
 
 

 

 
 بیانیۀ ثبت

 (1384قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران )مصوب  22موضوع مادۀ 

 
 

  1/2 –فرم ب 
 م ناشی از افزایش سرمایهسهامی عاهای بیانیۀ ثبت سهام در دست انتشار شرکت

 های تولیدی و خدماتیشرکت
 
 

 شرکت کشت و دامداری فکا)سهامی عام(
 
 

 19361استان تهران، شهرتهران،شماره ثبت ثبت : 
 1374انتقال:استان اصفهان،شهر اصفهان،شماره ثبت

 
 
 

 ،جاده اختصاصی شرکت فکا31خلیج فارس شیراز،بعد از مسجد الکعبه،خیابان -جاده اصفهان 16آدرس:اصفهان،کیلومتر 
 8169184111کد پستی ، 031-36548051تلفن 

 

 

 

 11629شمارۀ ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار 
 

 1397 /23/10ثبت شده در
 
 

 تذکر:
 منظور حصوول اممینوان از رعا وت مقورران نوانونی و مصووبانثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به

ها  وا سازمان و شفافیت امالعاتی بوده و به منزلۀ تأ ید مزا ا، تضمین سودآوری و  ا توصیه و سفارشی در مورد شرکت
 باشد. نمی بورس و اوراق بهادار های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمانمرح

 بهادار اوراق و بورس سازمان

 F-SP-37    :کد
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 شرکت کشت و دامداری فکا )سهامی عام(

 

 ریال 1،200،000،000،000سهام با نام به مبلغ 1،200،000،000تعداد
 

 
سهامی عام، بر اساس  فکاکشت و دامداری منظور انتشار امالعان مرتبط با عرضۀ سهام در دست انتشار شرکت ا ن بیانیه، به
، توسط ناشور تهیوه و ها، امالعان، اسناد و مدارکی که در مرحلۀ ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شدهمجموعۀ فرم
 است.ارائه گرد ده

بهوادار بوه رسوانی ناشوران اوراق به سامانه جامع اموال توانند منظور دسترسی به امالعان مالی شرکت میگذاران بهسرما ه
 مراجعه نما ند.  www.Codal.irآدرس
 منتشر و به عموم ارائه خواهد گرد د. امالعانمر ق روزنامۀ از(کشت و دامداری فکا)سهامی عامهای شرکت آگهی
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 مشخصات ناشر .1
 

  شرکتتاریخچه فعالیت  .1.1

 

در  15/05/1353موور   19361می شووماره  10100648962 ی( به شناسه مل عامشرکت کشت و دامداری فکا )سهامی 

در اداره ثبوت  1374تحوت شوماره  18/08/1354اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهوران به ثبت رسیده و در تار خ 

 رفتوه در بورس اوراق بهوادار پذ20/03/1397 خ تارشورکت ها و مالکیت صنعتی اصفهان منتقل گرد ده است .شرکت در 

عام  یبه شرکت سهام19/08/1397فوق العاده مور   یبه موجب صورن جلسه مجمع عموم12/09/1397 خ و در تار شده

نزد سازمان بورس اوراق بهادار ثبوت و از 11629با نماد زفکا تحت شماره 23/10/1397 خ در تار تاً شده است و نها ل تبد

رفت. در حال حاضور شورکت کشوت و داموداری فکوا جوز  سهام شرکت در بورس مورد معامله نرار گ24/11/1397خ  تار

جواده  16 لوومتریتأمین است . مرکز اصولی شورکت دراصوفهان ، ک یعموم ع واحدهای تجاری فرعی سرما ه گذاری صنا

 .باشد یم  8169184111 یکد پستو شرکت فکا یاز مسجد الکعبه ،جاده اختصاص بعد راز،شی –اصفهان 

 

  موضوع فعالیت شرکت .1.2
 

 اساسنامه به شرح ز ر است :   2موضو  فعالیت شرکت مبق  ماده 

انجام فعالیتهای کشاورزی ، دامداری ، باغداری ، پرورش میور و زنبور عسل و ماهی و هرگونه حیوان د گر و استفاده از  -

