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شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به  30آذر 1399

پیشگفتار
وجود اطالعات مالی شفاف یکی از الزامات کارایی بازار سرمایه است .اگرچه اطالعات مالی مندرج در صورت
های مالی اساسی به عنوان یکی از منابع عمده اطالعات مالی برای بازار سرمایه تلقی میشود ،ولی گزارش هیئت مدیره
به مجمع عمومی صاحبان سهام میتواند اطالعات مهم و با اهمیتی را در تکمیل اطالعات مندرج در صورتهای مالی
فراهم آورد .از طرف دیگر گزارش هیئت مدیره به مجمع میتواند به عنوان فرصتی برای هیئت مدیره در جهت اطالع
رسانی در خصوص جنبههای مهم عملکرد خود به سهامداران باشد.
طبق ماده  232قانون تجارت (مصوب " )1347هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی صورت دارایی
و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارش
درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند .اسناد مذکور در این ماده باید اقالً بیست روز قبل
از تاریخ مجمع عمومی ساالنه در اختیار بازرسان گذاشته شود".
همچنین بر اساس مادة  41قانون بازار اوراق بهادار ،سازمان موظف است ناشرانِ اوراق بهادار و کلیة تشکلهای
فعال در بازار سرمایه را ملزم نماید تا براسـاس استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی کشور ،اطالعات جامع فعالیت
خود را انتشار دهند .ضمن اینکه مطابق بند  3مادة  45قانون بازار اوراق بهادار« ،گزارش هیئتمدیره به مجامع» از جمله
اطالعاتی است که شرکتهای ثبت شده نزد سازمان ،مکلف به ارائة آن طبق دستورالعمل اجرایی سازمان ،میباشند.
با توجه به الزامات قانونیِ فوق و نظر به فقدان یک ساختار مشخص برای گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
و نیز پراکن دگی زیاد در محتوا و نوع اطالعات منتشره در این گزارشها ،سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب وظائف
و اختیارات خود و به منظور تامین نیازهای اطالعاتی سرمایهگذاران ،تدوین گزارش نمونه "فعالیت و وضع عمومی شرکت"
را در دستور کار خود قرار داده است.
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شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به  30آذر 1399

مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام
شرکت سیمرغ (سهامی عام)
در اجرای مفاد ماده  232اصالحیه قانون تجارت ،مصوب اسفند ماه  1347و مادة  45قانون بازار اوراق بهادار
بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای دوره مالی منتهی به  1399/9/30بر پایه سوابق ،مدارک و
اطالعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم میگردد.
گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارشهای ساالنه هیئت مدیره به مجمع ،مبتنی بر اطالعات ارائه شده در
صورتهای مالی بوده و اطالعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم میآورد.
به نظر اینجانبان اطالعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت میباشد ،با تاکید بر
ارائه منصفانه نتای ج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت
تهیه و ارائه گردیده است .این اطالعات هماهنگ با واقعیتهای موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت
فعلی میتوان پیشبینی نمود ،به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن
موجب گمراهی استفادهکنندگان میشود ،از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ  1400/01/08به تایید هیئت مدیره
رسیده است.
اعضاء هیئت مدیره

نماینده

سمت

شرکت خدمات پشتیبانی مهر 78

آقای محمدرضا مروارید

رئیس هیئت مدیره

شرکت فناوری های نوین

آقای بیژن صفوی

عضو هیئت مدیره

شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا

آقای سید مصطفی موسوی

عضو هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

آقای سید معروف صمدی

نایب رئیس هیئت مدیره

شرکت خدمات ارزی و صرافی مهر

آقای علی تقوی فر

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
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امضاء

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به  30آذر 1399

گزیده اطالعات (شرکت سیمرغ)
تجدید ارائه شده

سال
1398

9ماهه سال
1397

سال
1399

7،437،827
1،376،041
49،715
1،395،227
1،981،736

5،971،697
336،541
64،193
459،502
846،418

4،048،639
902،736
82،192
983،491
1،038،531

6،420،655
1،826،559
1،300،000
4،594،096

4،513،692
1،153،623
1،300،000
3،360،069

4،094،195
947،755
1،300،000
3،146،440

الف) اطالعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):

درآمد عملیاتی
سود عملیاتی
درآمدهای غیرعملیاتی
سود خالص – پس از کسر مالیات
تعدیالت سنواتی
وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
ب) اطالعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):

جمع داراییها
جمع بدهیها
سرمایه ثبت شده
جمع حقوق مالکانه
ج) اطال عات مربوط به
هر سهم:

تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع (میلیون سهم)
سود واقعی هر سهم – ریال
آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش– ریال
ارزش دفتری هر سهم – ریال
نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم – مرتبه

1،300
1،073
170،26
1،000
16.08

1،300
3،55
13،958
1،000
39.31

1،300
757
1،000
-

تعداد کارکنان – نفر (پایان سال)

1،654

1،732

1،617

د) سایر اطالعات :

گزیده اطالعات (تلفیقی)
تجدید ارائه شده
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شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به  30آذر 1399
سال 1399

