به نام ایزد م ن ّان

گزارش فعالیت هیات مدیره در سال مالی منتهی به
1397/12/29
با احترام تقدیم می شود

شرکت کشاورزی و دامپروری مالردشیر
متعلق به شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین
اردیبهشت 98

1

مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام
شرکت کشاورزی و دامپروری مالردشیر(سهامی خاص)

اطالعااا منااجرد در ا ااا شااهارر کااه دریااار عم یااا و و ااع عمااومی
شرکت می یاشج  ،یا تاکیج یر ارائاه منفانانه نیاا م عم ارد هیاا ماج ر
و در جهت حنظ منااعع شارکت و انابااا یاا متاررا یاانونی و اساسانامه
شرکت تهیه و ارائه شرد ج است .

یههاد رعیعی سامانی
رئیس هیا مج ر

مهجی محمجی

حسیا معفومی

نا ب رئیس هیا مج ر

مج ر عامل و عضو هیا مج ر

2

فهرست مطالب
عنوان

صفحه

 -1پیام هیات مدیره

4

 -2وضعیت صنعت

4

 -3معرفی شرکت

5

 -4بیانیه ماموریت

5

 -5معرفی اعضای هیت مدیره – ترکیب سهامداران  -بازرس قانونی شرکت

6و7

 -6وضعیت امالک

7

 -7وضعیت پرونده های حقوقی

9

 -8ترازنامه

10

 -9سود و زیان

11

 -10سال 97در یک نگاه( ارائه شاخص های کلیدی)

12

 -11اهم اقدامات انجام شده سال 1397

13

 -12برنامه های جامع تفضیلی سال 98

14

 -13شاخص های مالی و بازرگانی

17

 -14شاخص های تولید

25

 -15شاخص های اداری و نیروی انسانی

35

3

-1پیام هیا مج ر
هیأت مدیره شرکت بر این باور است که امانتدار سهامداران بوده و وظیفه
خود میداند که از انجام هیچ تالش و کوششی دریغ نکند  ،ما معتقدیم تمامی
موفقیتهای کسب شده ،در سایه حمایتهای بی دریغ و با پشتوانه سهامداران
محترم حاصل شده است  ،استفاده از نظرات و انتقادات سازنده شما سهامداران
محترم بی شک چراغ راه گذشته ،حال و آینده بوده و هست .
ما به عنوان یک شرکت پیشتاز در صنعت دامداری کشور ،در راستای تحقق اهداف و
برنامه های چشم انداز بیست ساله دولت جمهوری اسالمی ایران و همچنین سیاست
های شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) در صنعت کشاورزی و
دامپروری مبنی بر استقالل  ،خودکفایی و پیشرو بودن در منطقه ،در نظر دارد ؛ با
افزایش بهره وری در سیستم تولید فعلی منجر به رسیدن ظرفیت بالقوه روزانه
 120تن در کوتاه مدت و هم زمان با این عملکرد موفق  ،مبادرت به احداث فاز2
خط تولید شیرخام با ظرفیت اسمی روزانه 100تن در افق پنچ ساله شرکت قرار
دهد .

-2و عیت صنعت
شیر در ایران ،گردش مالی 39هزار میلیارد تومانی دارد ،با توجه به اینکه تولید شیر خام
ایران  9میلیون تن بودهاست( ،البته آمارهای مختلفی در این زمینه وجود دارد) ،میتوان گفت ،با
قیمت لیتری دو هزار و  200تومان ،گردش مالی  39هزار میلیارد تومانی دارد و حدود 12درصد
ارزش نفت صادرات ساالنه ایران است .ارزش فرصتهای شغلی این صنعت بالغ بر  100هزار
میلیارد تومان است و  95درصد ،سرمایهگذاری در این بخش نیز توسط بخش خصوصی انجام
شدهاست.
در خصوص پرورش گاو شیری  ،ارزش تولیدات ساالنه محصوالت تولیدی نزدیک  40تا  50درصد
سرمایه موجود می باشد و همچنین در خصوص تولید شیر  ،ارزش تولید آن ساالنه معادل  50درصد
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از سرمایه ثابت برآورد می شود  ،از نظر بازدهی سرمایه گذاری نیز می توان انتظار داشت که توسعه
تولید شیر می تواند در زمره بنگاه های زود بازده محسوب شده و ضمن کمک به اشتغال  ،منتج به
تولید کاالی مورد نیاز روزمره در جامعه گردد .به هر صورت امروزه تولید هر تن شیر در کشور سبب
تولید ارزش معادل  4تا  6میلیون ریال حاشیه سود ایجاد میکند که پس از فرآوری و عرضه آن به
بازار مصرف  ،حداقل به 1/5برابر افزایش یابد.

