582,2902,060,9792,278,2312,518,829

00000(70,000)وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری ها

وجوه پرداختی بابت بهای تمام شده و هزینه های 

عمومی و اداری و فروش
(1,944,661)(2,162,826)(2,402,474)(1,839,257)(2,016,978)(2,235,675)

(15,698)(17,587)(15,178)(22,396)(28,857)(15,178)وجوه پرداختی بابت مالیات عملكرد

(32,013)(29,560)(22,328)(7,897)(10,017)(14,256)وجوه پرداختی بابت هزینه مالی

000000وجوه پرداختی بایت خرید داراییها

(154,848)(142,984)(108,003)(38,201)(48,451)(68,959)وجوه پرداختی بابت باز پرداخت اصل تسهیالت

(66,169)(51,834)(50,301)(95,001)(83,503)(50,301)وجوه پرداختی بابت سود سهام و پاداش هیات مدیره

(2,163,356)(2,333,653)(2,565,969)(2,035,067)(2,258,943)(2,504,402)

25,31023,60616,32125,91219,28814,427

23,88649,19672,80223,88649,79869,086

49,19672,80289,12349,79869,08683,513

جمع مصارف

مانده پایان سال

مانده ابتدای سال

 مازاد )كسری( نقدینگی طی سال

جمع منابع

مصارف

با فرض عدم انجام افزایش سرمایه با فرض انجام افزایش سرمایه

منابع

شرح

مبالغ ب  حسب منلنون ر ا 



 (سهامی عام) شیر پاستوریزه پگاه خراسانشرکت  بیانیه ثبت سهام
 

 11 از 7 صفحه
 

 

 ها ینیب شیپ مفروضات 

 الف( مفروضات سود و زیان شرکت

 : باشد یمبر اساس مفروضاتی به شرح ذیل  شده ینیب شیپاطالعات مالی آتی 

مطابق با بودجه حساب س  شده و ب ای سنوات آت  به  18/51/5111و ز ان  ب ای سا  مال  منته  به صورت سود امالیات

 .ش ح موارد ذ ل محاسبه و ب آورد گ د ده است

 

  درآمد عملیاتی؛ (1

در نظ   5111بودجه سا   شده  ننب  نپمعاد  ظ فنت ، در حالت عدم انجام افزایش سرمایهف وش  مادار

انجام حالت  در است. شده گ فتهثابت در نظ   5111آت  ننز مبق بودجه سا   یها سا است و ب ای  هشد گ فته

مادار تولند و ف وش  گن د، ق ار م  مورداستفادهخ  د مواد اولنه  منظور به شده ننتأمبه ا نکه مبلغ  نظ  ،افزایش سرمایه

 باشد. آن به ش ح ذ ل م  حوه محاسبهو ن که جز نات افته    افزا  ،شده ننتأممتناسب با منابع 
 

سال 95شرح

1,586,677میزان مصرف مواد در شرایط فعلی

118,820افزایش سرمایه در گردش

1,705,497میزان مصرف مواد اولیه با افزایش سرمایه در گردش

118,820تغییر در مصرف مواد اولیه

151,330میزان افزایش فروش

127 درصددرصد تغنن  در ف وش نسبت به تغنن  در مواد اولنه

افزایش در ظرفیت تولید و مبلغ فروش با فرض افزایش سرمایه

 
 

 

 و  دوره مال  اخن  محاسبه 1معاد  متوسط ن خ رشد م  ن خ ف وش محصوالت ب  اساس روند گذشته و  :نرخ فروش

 گ د ده است. ها اییا  بنن در پن 

 طح لبننات، ف ض گ د د محصوالت تولندی ا ن ش کت در سبا توجه به سطح تااضا ب ای  :بازار محصوالت

درصد تولند در نظ   588با محدود ت بازار ف وش مواجه ن واهد بود. ب  هینن اساس منزان ف وش معاد   شده  ننب  نپ

 است. شده گ فته

 

 

 

 

 

 
 

 



 (سهامی عام) شیر پاستوریزه پگاه خراسانشرکت  بیانیه ثبت سهام
 

 11 از 8 صفحه
 

 

 : ردیده استفرض گجداول ذیل  به شرح مقدار و نرخ محصوالت به تفکیک در صفحه قبل،  ادشدهیبا توجه به مفروضات 