سال
1398

9ماهه سال
1397

7،476،731
1،422،738
157،093
1،486،744
2،089،703

6،021،114
345،895
93،791
445،199
912،660

4،645،384
978،512
62،805
998،897
1،206،197

7،432،459
2،679،110
1،300،000
4،753،349

5،079،904
1،655،089
1،300،000
3،424،815

4،732،419
1،511،054
1،300،000
3،219،872

الف) اطالعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):

درآمد عملیاتی
سود عملیاتی
درآمدهای غیرعملیاتی
سود خالص – پس از کسر مالیات
تعدیالت سنواتی
وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
ب) اطالعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):

جمع داراییها
جمع بدهیها
سرمایه ثبت شده
جمع حقوق مالکانه
ج) اطال عات مربوط به هر
سهم:

تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع (میلیون سهم)
سود پایه تلفیقی هر سهم – ریال (براساس میانگین موزون سهام)

1،300
1،164

1،300
348

1،300
782

د) سایر اطالعات :

تعداد کارکنان – نفر (پایان سال)

1،924

1،995

1،833

پیام هیئت مدیره
سال  1399همانند سال  1398صنعت طیور کشور با مخاطرات،نوسانات و مشکالت عدیده ای مواجه گردید.
عمده مشکالت این صنعت در این سال و در بخش های مختلف مرغ مادر گوشتی ،مرغ مادر تخمگذار ،تخمگذار تجاری
و مرغ گوشتی عبارت بود از:
 .1مشکالت جدی در تامین مواد اولیه و بخصوص کنجاله سویا به عنوان منبع اصلی تامین پروتئین مورد نیاز
طیور؛ و ذرت به عنوان منبع اصلی تامین انرژی مورد نیاز طیور که خوشبختانه شرکت سیمرغ با اقدام به
موقع برای خرید مواد اولیه جایگزین توانست از پس این مشکالت به بهترین وجه ممکن بر آید.
 .2افزایش بسیار زیاد قیمت نهاده ها و اقالم مصرفی شامل افزودنی های خوراک طیور،دارو،واکسن،مکمل ها
و همچنین فروش مواد اولیه پر مصرف مانند ذرت و سویا در بازار آزاد با چند برابر قیمت مصوب.
 .3افت شدید قیمت جوجه یکروزه گوشتی در بخش عمده ای از سال مالی مذکور که در اغلب موارد قیمت
فروش جوجه یکروزه گوشتی پایین تر از قیمت تمام شده آن بوده است.
 .4افزایش بی رویه قیمت تخم مرغ خوراکی و در نتیجه فشار نهاد های نظارتی بر شرکت های بزرگی همانند
شرکت سیمرغ جهت توزیع تولیدات به نرخ مصوب و پایین تر از نرخ معمول بازار.
 .5مشکالت جدی در تامین جوجه یکروزه مرغ مادر گوشتی که منجر به خالی بودن بسیاری از واحد های
تولیدی کشور و از جمله برخی فارم های مرغ مادر گوشتی شرکت سیمرغ بیشتر از حد معمول شده است.
هدف شرکت سیمرغ پایداری و ثبات در چرخه تولید تخم مرغ خوراکی و تامین نیاز مصرف کنندگان با استفاده
از مواد اولیه با کیفیت مناسب و تالش در جهت افزایش راندمان تولید و کاهش بهای تمام شده است .استراتژی شرکت
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شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به  30آذر 1399

در این زمینه تنوع محصوالت تولیدی و ورود به بازارهای مختلف صنعت طیور  ،افزایش درآمد و کاهش هزینه های
عملیاتی  ،تدوین و راه اندازی سیستم نگهداری اموال و دارایی های ثابت  ،بهینه سازی فرآیندهای شرکت  ،توانمند سازی
منابع انسانی  ،برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان و غیره می باشد.
شرکت سیمرغ با توجه به برنامه بلند مدت خود و حرکت در مسیر پیشرفت و توسعه اقدام به کاهش بهای تمام
شده محصوالت  ،ارتقای کمی و کیفی محصوالت  ،پیگیری تعریف و آغاز طرحهای توسعه ای از طریق امکان سنجی
های مورد نیاز  ،شناسایی مشاورین و پیمانکاران اجرای طرحها و توسعه ساختار مدیریت طرحهای توسعه و افزایش سهم
بازار باعث رسیدن به کلیه اهداف از پیش تعیین شده و افزایش چشمگیر سود شرکت نسبت به سالهای گذشته گردید.
شرکت سیمرغ با توجه به مواجهه با ریسکهای متعدد از جمله ریسک تامین مواد اولیه دان مصرفی  ،ریسک
نوسانات نرخ ارز و مبادالت بانکی  ،ریسک بهداشتی و شیوع بیماری های واگیردار  ،ریسک عوامل بین المللی و مقررات
دولتی و ریسک نقدینگی با بهره گیری از ظرفیت های موجود سعی در کاهش ریسک آنها و افزایش حاشیه سود خود
دارد.