 ،فرآورده های حیوانی و پروتئین گیاهی

 ،شرکت ورود هر نو  دامواردان مواد اولیه و ماشین آالن و لوازم مورد نیاز  -

 ا دوغ   ،یکیژنت یهافرآورده ،ی، ژله خوراک یلبن ی،فرآورده ها ری، فروش و صادران انوا  کاال و خدمان شامل ش دیتول -

 ان،ی، نوام دهنده لبن یمقاصد آشپز یبرا مویآبل شده،ظیغل ریماست، ش ه، ما ریپن ر،ی(، کره، پنیماست گازدار، خام )مواد لبن

،کشو  ،  یاهیوو گ یوانیدوغ بدون گاز، پودر ژله و دسر ،کره ح ان،یلبن ه ژله بر پا ان،یلبن ه بر پا یدنیمعم دار، نوش ریش

 انیو، سورکه، عرن یبسوتن ،یخشو  صونعت ریجان، شو وهیو م جان ماست سبز ،یمواد لبن ه دسر بر پا تزا،یپ ریآبغوره، پن

 ی،زمستان یبستن ،یمعجون بستن ،یخامه نناد ،یاهیگ

          مبوادرن بوه هرگونوه عملیوان و معوامالن مجواز کوه بقوور مسوتقیم وش،کاالها و پخ یو فروش ، بسته بند غانیتبل -

 ،غیر مستقیم برای انجام فعالیتهای مذکور که در اساسنامه ضروری و مفید می باشد

مه منقبق  ا مرتبط باشد از مر ق مشارکت در مشارکت در سا ر شرکتها که موضو  آن با فعالیتهای مندرج در اساسنا -
 تاسیس  ا خر د سهام شرکت های مزبور با تصو ب مجمع عمومی عادی شرکت می باشد.
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 بازار سهام شرکت  .1.3

در بازار دوم فرابورس ا ران پذ رفته شده است.   24/11/1397سهام شرکت کشت و دامداری فکا )سهامی عام( در تار خ   

 شرکت با مبقه بندی در صنعت دامپروری و با نماد زفکا در بازار دوم فرابورس مورد معامله نرار میگیرد.هم اکنون سهام 

 
 شرکت در تاریخ تهیه بیانیه به شرح زیر می باشد: ترکیب سهامداران .1.4

نوع  سهامدارنام 

 شخصیت

 درصد سهام تعداد سهام

 04/68 204،131،907 حقونی شرکت سرما ه گذاری صنا ع عمومی تامین )سهامی خاص(

 6/1 4،822،459 حقونی شرکت سرما ه گذاری فرهنگیان  )سهامی خاص(

 36/30 91،045،634 - درصد 1سا ر سهامداران کمتر از 

 100 300،000،000 - جمع
 
 

 مدیرهمشخصات اعضای هیئت .1.5

دند. مد ره انتخاب گرد اشخاص ز ر به عنوان اعضای هیئت 30/02/1399به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی ساالنه مور 
بوه عنووان مود رعامل شورکت  جمشید جلیل نژاد حالجیان مد ره آنایهیئت 07/05/1399همچنین بر اساس مصوبه مور  

 انتخاب گرد ده است.

 نماینده سمت نام
 مدت ماموریت

 موظف/غیرموظف
 خاتمه شروع

 غیرموظف 07/05/1401 07/05/1399 شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان مد رهر یس هیان  علیرضانی  نشان

جمشید جلیل نژاد 
 حالجیان

مد ر عامل و نا ب 
 ر یس هیان مد ره

 موظف 07/05/1401 07/05/1399 شرکت سرما ه گذاری صنا ع عمومی تامین

 موظف 07/05/1401 07/05/1399 شرکت کشاورزی و دامپروری مالرد شیر عضو هیان مد ره نیماصادنی بروجن

 غیرموظف 07/05/1401 07/05/1399 شرکت سرما ه گذاری هامون شمال عضو هیان مد ره احمد گودرزی