 
 

سال 1397سال 1396سال 1395
 بودجه سال 

1395
سال 1397سال 1396

55,74655,74655,74651,68751,68751,687شیر

4,9124,9124,9124,5584,5584,558خامه

242242242225225225کره

3,9003,9003,9003,6193,6193,619پنیر

3,7403,7403,7403,4713,4713,471دوغ

500500500500500500پودر آب پنیر

11,93011,93011,93011,07111,07111,071ماست

80,96980,96980,96975,13175,13175,131جمع كل

مقدار تولید و فروش محصوالت- تن

با فرض عدم انجام افزایش سرمایه  با فرض انجام افزایش سرمایه 
شرح

 
 

 

سال 1397سال 1396سال 1395
بودجه سال 

1395
سال 1397سال 1396

18.2619.8421.5518.2619.8421.55

79.1687.1195.8579.1687.1195.85

175.26185.20195.70175.26185.20195.70

84.1999.91118.5684.1999.91118.56

10.0611.2612.6010.0611.2612.60

24.5625.5826.6624.5625.5826.66

23.0325.1427.4623.0325.1427.46

نرخ فروش محصوالت- میلیون ریال بر تن

پودر آب پنیر

با فرض انجام افزایش سرمایه 

کره

با فرض انجام افزایش سرمایه 

شرح

شیر

خامه

دوغ

پنیر

ماست
 

 

 
 

 



 (سهامی عام) شیر پاستوریزه پگاه خراسانشرکت  بیانیه ثبت سهام
 

 11 از 9 صفحه
 

 

 کاالی فروش رفته  شده تمامبهای  (2

متوسط و مبق روا   مور بهکه  مص ف ، دستیزد مستانم، س بار ساخت منمواد مستاکاالی ف وش رفته شامل  شده تیامبهای 

 شده گ فته در نظ های آت  ثابت باشد که هینن نسبت ننز در محاسبات سا درصد ف وش ساالنه ش کت م  18سنوات گذشته 

  است.

 منلنون ر ا  ب حسبارقام                                                                                                         

سال1397سال1396سال1395سال1397سال1396سال1395

1,432,0381,710,6481,890,2852,091,0791,586,6771,754,2221,940,530مواد مستقیم مصرفی

19,05722,76425,15527,82724,77723,34425,824دستمزد مستقیم

140,044167,290184,857204,494166,207171,551189,771سربار تولید

1,591,1391,900,7032,100,2972,323,4001,777,6611,949,1182,156,125  جمع

سال1394اقالم بهای تمام شده
با فرض عدم انجام افزایش سرمایهبا فرض انجام افزایش سرمایه

 
 

 

 

 

 فروش، اداری و عمومی های  هزینه (3

-سوا    نو نب  نپو ب ای  14نسبت به بودجه سا   11ب  اساس درصد تغنن ات بودجه  های ییوم ، اداری و ف وش ب آورد هز نه

  های آت  در ه  دو حالت انجام و یدم انجام افزا   س ما ه ب آورد گ د ده است.
 

 

 :یاتیاقالم عمل ری( سانهیدرآمد )هز (1

درصد نسبت به مبلغ مندرج در بودجه  1با اییا  ن خ رشد ثابت ساالنه  ه س ما   در ه  دو حالت انجام و یدم انجام افزا

 است. ده محاسبه و ب آورد گ د 5111سا  
 

 های مالی هزینه (5

 باشد؛  م ل و  ذابه ش ح جد ه س ما   در ه  دو حالت انجام و یدم انجام افزاو مانده تسهنالت   مال نه هز  ننب  نپ
 
 
 
 
 

سال1397سال1396سال1395

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

132,35984,58059,426

21,18023,29825,628

(68,959)(48,451)(38,201)

84,58059,42646,854

(14,256)(10,017)(7,897)

محاسبات تسهیالت و هزینه مالی در حالت  انجام افزایش سرمایه

شرح

مانده ابتدای سال

تسهیالت دریافتی طی سال

بازپرداخت تسهیالت طی سال

مانده  پایان سال

هزینه مالی
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (سهامی عام) شیر پاستوریزه پگاه خراسانشرکت  بیانیه ثبت سهام
 

 11 از 11 صفحه
 

 

 

سال1397سال1396سال1395

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

132,359164,356175,372

140,000154,000169,400

(108,003)(142,984)(154,848)