کلیات درباره شرکت
تاریخچه
شرکت سیمرغ در تاریخ  1353/3/7با سرمایه اولیه چهل میلیون ریال به شماره ثبت  18904در اداره ثبت
شرکتهای تهران به ثبت رسیده است.
شرکت در سال  1354با اولین واحد تخمگذار در اصفهان فعالیت خود را آغاز و بتدریج با احداث واحدهای
یزد،کرمان ،اصفهان  2و خراسان تعداد واحدهای خود را به  5واحد رساند.
در سال  1359با ادغام شرکت سیکل (مرغ شمال) واحدهای مرغ مادرگوشتی زیاران و پرورش نیمچه گوشتی
بوئین زهرا به مجموعه شرکت سیمرغ پیوستند و به این ترتیب تعداد مزارع تولیدی به  7واحد رسید و در سال 1392
مزرعه اللجین در همدان (تحت پوشش واحد زیاران) و مزرعه بردسیر کرمان به مزارع شرکت اضافه گردید.
در حال حاضر این شرکت با واحدهای تولیدی خود بزرگترین مرغداری در ارتباط با تولید تخم مرغ خوراکی در
سطح کشور میباشد.
فعالیت اصلی شرکت با توجه به ماده  2اساسنامه شامل فعالیتهای کشاورزی ،باغداری ،دامپروری ،مرغداری،
جوجهکشی ،تولید مرغ مادر ،تخم مرغ ،تبدیل،سورت کردن ،بوجاری و بستهبندی محصوالت کشاورزی ،تبدیل محصوالت
فرعی دام ،واردات و صادرات تولیدات کشاورزی و دامی ،ورود و نصب ماشینآالت و ادوات مورد نیاز مجتمع ،ورود و نصب
ماشینآالت جهت تهیه دان و خوراک دام ،ساخت و مونتاژ کلیه ماشینآالت و ادوات کشاورزی ،خرید و فروش مواد اولیه
دان و داروهای دامی در رابطه با فعالیت شرکت ،سرمایهگذاری در سایر شرکتها اعم از کشاورزی ،بازرگانی ،صنعتی و هر
نوع فعالیت مجاز دیگر بویژه با شرکتهائی که بنحوی با موضوع شرکت رابطه داشته باشند و اخذ نمایندگی شرکتها و
مؤسساتی که بنحوی مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع شرکت در ارتباط باشند.
سرمایه و ترکیب سهامداران
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شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به  30آذر 1399

ســرمایه شــرکت در بدو تاســیس مبلغ  40میلیون ریال (شــامل تعداد  4،000ســهم ،به ارزش اســمی هر ســهم
 10،000ریال) بوده که طی چند مرحله به شــرح زیر به مبلغ  1،300میلیون ریال (شــامل تعداد  1،300،000ســهم ،به
ارزش اسمی هر سهم  1،000ریال) در پایان سال مالی منتهی به  1397/9/30افزایش یافته است.

تغییرات سرمایه شرکت
تاریخ افزایش سرمایه
1353/3/7
1353/11/12
1354/2/23
(2535/4/26)1355
(2536/4/27)1356
(2536/7/20)1356
(2537/3/14)1357
روزنامه رسمی د دسترس نیست
1368
1365/5/9
1369/6/6
1385/12/7
1385/12/20
1392/12/21
1397/7/17

درصد افزایش سرمایه
0
 562.5درصد
 13.20درصد
 73.33درصد
 53.84درصد
 150درصد
 100درصد
( )50درصد
( )22.8درصد
 514.77درصد
( )46.7درصد
 1481درصد
 25درصد
 700درصد
 62.5درصد

سرمایه جدید (میلیون ریال)
40
265
300
520
800
2،000
4،000
2،000
1،544
9،492
5،060
80،000
100،000
800،000
1،300،000

محل افزایش سرمایه
سرمایه اولیه

مطالبات حال شده
سود انباشته
سود انباشته
سود انباشته
سود انباشته

میزان  10درصد از سهام شرکت سیمرغ در سال مالی  1398در بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران به عرضه عمومی
رسید .که در سال مالی مذکور سهام شناور شرکت به بیش از  %20افزایش یافت و معامالت سهام شرکت سیمرغ از بازار
دوم بورس اوراق بهادار تهران به بازار اول ارتقا یافته است .سهامداران حقوقی دارای مالکیت بیش از  %1سهام شرکت در
پایان سال مالی منتهی به  1399/9/30و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:
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شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به  30آذر 1399
سهامداران عمده شرکت در پایان سال مالی منتهی به  1399/9/30و تاریخ تایید گزارش
نام سهامدار

ردیف
1

شرکت خدماتی پشتیبانی مهر 87
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا
بانک تجارت
شرکت مقواسازی شرق