-3معرعی شرکت
شرکت مالرد شهریار با سرمایه گذاری بخش خصوصی در سال  1333با بهره گیری از 100
گاو مولد فعالیت خود را آغاز کرد  .در سال های بعد ظرفیت واحد بتدریج افزایش یافته و در
سال  1365با ظرفیت 2272راس گاو و گوساله به تایید سازمان دامپزشکی کشور رسیده
است  ،در سال  1374مدیریت این مؤسسه به شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی تحویل
داده شد و مؤسسه در سال  1381بنام شرکت کشت و دامداری مالردشیر تغییر داده شد ،
در سال  1391پس از احداث دامداری جدید در شهرستان نظر آباد و انتقال دام به آن واحد ،
طی صورت جلسه مجمع عمومی  92/3/25شرکت به مرکزیت استان البرز و شهرستان نظرآباد

شماره  2943ثبت گردید.

-4ییانیه مأمور ت
موضوع فعالیت شرکت ،کشاورزی و دامداری  ،دامپروری و زراعی  ،صنایع غدایی بطور کلی
شرکت میتواند در تمام عملیات و معامالت مالی تجاری و صنعتی که به طور مستقیم و غیر
مستقیم به انحاء مختلف یا هر یک از موضوعات مشروحه فوق مربوط باشد ،مبادرت نماید.
شرکت کشت و دامداری مالردشیر با قدمتی بیش از نیم قرن  ،به وسعت حدود  200هکتار که
 160هکتار اراضی زیر کشت جو  ،ذرت  ،یونجه و 40هکتار محوطه گاوداری با بهترین طرح ها
و نقشه های روز دنیا ساخته شده است  .همچنین دارای یکی از بهترین گله های اصیل گاو
هولشتاین است با توان نگهداری  5400راس دام و زایش ساالنه  2000راس گوساله نر و ماده
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و سالن شیردوشی  80راسی مجهز به پیشرفته ترین تکنولوژی روز دنیا می باشد  ،کارخانه

خوراک سازی مجهز به سیستم  PLCتوان فعالیت در سه شیفت کاری تولید مقدار  144تن
کنستانتره مصرفی دام را در روز دارد.
شیرخام  ،گوشت  ،تلیسه و کود محصوالت تولید شده این شرکت می باشد  ،شیر و فرآورده
های آن جزء اصلی سبد غذایی جامعه میباشد و روی منحنی عمر جامعه تأثیر مستقیم دارد
از این نظر هدف بهینه شرکت این است که در جهت باال رفتن سرانه مصرف شیر و مواد لبنی
هموطنان عزیز کشورمان گام بردارد .
مشتریان سازمان کارخانجات صنایع تبدیل لبنی می باشند  ،که شیر خام را فرآوری میکند
و در نهایت مشتری اصلی مردم جامعه هستند  .بازار هدف شرکت در حال حاضر استان البرز ،
تهران و دیگر استان های کشور است .میزان درصد چربی باال و بار میکروبی پایین از
خصوصیات منحصر به فرد شیرخام شرکت کشت و دامداری مالرد شیر میباشد به همین
سبب کارخانجات مطرح و بزرگ صنایع تبدیل لبنی با میل فراوان خواستار شیرخام شرکت
کشاورزی و دامپروری مالرد شیر هستند .حیطه اصلی شرکت در تأمین خوراک دام می باشد
که از  24نوع کاال تشکیل می گردد  ،بطورکلی شرکت تالش دارد خوراک دام را با مناسب
ترین کیفیت و قیمت تهیه نماید  ،به همین سبب همواره در صدد است با مدیریت مناسب
زنجیره تأمین ریسک تولید را به حداقل ممکن برساند .همچنین تالش میگردد با بهره گیری از
مدیریت مطلوب و تغذیه اصولی دام نتایج تولید شیر را تا حد چشمگیری افزایش دهیم و با
رعایت و بکارگیری اصول اقتصادی  ،مدیریت دامپروری و بهره وری از عوامل مختلف و مؤثر
صیانت از دارایی های سهامداران را تضمین نماید  .شرکت کشاورزی دامپروری مالرد شیر
معتقد است ؛ با توکل برخداوند متعال و تکیه بر سه عامل ؛ حمایت سهامداران  ،نیروی
انسانی کارآمد و نظام تحقیق و توسعه اثربخش دستیابی به چشم انداز محقق خواهد شد .
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 1-5معرعی اعضای هیت مج ر
اعضای هیات مدیره در سال  97به شرح زیر میباشد:
نام