 غیرموظف 07/05/1401 07/05/1399 کارگزاری رسمی بیمه تامین آ نده عضو هیان مد ره علی نلی زاده آزاد

 
  شرکتقانونی بازرس و  مشخصات حسابرس .1.6

حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس  سازمان 09/02/1399العاده مور  به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی به مور فوق
حسابرسی آزمون انتخاب گرد ده است. حسابرس و بازرس نانونی شرکت در سال مالی نبل موسسه   کسالنانونی برای مدن 
  بوده است. پرداز ا ران مشهود
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 سهام شرکت وضعیت .1.7

 :باشدبه شرح ز ر می جاری و دو سال اخیرمی سال  کشت و دامداری فکا)سهامی عام( سهام شرکت  وضعیت
 1396سال  1397سال  1398سال  شرح

 300،000،000 300،000،000 300،000،000 تعداد کل سهام شرکت

 - 22،5 30،6 آزاد درصد سهام شناور

 - 9،544 35،430 آخر ن نیمت )ر ال(

 

 روند سودآوری و تقسیم سود .1.8

 باشد:میزان سود )ز ان( خالص و سود تقسیم شده شرکت می سه سال مالی اخیر به شرح ز ر می
 1396سال  1397سال  1398سال  شرح

 590 1،344 2،166 سود )ز ان( وانعی هر سهم شرکت اصلی )ر ال(

 - - 2،163 )ر ال( سود )ز ان( وانعی هر سهم گروه

 555 1،000 2،428 نقدی هر سهم )ر ال(سود 

 300،000 300،000 300،000 سرما ه )میلیون ر ال(
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 نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه .2
شده  مطالبات حال محل از ریال میلیون300،000 مبلغ به ریال میلیون 174،000مبلغ از شرکت قبلی سرمایه افزایش

 مجمو  طوی صمومیمات مزبوور سرمایه افزایش است. گرفته صورت مالی ساختار اصالح منظور به که سهامداران

 نزد مرج  ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. 25/12/94صمویب و در صاریخ  18/12/94العاده مورخ  فوق عمومی

 

 تشریح طرح افزایش سرمایه .3
 

 هدف از انجام افزایش سرمایه .3.1

 باشد. سهامی عام، از افزا ش سرما ۀ موضو  ا ن بیانیۀ ثبت، به شرح ز ر می کشت و دامداری فکاهدف شرکت 
 راس مولد(شهرستان خدابنده زنجان 3000راسی )شامل  6000تامین مخارج  اجرای مرح توسعه  احداث گاوداری 

 گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آنسرمایه .3.2

میلیون ر ال و منوابع توامین آن بوه  1،850،000های  اد شده مبلغ مبلغ کل سرما ه گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه 

 : شرح جدول ز ر می باشد

 ارنام به میلیون ر ال                                                                                                                                                          

 

 بلغ افزایش سرمایۀ پیشنهادی و محل تأمین آنم .3.3

 300.000را از مبلغ با توجه به برنامه ارائه شده، شرکت کشت و دامداری فکا ) سهامی عام ( در نظر دارد سرما ه خود 
از محل منابع به شورح ز ور افوزا ش  درصد سرما ه فعلی( 400ال )معادل میلیون ر  1.500.000میلیون ر ال به مبلغ 

 دهد :
   درصد( از محل مقالبان حال شده سهامداران . 49میلیون ر ال ) معادل  588،000مبلغ 
  ه نقدی سهامداران.درصد( از محل آورد 51میلیون ر ال)معادل  612،000مبلغ 

 

 مبلغ شرح

 منابع

 588،000 مقالبان حال شده سهامداران

000،612 آورده نقدی سهامداران  

000،300 منابع داخلی  

000،350 تسهیالن مالی  

000،850،1 جمع منابع  

 مصارف

راس دام مولددرشهرستان  3000راسی )شامل  6000احداث گاوداری 

 خدابنده زنجان(
000،850،1  

000،850،1 جمع مصارف  
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  مطالبات سهامداران .3.4