6

شرکت سرمایه گذاری تولیدی بازرگانی خدماتی کشاور

7

سایر

2
3
4
5

جمع

1399/9/30
تعداد سهام

تاریخ 1398/09/30
درصد

تعداد سهام

درصد

523،541،312
155،337،041
71،067،222
77،505،040
22،788،425
449،760،960

40.27
11.95
5.47
5.96
1.75
34.60

603،426،275
168،337،041
104،376،799
77،505،040
22،788،425
36،056،161
287،510،259

46.42
12.95
8.03
5.96
1.75
2.77
22.12

1،300،000،000

100

1،300،000،000

100

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار
شرکت در تاریخ  1397/10/15در بورس اوراق بهادار تهران در گروه (نام صنعت) زراعت و خدمات واب سته با نماد
ســیمرغ درج شــده اســت و پس از طی مراحل قانونی در تاریخ  1398/04/02به عرضــه عموم رســیده و مورد معامله
سهامداران و معامله گران قرار می گیرد.
جایگاه شرکت در صنعت
شــرکت در صــنعت طیور فعالیت میکند و بر طبق اســاســنامه شــرکت مجاز به انجام هر گونه فعالیت های
ک شاورزی از قبیل زراعت باغداری دامپروری مرغداری جوجه ک شی تولید مرغ مادر تبدیل ،جور کردن ،بوجاری و ب سته
بندی محصوالت کشاورزی ،تبدیل محصوالت فرعی دام و کشاورزی ،واردات و صادرات تولیدات کشاورزی می باشد.
محیط حقوقی شرکت
مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:
 -1قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
 -2قانون تجارت
 -3قانون کار
 -4قانون تامین اجتماعی
 -5قوانین و مقررات اتاق بازرگانی
 -6مقررات وزارت بازرگانی در خصوص ثبت سفارش مواد اولیه
 -7مقررات گمرک ( صادرات محصوالت و واردات مواد اولیه)
 -8مقررات وزارت بهداشت ( واردات برخی از مواد اولیه)
 -9مقررات جهاد کشاورزی
 -10مقررات سازمان دامپزشکی کل کشور
8

شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به  30آذر 1399

 -11مقررات سازمان محیط زیست
 -12مقررات سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ( تعزیرات حکومتی)
 -13مقررات قانون مدنی
 -14مقررات قانون رقابت
 -15مقررات جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی
 -16مقررات مالکیت معنوی
 -17اساسنامه شرکت
-18قانون مبارزه با پولشویی
 -19مصوبات مجمع عمومی
 -20مصوبات هیئت مدیره  ،آئین نامه ها و دستورالعمل های داخلی
مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری
ارائه گزارش عملکرد مالی شرکت در سه سال اخیر به شرح زیر می باشد.
سال
1399

سال
1398

سال
1397

الف) اقالم صورت سود و زیان (مبالغ به میلیون ریال):

درآمد عملیاتی
هزینه های تولید
هزینه های فروش  ،اداری و عمومی
هزینه های مالی
سایر درآمدها
سود قبل از مالیات
سود خالص

7،437،827
5،503،628
570،983
56،674
64،060
1،408،185
1،395،227

5،971،697
5،257،430
396،229
16،317
68،925
470،896
459،502

4،048،639
2،869،507
271،164
11،004
82،192
994،212
983،491

ب) تغییرات در سرمایهگذاریها (مبالغ به میلیون ریال):

تغییرات داراییهای ثابت
تغییرات در سایر داراییها
تغییرات در داراییهای زیستی مولد

319،860
212،121

250،384
10،551
175،017

72،118
()3،916
148،933

ج) تغییرات در ساختار سرمایه و سیاستهای تامین مالی (مبالغ به میلیون ریال):

1،234،027
()22،291

تغییرات در حقوق مالکانه
تغییرات در بدهیهای غیرجاری

213،629
()60،341

823،158
()34،050

بیان سیاست های تامین مالی و سیاست های اعتباری شرکت
با توجه سیاست شرکت در سال های گذشته مبنی بر دریافت تسهیالت و افزایش سطح تولید و سهم بازار و در نتیجه
موفقیت های کسب شده در این زمینه  ،در حال حاضر میزان درآمدهای شرکت پاسخگوی میزان هزینه های آن بوده و
بخشی از سود حاصله صرف پرداخت دیون شرکت می گردد و شرکت سیمرغ در حال حاضر سیاست عدم دریافت تسهیالت
جدید و تسویه تسهیالت قبلی در موعد سر رسید را دارد.
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شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به  30آذر 1399

صورتهای مالی(صورت سود و زیان،صورت وضعیت مالی،صورت تغییرات در حقوق مالکانه
و صورت جریان های نقدی ) شرکت
صورت های مالی شرکت سیمرغ (سهامی عام) در دوره جاری و اقالم مقایسه ای سال قبل به شرح صفحه بعد ارایه
می گردد.
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گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به  30آذر 1399