سمت

زمان تفجی

نما نج

یههاد رعیعی سامانی

ر یس هیا مج ر

97/3/27

شرکت کشت و دامجاری ع ا

مهجی محمجی

نا ب ر یس هیا مج ر

95/11/23

حسیا معفومی

عضوهیا مج ر و مج ر عامل

95/07/24

شرکت سرما ه شذاری صنا ع
عمومی تامیا
شرکت ش جشت نمونه اصنهان

 2-5ترکیب سهامجاران
سرمایه شرکت مبلغ 300میلیارد ریال بوده واسامی سهامداران تعداد ودرصد سهام هر
یک به شرح مندرج در جدول زیر میباشد .
نام

درصج

تعجاد سهام

مب غ هر

مب غ کل (ر ال)

سهم(ر ال)
%100

299.996.000

1،000

299،996،000،000

شرکت سرما ه شذاری صنا ع عمومی تامیا
شرکت کشت ودامجاری ع ا

-

1،000

1،000

1،000،000

شرکت کشت ودامجاری ش جشت نمونه اصنهان

-

1،000

1،000

1،000،000

شرکت سرما ه شذاری هامون شمال

-

1،000

1،000

1،000،000

شرکت آ نج ییمه تامیا

-

1،000

1،000

1،000،000

%100

300،000،000

1،000

300.000.000.000

جمع کل

7

 3-5یازرس یانونی شرکت طی سه سال شذشیه یه شرح ز ر یود است:
اظهار نظر حسایرس در مورد چگونگی

سال

یازرس و حسایرس

1394

موسسه حسایرسی آزمودشان

ما وب

1395

موسسه حسایرسی آزمودشان

مشروط

1396

موسسه حسایرسی آزمودشان

ما وب

1397

موسسه حسایرسی دار ا رور

ما وب

و عیت مالی در صورتهای مالی

-6و عیت امالک
رد ف

نام م ک

نوع کاریری

تعجاد یاعا

کل میراژ م ک

مک

(میرمریع)

3

دامجاری

صنعیی

1

4،000،000

4

زمیا

کشاورزی

7

16،000،000

محل م ک
نظرآیاد مناته
عرامرز ه
نظرآیاد مناته
عرامرز ه
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 -7و عیت پرونج های حتویی

رد ف

خوانج

خواهان

سعیج

شهرداری

صالحی

مالرد

میهان خواسیه(ر ال)

مرجعه
رسیجشی

مو وع

آخر ا و یت

نییجه ایجاما تاکنون
رای یه ننع شرکت در

1

25،127،500،000

دادشا مالرد

خشک شجن
درخیان(کینری)

یرشهاری دادشا

مرح ه یجوی صادر
شرد ج و در مرح ه
تجج ج نظر است

سازمان پارک
2

حسیا
معفومی

رای یه ننع شرکت در

ها و عضای
سبه

25،127،500،000

دادشا مالرد

شهرسیان

خشک شجن
درخیان(حتویی)

یرشهاری دادشا

3

شرکت
ماناک

شرد ج و در مرح ه
تجج ج نظر است

مالرد
مالردشیر

مرح ه یجوی صادر

5،146،387،500

دادشا
نظرآیاد

درخواست ماالبا

یرشهاری دادشا

رای یه ننع شرکت صادر
شرد ج

9

-8ترازنامه

10

-9سود و ز ان

11

-10سال  97در ک نگا ( ارائه شاخص های ک یجی)

شاخص

عم رد 97

یودجه 97

تولیج شیر(تا)

27364

29403

تعجاد کل دام (راس)

4679

4585

میانگیا رکوردش ه شیری()kg

36.4

40

کل عرور (می یون ر ال)

627462

473976

دارا ی ها (می یون ر ال)