164,356175,372189,924

(22,328)(29,560)(32,013)

محاسبات تسهیالت و هزینه مالی در حالت  عدم افزایش سرمایه

شرح

مانده ابتدای سال

تسهیالت دریافتی طی سال

بازپرداخت تسهیالت طی سال

مانده  پایان سال

هزینه مالی
 

 
 

 

 

با ست در خ  د مواد اولنه م  موقع به*در حالت یدم انجام افزا   س ما ه ش کت به دلنل یدم و جود ناد نگ  مناسب و تأمنن 
 تسهنالت بنشت ی نسبت به حالت انجام افزا   س ما ه از سنستم بانک  کشور اخذ نیا د ازنموردنجهت تأمنن س ما ه در گ دش 

ب آورد گ د ده است با ا ن تفاوت که  5114درصد نسبت به بودجه سا   58با افزا   ساالنه  دو حالت*تسهنالت در افت  در ه  
ش کت به دلنل افزا   س ما ه نناز به تسهنالت کیت ی دارد بناب ا ن به منزان مبلغ  11حالت انجام افزا   س ما ه در سا   در

 گ دد.افزا   س ما ه از تسهنالت در افت  کس  م 
است و از * نسبت بازپ داخت تسهنالت به تسهنالت ابتدای دوره و تسهنالت در افت ، م  سه سا  گذشته محاسبه گ د ده 

 است. شده استفادههینن نسبت ب ای ب آورد بازپ داخت تسهنالت در ه  دو حالت انجام و یدم انجام افزا   س ما ه 
 درصد در نظ  گ فته شده است. 15محاسبه هز نه مال  در دو حالت انجام و یدم انجام افزا   س ما ه حدودا معاد   یخ مبنا*ن 

 
 
 

 ها یگذار هیسرمادرآمد حاصل از  (6

 5111سا  بودجه مبلغ آن در مطابق بنن  ثابت و   انجام و یدم انجام افزا   س ما ه ب ای سنوات مورد پن  ه دو حالتدر 

 است. شده گ فتهدر نظ  
 

 :یاتیرعملیغ یها نهیهزسایر درآمدها و  (7

که در  باشد  م مشهود ی ثابتها   داراناش  از ف وش ییدتاً بابت سود  ، مال یها صورت  حنتوض ادداشت مطابق با 

 است. ده % محاسبه و ب آورد گ د 58با اییا  ن خ رشد ساالنه  ه س ما   حالت یدم انجام افزا

مازاد خود را در اوراق   نگ ش کت ناد ده فوق، ف ض گ د ط یالوه ب  در نظ  گ فتن ش ا ه س ما   حالت انجام افزا در

اساس درآمد  ننخواهد نیود. وب  هی یگذار ه اوراق اجاره و اوراق سلف(، س مابهادار با درآمد ثابت شامل ) اوراق مشارکت، 

 .است ده لحاظ گ د ها  ننب  نمحاسبه و در پ  اتن ییلنغ یدرآمدها   ینوان سا به زناوراق ن یو نگهدار د حاصل از خ 
 

 
 

 مالیات بر درآمد؛ (8

مبنای درصدی از سود قبل کس   ب  ه س مادم انجام افزا   با توجه به متوسط روند سنوات گذشته در ه  دو حالت انجام و ی

 مالنات محاسبه و ب آورد گ د ده است.

 

 

 



 (سهامی عام) شیر پاستوریزه پگاه خراسانشرکت  بیانیه ثبت سهام
 

 11 از 11 صفحه
 

 

 

 سود سهام مصوب (9

سنوات   ننب  نپ، ب ای باشد  مدرصد  31مبق روند سنوات قبل منانگنن نسبت سود سهام مصوب به سود خالص سا  قبل 

 .گ دد  مب آورد  با استفاده از ا ن نسبتآت  
 

 وخته قانونیاند (11

اساسنامه  11و ماده  5141اصالحنه قانون تجارت مصوب سا   113و  548مبق مصوبه مجیع ییوم  در اج ای مفاد مواد 

موجب مفاد  ها لحاظ گ د ده. به بنن  ینوان اندوخته قانون  محاسبه و در پن  درصد سود خالص به 1ش کت، ه ساله معاد  