اهم فعایت های شرکت
فعالیتهای مهم و عمده انجام شده در دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد.
یکی از مزایا و برتری های شرکت سیمرغ در صنعت مرغداری و بازار داخلی فروش مح صوالت با کیفیت در کنار ارایه
خدمات پس از فروش مناسب می باشد .در سالهای اخیر شرکت سیمرغ در بخش فروش تخم مرغ با شناسایی مشتریان
خو شنام و اقدام به عمده فرو شی مح صوالت و همچنین با فعال نمودن بخش فروش مویرگی تخم مرغ میزان ر ضایت
مشتریان ارزیابی و نسبت رفع نواقص احتمالی در اسرع وقت اقدام می نماید.
در بخش فروش جوجه های یکروزه (مخ صو ص ًا جوجه های یکروزه تخمگذار نژاد بوونز) نیز شرکت سیمرغ با توجه به
اهمیت ر ضایتمندی م شتریان خود قبل از فروش جوجه یکروزه تخمگذار بازدیدهایی را از مرغداری م شتریان خود انجام
و شرایط پذیرش جوجه را بررسی و در صورت وجود نواقص احتمالی پس از رفع کاستی ها اقدام به فروش جوجه یکروزه
به مشتری نموده و همچنین در طول دوره پرورش نیز برنامه بازدید و ارائه مشاوره های الزم را در دستور کار دارد.
تبلیغ مح صوالت شرکت با تهیه و ن صب تابلوهای تبلیغاتی در فرو شگاه های معتبر  ،تو سعه بخش فروش درب انبار
(فروش نقدی) که نسبت به سال های گذشته رشد داشته به همراه گ سترش بخش فروش تخم مرغ ا ستانها با افزایش
تعداد نمایندگی های داخل و خارج ا ستانی  ،افزایش تعداد عمده فرو شان داخل شهری ،افزایش فرو شگاههای عر ضه
مســـتقیم ،افزایش صـــادرات  ،همکاری های تنگاتنگ بین بخش فروش تخم مرغ واحدهای تول یدی جهت جابجایی
تول یدات بین اســـتانی و حفظ مشـــتر یان در زمان کاهش یا افزایش تول ید تخم مرغ واحد و همچنین افزایش فروش
محصوالت با ایجاد فروشگاههای سیار بسته بندی و فله از جمله اقدامات بخش فروش تخم مرغ خوراکی در سال 1399
بوده است.
شرکت سیمرغ با توجه به تجربه ساخت و راه اندازی واحد پرورش و تولید مرغ تخمگذار یزد  ،سالن  70،000قطعه ای
مزرعه یک کرمان و همچنین واحد مرغ مادر گو شتی برد سیر کرمان و همچنین با توجه به سودآوری شرکت در زمینه
های عملیاتی اجرای طرح های توسعه ایی زیر را در سال  1399آغاز نمود
ادامه روند تکمیل مزرعه نیمه کاره تولید مرغ تخمگذار پدیده شرق به ظرفیت  450،000قطعه در منطقه بردسیر کرمان(افزایش ظرفیت مزرعه تا  486،000قطعه)،بهره برداری از فاز یک مزرعه مذکور به ظرفیت  270،000قطعه
انجام اقدامات اولیه و برنامه ریزی های الزم برای احداث فارم مرغ تخمگذار تجارتی ب ظرفیت حدود  600،000قطعهدر منطقه سیرجان استان کرمان
 انجام اقدامات اولیه و برنامه ریزی های الزم برای احداث فارم مرغ تخمگذار تجارتی به ظرفیت  300،000قطعه درواحد یزد تحت عنوان فاز شماره  4یزد
برنامه ریزی برای فعالیت مجدد فارم استیجاری میرزایو در منطقه صفا دشت استان تهرانتمدید قرارداد با فارم استیجاری نیشابور در استان خراسان برای سومین دوره و برنامه ریزی برای ادامه فعالیت فارم درسال 1400
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شرکت سیمرغ (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به  30آذر 1399

نظام راهبری شرکت
ترکیب اعضای حقوقی هیئت مدیره و نمایندگان حقیقی به شرح جدول زیر می باشد.

اعضاء هیئت مدیره

نماینده

سمت

شرکت خدمات پشتیبانی مهر 78

آقای محمدرضا مروارید

رئیس هیئت مدیره

شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا

آقای سیدمصطفی موسوی

عضو هیئت مدیره

شرکت فناوریهای نوین

آقای بیژن صفوی

عضو هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

آقای سید معروف صمدی

نایب رئیس هیئت مدیره

شرکت خدمات ارزی و صرافی مهر

آقای علی تقوی فر

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضاء هیئت مدیره
نام و نام
خانوادگی
(نماینده
شخصیت
حقوقی)

سمت

تحصیالت/مدارک
حرفهای

زمینههای سوابق
کاری

آخرین تاریخ
عضویت در هیئت
مدیره

میزان مالکیت در
سهام شرکت

لیسانس

وزارت جهاد

97/2/25

سهام مدیریتی

محمدرضا
مروارید

رئیس هیئت
مدیره

سید
معروف
صمدی
بیژن
صفوی
سید
مصطفی
موسوی

نایب رئیس
هیئت مدیره

لیسانس

عضو هیئت
مدیره
عضو هیئت
مدیره

دکتری

عضویت همزمان در
هیئت مدیره سایر
شرکتها

عضویت قبلی در
هیئت مدیره سایر
شرکتها در 5
سال اخیر

-

-

کشاورزی
گروه توسعه

97/2/25

سهام مدیریتی

-

-

ملی

فوق لیسانس

استاد دانشگاه 97/2/25
مدیر شرکت

1398/09/2

سهام مدیریتی

-

-

سهام مدیریتی

-

-

شیرین عسل
اصفهان

علی تقوی مدیر عامل و
عضو هیئت
فر
مدیره

فوق لیسانس

وزارت جهاد

97/2/25

سهام مدیریتی

-

کشاورزی

جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت (غیر عضو هیئت مدیره)
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نام و نامخانوادگی