679280

660440

سود خالص(می یون ر ال)

84794

یهای تمام شج شیر(ر ال)

14726

10954

نرخ عرور شیر (ر ال)

18373

14000

تعجاد پرسنل(ننر)

122

127

سرانه آموزر (ساعت/ننر)

7

10

151827-94000
57253
یا احیساب عجم تحتق سود
حاصل از عرور زمیا
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-11اهم ایجاما انجام شج سال 97
پرداخت بدهی های معوقه افراد حقیقی و حقوقی
تامین مالی از طریق گشایش  lCداخلی با شرکت های لبنی طرف قرارداد
تسویه تسهیالت بانک کشاورزی از محل اوراق خزانه
تکمیل و بهسازی زایشگاه دوم تولید
تکمیل بهاربند پرورش تلیسه
تکمیل و بهسازی انبار سیلو ذرت با ظرفیت 7000تن
رسیدن به مقدار تولید  93تن در روز
تجهیز سایت دامداری به دوربین مداربسته
اقدامات اولیه برای ورود به بورس
اصالح ساختار نیروی انسانی
اخذ شواهینامه های ISO 9001 : 2015 , ISO 14001 : 2015 , OHSAS 18001 : 2007

برگزیده جشنواره شیر استان البرز
برگزیده تندیس سیمین همایش ملی کارآفرینان مسئولیت پذیر
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-12یرنامه های جامع تنضی ی سال 98
یرنامه های اسیراتژ ک سال  1398در 4حوز یهسازی ز رساخت  ،یهینه سازی تولیج و
عم یا  ،توسعه یازرشانی و تحتیق و توسعه تتسیم ینجی شج است :

 .1یهسازی و یروز رسانی عناوری  ،عرا نجها و ز رساخت
هدف :
فراهم آوری شرایط برای استفاده حداکثر از ظرفیت تولید
برنامه ها :
افزایش توان خوراک سازی
افزایش توان نگهداری شیر تا 120تن
افزایش بهره برداری از اراضی کشاورزی(سیستم آبیاری و )...
ساخت تصفیه خانه
تجهیز آزمایشگاه
خرید فیدر
 .2یهینه سازی تولیج و عم یا
هدف :
بهبود مستمر فرایند ها (شناسایی و رفع اتالف ها وفرایند های زائد)
برنامه ها :
بهبود مستمر استراتژهای تغذیه دام(بهره گیری از نهاده های جایگزین)
بهبود مستمر استراتژیهای اصالح نژاد
افزایش ایمنی گله در مقابل بیماری ها وتغییرات آب وهوایی
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 .3توسعه یازرشانی
هدف :
ایجاد تنوع در روش های فروش
ورود به بازار های بین الملی (بمنظور صادرات دام)
برنامه ها :
 طراحی و ساخت  CRMبرای محصول دام وکود به جهت گسترده کردن بازار فروش

تهاتر
انعقاد قرارداد با مشتریان معتبر جهت فروش شیر و دیگر محصوالت
صادرات تلیسه
واردات مستقیم نهاده های مورد نیاز دام
استفاده از ابزار های تجارت بین المللی مانند یوزانس و ...
.4تحتیق وتوسعه
هدف :
ارتقای کیفیت محصوالت
اهتمام به استاندارد های کیفی در سطح بین المللی
برنامه ها :
پایش دقیق فرایند ها
تعریف واجرای طرحهای دانش بنیان با همکاری دانشگاههای معتبر
برگزاری کالس های آموزشی با همکاری موسسه های آموزشی و دانشگاه ها

15

الهاما مرتبط

عنوان یرنامه

سیاسیهای اییفاد
متاومیی

ورود یه یازار سرما ه
ساخت تفنیه خانه
یرشهاری کالس های آموزشی یا هم اری
موسسه های آموزشی و دانشگا ها

19-13-9-8-2-1

3-2

تار خ

منایع مورد نیاز

شروع

(می یون ر ال)

1398/1/5

-

1398/1/15

15،000

1398/1/15

200

طراحی و ساخت  CRMیرای محفول
دام وکود یه جهت شسیرد کردن یازار

17-15

1398/1/15

-

عرور
خر ج عیجر

13-9-8-5-2-1

1398/2/1

2،000

تجهیه آزما شگا

13-9-8-6-2-1

1398/3/1

200

ساخت خوراک سازی تمام اتوماتیک

13-9-8-5-2-1

1398/7/1

10،000

اعها ش ظرعیت نگهجاری شیر تا 120تا

13-9-8-5-2-1

1398/7/1

500

صادرا ت یسه

17-16-15

1398/10/1

-

16

-13شاخص های تولیج و عم یا
تعجاد کل ش ه (راس)