 اندوختهبنستم از سود خالص ش کت به  درصد س ما ه ش کت، انتاا   ک 58ته قانون  به مواد  ادشده تا رسندن مانده اندوخ

بنن  منتاس قابلبه س ما ه ننست و جز در زمان انحال  ش کت،  انتاا  قابلالزام  است. اندوخته قانون   الذک  فوق

 .باشد  نیسهامداران 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (سهامی عام) شیر پاستوریزه پگاه خراسانشرکت  بیانیه ثبت سهام
 

 11 از 12 صفحه
 

 

 عوامل ریسک
 

)سهام  یام(، با  شن  پاستور زه پگاه خ اسانافزا   س ما ه پنشنهادی و فعالنت ش کت  گذاری در م ح موضوعس ما ه
گذاری در ا ن ش کت، گن ی در خصوص س ما هگذاران پن  از تصینمهای متداول  هی اه است که س ما ه ر سک

 باشد؛  را مدنظ  ق ار دهند. ب خ  از ا ن یوامل به ش ح موارد ذ ل م شده مط حبا ست یوامل  م 
 

 ریسک سیستماتیک؛

بنن  صحنح روندهای  کند با پن باشد. اما ش کت تالش م حذف نی  آ د و قابلهای کل  بازار به وجود م در اث  ح کت 

 حد امکان اجتناب کند. اقتصادی، از چننن م ام ات  تا

 ریسک غیر سیستماتیک؛

ت شن  پاستور زه پگاه خ اسان )سهام  یام(، کوشنده باشد. ش کر سک  است که ناش  از خصوصنات خاص ش کت م  

 است تا حد امکان از م  ق متنوع سازی محصوالت خود ا ن ر سک را به حداقل ب ساند.

 ریسک نوسانات نرخ بهره:

 تواند بایث کاه  سود خالص ش کت شود. های مال  م  توجه در ن خ هز نه افزا   قابل

 ریسک تجاری:

محصوالت لبن  مشابه جد د، ایطای ت فنفات خارج از ی ف تجاری توسط رقبا در خصوص ف وش یوامل  از قبنل ی ضه 

های جد د لبن  و اشباع بازار و نها تاً رقابت ناسالم  اندازی کارخانه ازاندازه به خ  داران، راه محصوالت لبن  مشابه، ایتبار بن 

ف وش محصوالت گ د ده و ش کت را با ر سک تجاری مواجه تواند بایث کاه  تولند و  توسط رقبا و کیبود شن  خام م 

 کند. م 

 های دامی و یا کمبود شیر خام:  ریسک افزایش قیمت نهاده

ت  ن ماده اولنه در تهنه محصوالت ا ن ش کت نا  بسنار مؤث ی دارد. لذا وجود  ینوان اصل  با توجه به ا نکه شن  خام به

مور مستانم،  ها به های دام  و  ا افزا   قنیت آن خام و محدود ت در واردات نهاده ه گونه محدود ت در تولند و ی ضه شن 

شده محصوالت ا ن ش کت داشته و نها تاً در  تواند تأثن  ف اوان  در افزا   قنیت تیام در افزا   شن  خام مؤث  بوده و م 

 کاه  سود ش کت خواهد شد.صورت یدم امکان افزا   قنیت ف وش محصوالت به دلنل ش ا ط بازار، سبب 

 ریسک سیاسی؛

انداز مثبت از  و هیچننن نظ  به چشم 1+5ای و توافق صورت گ فته بنن کشور ا  ان و گ وه  با توجه به روند مذاک ات هسته

 باشد. ها، ش کت از ا ن منظ  با ر سک کی  مواجه م  واسطه رفع تح  م رونق اقتصادی به

 ریسک نقدینگی؛

 اب  به  تواند ش کت را در دست باشد، م  که ییدتاً ناش  از مشکالت ف وش و کاه  ن خ محصوالت م  مشکالت ناد نگ  

 سازد. رو روبهبا مشکل  شده ف تع اهداف 

 

 

 
 



 (سهامی عام) شیر پاستوریزه پگاه خراسانشرکت  بیانیه ثبت سهام
 

 11 از 13 صفحه
 

 

 

 نویسی سهام پذیره
 

 ناشی از افزایش سرمایه نشده استفاده حق تقدمعمل ناشر در صورت وجود  نحوه

شن  پاستور زه پگاه ش کت نو س  نشده( ناش  از افزا   س ما ه، هام پذ  ه)س ف وش ن فته تادم حقدر صورت وجود 