علی تقوی فر

سمت

مدیر عامل

سید سعید کاشفی معاون مدیر
عامل
مفرد
مدیر مالی
فخرالسادات
طباطبایی
مدیر فروش
ایوب مرادی
مدیر بازرگانی
محمد ابراهیم
کاظمی
مدیر اداری
علیرضا معیر

تحصیالت/مدارک
حرفهای

سابقه اجرایی در شرکت

سوابق مهم اجرایی

میزان مالکیت در
سهام شرکت

فوق لیسانس

مدیر عامل

فوق لیسانس

معاون مدیر عامل

لیسانس

مدیر مالی

وزارت جهاد
کشاورزی
وزارت جهاد
کشاورزی
-

0

لیسانس
لیسانس

مدیر فروش
مدیر بازرگانی

-

0
0

لیسانس

مدیر اداری

وزارت جهاد
کشاورزی
-

0

ایرج گنجی مقدم مدیر برنامه ریزی لیسانس

مدیر واحدهای سیمرغ
زیاران و خراسان

سهام مدیریتی
0

0

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع
سازمان حسابرسی بعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت انتخاب و تعیین حق الزحمه مربوطه بر عهده هیئت مدیره
قرار گرفته بود که پرداخت گردیده است.
در مجمع عمومی سال مالی منتهی به  1398/9/30روزنامه اطالعات بعنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های
شرکت تعیین گردیده بود.
در مجمع عمومی سال مالی منتهی به  1398/9/30مقرر گردیده بود مبلغ  161،200میلیارد ریال از سود خالص عملکرد
سال مالی منتهی به  1398/9/30شرکت به نسبت تعداد سهام بین سهامداران تقسیم گردد.

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت
ریسک های عمده ای که شرکت طی فعالیت خود با آنها مواجه گردیده شامل موارد ذیل می باشد :
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-

ریسک تامین مواد اولیه دان مصرفی

-

ریسک نوسانات نرخ ارز و مبادالت بانکی

-

ریسک بهداشتی و شیوع بیماری های واگیردار

-

ریسک عوامل بین المللی و مقررات دولتی

-

ریسک نقدینگی

ریسک تامین مواد اولیه دان مصرفی :
شرکت سیمرغ جهت تهیه و م صرف دان با کیفیت باال ذرت و سویای با کیفیت خارجی را م صرف می نماید که گاهی
بدلیل مشکالت در تامین آنها به اجبار شرکت از منابع داخلی که نسبت به منابع خارجی از کیفیت پائین تری برخوردارند
می شود .
ریسک نوسانات نرخ ارز و مبادالت بانکی :
شــرکت ســیمرغ در تامین مواد اولیه خارجی به دلیل نوســانات نرخ ارز و تامین ارز مورد نیاز و همچنین انجام مبادالت
بانکی با سایر کشورها با مشکالتی روبرو می شود و در نتیجه بهای تمام شده این محصوالت افزایش مییابد.
با توجه به تحریم هایی که از طرف ک شورهای جهان به ایران تحمیل شده ا ست در حال حا ضر انجام مبادالت بانکی و
واردات جوجه یکروزه مادر تخمگذار  ،تجهیزات سورت و ب سته بندی تخم مرغ  ،تامین مواد اولیه مورد نیاز دان و تامین
انواع داروها و واکسن های مصرفی در صنعت با مشکالت جدی روبرو شده است.

ریسک بهداشتی و شیوع بیماریهای واگیر :
مهمترین ریسک صنعت مرغداری  ،ریسک بهداشتی و شیوع بیماریهای می باشد که گاهی صنعت مرغداری برخی از
کشور ها را تا مرز نابودی پیش برده است  .در صورت شیوع بیماری های واگیردار تولید و مصرف محصوالت مشکوک
به بیماری متوقف میگردد که مشکالت عدیده ای را برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بوجود آورد .