 باشد:شرح ذ ل میجزئیان مقالبان سهامداران عمدۀ شرکت و منشا  ا جاد آن در تار خ تهیۀ بیانیۀ ثبت به
 ارنام به میلیون ر ال

 نام سهامدار ردیف

درصد 

سهام 

 داری

مبلغ  

مطالبات 

ناشی از سود 

 سهام

مبلغ  

سایر 

 مطالبات

جمع 

مطالبات 

 سهامدار

 سهم از 

افزایش سرمایه 

 )درصد(

1 
 نیتام یعموم ع صنا یگذار ه شرکت سرما

 خاص ( ی)سهام
69.2 378.000 210.000 588.000 49 % 

 - - - - 30.8 درصد 1سا ر سهامداران کمتر از  2

 %49 588.000 210.000 378.000 100 جمع
 

 232میلیارد ر ال و   146به ترتیب  مبالغ  1397و1396سالهای . منشا  مقالبان ناشی از سود سهام ، سود سهام  
 میلیارد ر ال می باشد.

میلیارد ر ال بابت  تامین سرما ه در گردش  شرکت در سالهای نبل توسط شرکت  210. منشا  سا ر مقالبان سهامداربه مبلغ 
  سرما ه گذاری صنا ع عمومی تامین می باشد.

                           تشریح جزییات طرح  
 :باشدجز یان مرح موضو  افزا ش سرما ه پیشنهادی به شرح ز ر می

 

 اجرای طرح توسعه .3.5
 

                    راس دام مولد(شهرستان خدابنده استان زنجان  3000راسی) 6000طرح احداث گاوداری  .3.5.1

کیلومتر مربع  22164استان زنجان در شمال غربی ا ران در منققه آذربا جان وانع شده است.مساحت ا ن استان برابر
می باشد.شهرستان خدابنده  کی از شهرستان های استان زنجان است که از شمال به شهر زنجان و ابهر و از جنوب به 

مونعیت جغرافیا ی و شرا ط انلیمی و ز ست محیقی  شهرستان کبودرآهنگ و بیجار محدود می باشد.با توجه به
موجود،شرکت کشت و دامداری فکا )سهامی عام(درراستای اجرای سیاست های کلی شرکت سرما ه گذاری تامین 
اجتماعی)شستا(در خصوص سرما ه گذاری در صنعت دامپروری و کشاورزی در منامق حاصل خیز و با مد ر ت 

امین )سهامدار عمده (مبنی بر جذب منابع مالی از بازار سرما ه جهت توسعه و ا جاد راهبردی شرکت صنا ع عمومی ت
ظرفیت های بیشتر ،بهره وری حداکثری،افزا ش سهم شرکت از بازار فروش محصوالن و سود آوری بیشتر از مر ق 

ر استان زنجان ،شهرستان ا جاد واحد جد د بر مبنای تکنولوؤی و دانش روز عملیان اندام به احداث گاوداری صنعتی د
هکتار  32خدابنده،نر ه کش  آباد نموده است،در ا ن راستا می بازد د از زمین های منققه ،زمینی به مساحت حدود 

وانع در استان زنجان ،شهرستان خدابنده،نر ه کش  آباد از اراضی ملی متعلق به منابع مبیعی استان زنجان به موجب 
به مدن    سال از مرف سازمان جهاد 30/08/1398مور   139851155451000080سند رسمی اجاره شماره

کشاورزی استان زنجان )شهرستان خدابنده( جهت مرح احداث دامداری به ا ن شرکت واگذار گرد ده است.مرح 
راس دام مولد  1000راس دام مولد است که می سه سال و ساالنه  3000راسی ،شامل  6000سرما ه گذاری دامداری 