 دام نیا د.اق ته انبازار بورس  از م  قموظف است نسبت به ی ضۀ ییوم  آن )سهام  یام(،  خ اسان
 

 نویس مشخصات متعهد پذیره

 شده گ فتهنو س  تیام  سهام در نظ    همنظور حصو  امیننان از تکینل پذ در صورت یدم تکینل مبلغ افزا   س ما ه و به

نو س  )سهام پذ  ه ف وش ن فته هایتادمتا نسبت به خ  د کل حق متعهد گ د دهصنا ع شن  ا  ان  ش کتییوم ،  ی ضهجهت 

نو س  به ش ح جدو   روز پا ان  مهلت ی ضۀ ییوم  اقدام نیا د. مش صات متعهد/متعهدان پذ  ه 1نشده( حداکث  ظ ف مدت 

 باشد:   م ز
 

 میزان تعهدات موضوع فعالیت شخصیت حقوقی نام متعهد

 لبن  یها ف آوردهانواع تولند  خاص سهام   صنا ع شن  ا  انش کت 
حق تادم های کل 

 ف وش ن فته
 

نو س  ا ن  ای بابت تعهد پذ  ه گونه هز نه باشد هنچ م  (صنا ع شن  ا  انییده )ش کت سهامدار  ،نو س متعهد پذ  ه ازآنجاکه

 کند. نی  ش کت در افت

 نشده استفاده حق تقدمعمل ناشر در خصوص وجوه ناشی از فروش  نحوه
-)سهام پذ  ه نشده استفادههای تادمحق)سهام  یام(، موظف است وجوه حاصل از ف وش  شن  پاستور زه پگاه خ اسانش کت 

ه پس از ثبت افزا   س ما ه نزد م جع ، بالفاصلادشده های تادمهای م تبط با ف وش حقنو س  نشده( را پس از کس  هز نه

 منظور نیا د. نشده استفادههای تادمبستانکاری دارندگان حق حساب بهها، ثبت ش کت
 

 مشخصات مشاور

انجام م اح  تأمنن مال  از م  ق افزا   س ما ه و انتشار  منظور به)سهام  یام(،  شن  پاستور زه پگاه خ اسانش کت 

 ر ز   استفاده نیوده است.سهام خود از خدمات مشاو
 

 نام مشاور
شخصیت 

 حقوقی
 اقامتگاه موضوع مشاوره

شمارۀ تماس و 

 دورنگار

 تلفن 815-33111338 1نب  کوچه شکوه پالک  -خ خ مشه  -ته ان مشاوره ی ضه سهام  خاص ش کت تأمنن س ما ه امند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (سهامی عام) شیر پاستوریزه پگاه خراسانشرکت  بیانیه ثبت سهام
 

 11 از 11 صفحه
 

 

 حدود مسئولیت مشاور 

 :در چارچوب موضوع ا ن ق ارداد به ش ح ز   است تعهدات مشاور ی ضه در قبا  ناش 

 ب رس  ب نامه  ا م ح موضوع تأمنن مال  ناش  و ارائۀ مشاوره در خصوص شنوۀ تأمنن مال  مناسب، (5

 ارائۀ مشاوره در خصوص قواننن و ما رات ی ضۀ اوراق بهادار و تکالنف قانون  ناش ، (1

ه  و در صورت لزوم اخذ نظ  کارشناسان  ا اش اص حاوق  ب رس  امالیات، مدارک و مستندات تهنۀ گزارش توجن (1

 های  ادشده، صالح در خصوص گزارش ذی

تهنه گزارش توجنه  افزا   س ما ه، پاس گو   به ابهامات حساب س و بازرس قانون  در خصوص گزارش توجنه   (4

 و اخذ اظهارنظ  ا شان، شده ارائه

 راق بهادار در دست انتشار ناش ،تهنۀ بناننۀ ثبت  ا درخواست معافنت از ثبت او (1

 پنگن ی اخذ مجوز افزا   س ما ه از بورس اوراق بهادار، (1

 پنگن ی م احل قانون  انتشار سهام. منظور بهصالح  نیا ندگ  قانون  ناش  نزد م اجع ذی (1
 

 

 

 

 