عوامل بین المللی و مقررات دولتی :
عوامل تشکیل دهنده این ریسک عبارتند از:
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-

تحریم مربوط به حمل و نقل ( دریایی و زمینی و هوایی)

-

تحریم مربوط به مبادالت مالی

-

تحریم مربوط به دانش فنی

-

تغییر مقررات دولتی

گزارش عملکرد اجتماعی شرکت
شرکت سیمرغ جهت بهینه سازی مصرف انرژی در سالهای اخیر برنامه های متعددی را آغاز  ،اجرا و نهایی نموده است.
در سال  1399نیز پیگیری و تکمیل بخش های زیر را در دست اقدام داشته است.
-

افزایش موارد بهداشتی و قرنطینه و تکمیل سیستم های بهداشتی و قرنطینه ای فارمها
برنامه تصفیه و استفاده مجدد از پس آب دوش های ورودی فارمها
استفاده از لوله پلی اتیلن جهت انتقال آب بجای استفاده از کانال  ،تجهیز نمودن اراضی باغ کشاورزی به سیستم
آبیاری قطره ای  ،جهت جلوگیری از مصرف بیش از حد آب در سیستم آبیاری
استفاده از سنسور رطوبت بر روی پدهای تبخیری جهت کاهش آب مصرفی پدها
تعمیر و سرویس آبگرمکن خورشیدی واحدها
ادامه برنامه نصب دستگاه های اینورتور در برخی از واحدهای شرکت که باعث کاهش مصرف انرژی و همچنین
کنترل بهتر تهویه بخصوص در فصول سرد
نصب المپ های کم مصرف  SMDدر ادامه برنامه کاهش هزینه برق مصرفی واحدهای شرکت

شرکت سیمرغ در سالهای اخیر بدلیل افزایش شیوع انواع بیماری ها در سطح کشور رعایت مسایل بهداشتی و قرنطینه
ای و همچنین زیست محیطی را به صورت بسیار قوی و مدون اجرا می نماید هر چند گاهی بدلیل سطح باالی آلودگی
های منطقه شرکت سیمرغ دچار خسارات شدیدی شده (از جمله درگیری به ویروس آنفوالنزا در سالهای  1395و 1397
در واحدهای شماره یک و دو اصفهان و واحد زیاران) ولی این زیان ها باعث تشدید رعایت مسایل بهداشتی و قرنطینه
ای و تکمیل برنامه های بهداشتی و قرنطینه ای شرکت شده است .برخی از اقداماتی که در شرکت سیمرغ جهت کاهش
ریسک بهداشتی و افزایش سطح قرنطینه ای واحدها انجام شده عبارتند از:
-

جداسازی مسیر دسترسی به واحدهای تخمگذار جهت بارگیری تخم مرغ تولیدی
جداسازی مسیر تردد کامیون حمل کود
جداسازی مسیر تردد کامیون حمل جوجه ها از کارخانه جوجه کشی به خارج از شرکت
نصب دوش جهت کلیه پرسنل در ورودی برخی از واحدها
نصب تونل شستشو و ضد عفونی کامیون های ورودی به مزرعه و کارخانه های دان
تشدید میزان استفاده از ضد عفونی کننده ها در زمان آماده سازی سالن ها
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شرکت سیمرغ در زمینه رعایت مسایل بهداشتی و قرنطینه ای و همچنین مسایل زیست محیطی وظیفه خود می داند
که در رعایت باالترین سطح ممکن اقدام به رعایت آنها نماید چنان که در برخی موارد راهکارهای پیشنهادی خود را به
مراجع ذی صالح اعالم نموده و مورد پذیرش و اجرا واقع گردیده است.
شرکت سیمرغ جهت افزایش سطح رفاهی ،بهداشتی و آموزشی کارکنان هر ساله دوره های آموزشی متعددی را برای
کارکنان خود برگزار می نماید .برخی از دوره های برگزار شده عبارتند از:
-

برگزاری جلسات ماهیانه باز آموزی مسائل علمی وفنی مرغداری توسط تیم کارشناسی واحدها
برگزاری کالس های مدیریت مصرف انرژی واحدها با هماهنگی دفتر مرکزی
معاینات ادواری سالمت کارکنان (شامل بینایی سنجی ،شنوایی سنجی ،آزمایشات خون ،بررسی سالمت
سیستم قلب و عروق و غیره)
باز آموزی آشنایی با عوامل زیان آور محیط کار  ،اقدامات الزم در حین سم پاشی و کمک های اولیه
کالس آموزشی به مناسبت هفته سالمت