17

تعجاد دام مولج
(راس)

18

تولیج کل شیر
(تا)

میانگیا تولیج شیر یه ازای هر راس شاو شیری
19

(کی وشرم-راس)

2013

2064

2024

20

درصج آیسینی شاو

21

درصج آیسینی ت یسه

درصج ستط شاو
22

7.42

7.41

4.41

تعجاد حذف شاو

23

24

ماد خشک مفرعی
(شرم)

25

-14شاخص های مالی و یازرشانی

مب غ کل عرور
(می یون ر ال)

627462

473976

448859

26

مب غ عرور شیر
(می یون ر ال)

27

مب غ کل عرور سا ر محفوال
(می یون ر ال)

28

درصج عرور محفوال (شیر-شاو ماد -شوساله-ت یسه-کود-سا ر)
عم رد 96
کود
%1

تلیسه
%1

گوساله
%6
گاوه ماده
%7

شیر
گاوه ماده
گوساله
تلیسه
کود

شیر
%85

عم رد 97
گوساله
%8
گاوه ماده
%12
شیر
گاوه ماده
گوساله
شیر
%80

29

سود عم یاتی
(می یون ر ال)

30

سود خالص
(می یون ر ال)

160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0

31

بهای تمام شده یک کیلو گرم شیر
(ریال)
14726
11246

10954
دستمزد

10419

7865

7524

سربار

مواد

2143
بهای کل

946

2496
2120
984

775

32

دارا ی ها
(اریام یه می یون ر ال)

یجهی ها
33

(اریام یه می یون ر ال)

هه نه مالی
34

(اریام یه می یون ر ال)

-15شاخص های واحج اداری و HSE
اهم ایجاما انجام شج :

35

امور اداری شرکت در راسیای انجام وظا ف خود مبنی یر حنظ و توسعه نیروی
انسانی و توانمنجی سازی مهار و ارتتاء ادشیری مسیمر یا انضباط اداری و حنظ
تعامل و هم اری یا سازمان های ذی ریط شام یر میجارد.
-پیگیری یازنشسیگی پرسنل یا اسیناد از یانون مشاغل و کارهای سخت
و ز ان آور که منجر یه یازنشسیگی  2ننر از پرسنل شج است.
-انجام آزما شا و معا نا دور ای جهت کنیرل و عیت سالمت پرسنل
-پوشش ییمه ت می ی درمان یرای پرسنل و اعراد تحت ت نل
-آموزر پرسنل در طول سال یفور آموزر های عمومی و تخففی
-تج یل از دانش آموزان نخبه و یرتر پرسنل
یرشهاری انیخایا شورای اسالمی کار یا حضور مسئولیا ادار کار اسیان
اخذ کار یهجاشت یرای پرسنل شیر دوشی شرکت.
ا جاد عضای ورزشی جهت همجلی  ،رعا و سالمیی پرسنل
ال رویی و جعنونی مخازن آب مفرعی شرکت

تعجاد نیروی انسانی
(ننر)

36

ساعا آموزر یه ازای هر ننر
(ساعت/ننر)

37

ساح تحفیال پرسنل

38

سال 96

دکتری
%1
لیسانس و فوق لیسانس
%18
دکتری
لیسانس و فوق لیسانس
زیر دیپلم
%55
دیپلم و فوق دیپلم
%26

دیپلم و فوق دیپلم
زیر دیپلم

سال 97
لیسانس و فوق لیسانس
%17

دکتری
%1

دکتری
لیسانس و فوق لیسانس

دیپلم و فوق دیپلم
%27

زیر دیپلم
%55

دیپلم و فوق دیپلم
زیر دیپلم

39

شمار تماس

02645313439
02645313462
02645313458

ع س

02142694723

سا ت

Malardshir.ir

ا میل

info@malardshir.ir

شب ه های مجازی

@maladrshir

آدرس  :استان البرز – جاده قدیم هشتگرد – سه راه
سهیلیه-بعدشهرک زعفرانیه-انتهای خیابان حکمت
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