سرمایه گذاری شرکت سیمرغ در سایر شرکتها
الف  -شرکت توسعه کشت ذرت (سهامی خاص)
این شرکت با سرمایهای معادل  150میلیون ریال در تاریخ  26آبان  1361شروع به فعالیت نمود .سرمایه شرکت بموجب
مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ  86/9/18از مبلغ مذکور به مبلغ  7،000میلیون ریال از محل
اندوخته توسعه و تکمیل و به استناد مجمع عمومی فوق العاده مورخ  96/2/31سرمایه شرکت از مبلغ 7،000میلیون ریال
به مبلغ  35،000میلیون ریال افزایش یافته است.در حال حاضر  98.7درصد سهام َآن متعلق به شرکت سیمرغ می باشد.
موضوع فعالیت شرکت کوشش در ازدیاد کشت و تولید ذرت دانهای و سایر نباتات علوفهای میباشد .اداره امور شرکت به
عهده هیئت مدیره و مدیر عامل میباشد.
شرکت مذکور در دوره مالی مورد گزارش به میزان  5،601میلیون ریال سود خالص پس از کسر مالیات داشته است.
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ب  -شرکت صنعتی مقوا سازی شرق (سهامی خاص)
با سرمایهای معادل  160میلیون ریال در تاریخ  1355/7/3شروع به فعالیت نمود  .سرمایه شرکت بموجب مصوبه مجمع
عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ  86/6/3از مبلغ مذکور به مبلغ  6،100میلیون ریال از محل مطالبات حال شده
سهامداران افزایش یافته است .سرمایه شرکت براساس مجمع عمومی صاحبان سهام سال  1396از مبلغ  6،100میلیون
ریال به مبلغ  65،000میلیون ریال از محل مطالبات سهامدار و سود انباشته افزایش یافته و مراحل ثبت افزایش سرمایه
در سال  1397به انجام رسیده است .در حال حاضر کلیه سهام شرکت مذکور متعلق به شرکت سیمرغ میباشد .موضوع
فعالیت شرکت تولید و تهیه مقوا و شانه تخم مرغ و کارتن تخم مرغ و بهرهبرداری از کارخانه مقواسازی و صدور مواد
تولید شده میباشد.
شرکت مذکور در دوره مالی مورد گزارش به میزان  59،835میلیون ریال سود خالص بعد از کسر مالیات داشته است.
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پ  -شرکت مهرگستران سیمرغ زیاران (سهامی خاص)
شرکت مهرگستران سیمرغ زیاران در تاریخ  1394/07/ 21بصورت شرکت سهامی خاص شروع به فعالیت نمود .کلیه
سهام شرکت مذکور متعلق به شرکت سیمرغ میباشد .موضوع فعالیت شرکت تاسیس و اداره مرکز تهیه مواد غذایی و
محصوالت کشاورزی و دامی و سایر تاسیسات الزم جهت تولید  ،بسته بندی و توزیع و فروش محصوالت می باشد.
شرکت مذکور در دوره مالی مورد گزارش به میزان  45.264میلیون ریال زسود خالص داشته است .
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ت  -شرکت داماش ترابر ایرانیان (سهامی خاص)
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شرکت داماش ترابر ایرانیان در سال  1398بصورت شرکت سهامی خاص از زیر مجموعه های شرکت سیمرغ شروع به
فعالیت نمود .کلیه سهام شرکت مذکور متعلق به شرکت سیمرغ میباشد .موضوع فعالیت شرکت حمل و نقل مواد غذایی
و محصوالت کشاورزی و دامی و سایر اقالم می باشد .سود خالص پس از کسر مالیات شرکت مذکور در دوره مالی مورد
گزارش به میزان  47،602میلیون ریال می باشد که نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته .....درصد رشد داشته است.
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برنامههای آینده شرکت
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شرکت سیمرغ همانند سالهای گذشته برنامه افزایش ظرفیت تولید با حفظ و ارتقای کیفیت موجود و گسترش بازارهای
فروش محصوالت و تنوع بخشی شیوه های فروش در جهت نیازمندیهای جامعه را در دستور کار خود قرار داده است.
پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود
در خاتمه هیئت مدیره شرکت سیمرغ الزم میداند از کلیه صاحبان محترم سهام و نمایندگان محترم آنها که در طول سال
مالی به طرق مختلف رهنمودهای خود را ارائه نموده و کارکنان و مدیریت شرکت را مورد حمایت و لطف قرار می دهند
تشکر و قدردانی نموده و اعتقاد راسخ دارد موفقیتهای شرکت سیمرغ جز در سایه الطاف الهی و همت و تالش صمیمانه
کلیه اعضاء خانواده بزرگ سیمرغ در تمامی بخشها بدست نمی آید .جا دارد صمیمانه از همه این عزیزان  ،به ویژه مدیریت
محترم عامل  ،کلیه همکاران محترم دفتر مرکزی و واحدها و بخشهای مختلف شرکت تشکر نماید .با توجه به اقدامات
همه جانبه و کارسازی که در جهت ثبات و افزایش سوددهی شرکت انجام شده است از مجمع عمومی محترم تقاضا دارد
جهت قدردانی  ،میزان سه ماه حقوق و مزایا به عنوان پاداش ساالنه به همکارانی که در جهت پیشبرد اهداف شرکت
نقش مؤثری داشته اند اختصاص داده شود .ضمنا نظر به اینکه شرکت سیمرغ در راستای تکالیف  ،برنامه ها و اهداف
تولیدی خود و با توجه به تدوین برنامه های آینده شرکت  ،هیئت مدیره از سهامداران محترم درخواست تصویب پیشنهاد
تقسیم  %10سود خالص دوره مالی منتهی به  1399/9/30را می نماید.
امید است با عنایت خداوند باریتعالی و همت همکاران شاهد پیشرفت روزافزون شرکت در همه زمینه ها باشیم.
اطالعات تماس با شرکت
آدرس شرکت :خیابان نلسون ماندال (آفریقا) نبش گلفام – پالک  – 209تلفن 22050495-7 :فکس 22050459 :
کدپستی1915673438 :
آدرس الکترونیکیedari@seamorgh.ir :
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