به بهره برداری  1401ز شرکت کشت و دامداری فکا تامین و به مرح منتقل می گردد.مرح فوق تا مرداد ماه سال ا
میلیون ر ال)مبق جدول پیوست( پیش بینی گرد ده  1،850،000کامل خواهد رسید.میزان کل سرما ه گذاری دامداری 
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تهران و استان های شمال غرب ،شمال و غرب است.بازار هدف مرح داخل کشور و با اولو ت استان های زنجان ،
 نفر به صورن غیر مستقیم خواهد بود.  325نفر مستقیم و  130کشور می باشد.نیروی مورد نیاز مرح 

 نگاه یک در خدابنده شهرستان مولد دام رأس 3000 شیری گاوداری طرح خالصه  .3.5.2

مشخصان عمومی 

 مرح پیشنهادی

 احداث  عنوان پروژه

 رأس مولد  3000گاوداری شیری  ظرفیت مرح

 شیر، گوساله، انوا  دام وکود محصوالن

 ر ال 31،000 نیمت فروش محصول اصلی )شیر(

 شمال و غرب کشور  شمال غرب، تهران ، زنجان و استانهای  استانهای بازار هدف

 نفر 130 میزان اشتغال مستقیم

 میلیون ر ال 1،850،000 کل سرما ه گذاری

 میلیون ر ال1،770،000 درصد از کل سرما ه گذاری( 96سرما ه گذاری ثابت )

 میلیون ر ال80،000   سرما ه در گردش مورد نیاز

 منابع تأمین مالی 

 سرما ه گذاری

 میلیون ر ال300،000 صاحبان سهام )بابت تأمین دام(

 میلیون ر ال 1،200،000 (و مقالبان صاحبان سهام )آورده نقدی

 میلیون ر ال 350.000 تسهیالن بانکی

 

 :پروژه خدابنده زنجان به شرح زیر می باشدریزی شده بابت اجرای مصارف برنامه .3.5.3

 
 

 برداریزمان، ظرفیت و نحوۀ بهره .3.5.4

نقعوی خواهود به بهوره بورداری  1401مورد بهره برداری آزما شی و در مرداد ماه  1399پروژه خدابنده زنجان درسال مالی 
هر سال بوه  1401الی  1399راس مولد ( می باشد که می سه سال از سال  3000راس ) 6000رسید.ظرفیت پروژه مذکور 

 راس دام انتقال خواهد  افت. 1000میزان 
 
 
 
 
 
 

جمع مخارجبرآورد مخارج تکمیلپیش پرداخت و مخارج انجام شدهدرصدشرح

1,082,7501,082,750-59ساختمان

1963,404283,846347,250تاسیسات

300,000300,000-16دام )3000 راس دام مولد(

40,00040,000-2حق االمتیاز

47,63072,37080,000سرمایه در گردش

10071,0341,778,9661,850,000جمع

                                                                                                                                مبالغ به میلیون ریال
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 بندی تأمین منابع و مصارف مالی طرحبرنامۀ زمان .3.5.5

 
  
  پیش بینی شده برای دستیابی به اهداف به شرح پیش بینی گردش تسهیالت دریافتی شرکت برای سال های

 جدول زیر است:

 

 بندی اجرای فیزیکی طرحبرنامۀ زمان .3.5.6

 شرکت کشت و دامداری فکا)سهامی عام(در نظر دارد مقابق برنامه زمان بندی ز ر نسبت به اجرای فیز کی مرح اندام نما د. 
 

    
  
 

جمعسال 1401سال 1400سال 1399شرح

1,200,000--1,200,000مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران

100,000100,000100,000300,000منابع داخلی)دام(

150,000100,000100,000350,000تسهیالت

1,450,000200,000200,0001,850,000جمع منابع

324,825433,100324,8251,082,750ساختمان 

104,175138,900104,175347,250تاسیسات

100,000100,000100,000300,000دام)3000 راس دام مولد(

40,000--40,000حق االمتیاز ها

25,00025,0003000080,000سرمایه در گردش

594,000697,000559,0001,850,000جمع مصارف

مبالغ به میلیون ریال

سال 1403سال 1402سال 1401سال 1400سال 1399شرح

150,000232,576274,495193,181-مانده تسهیالت ابتدای دوره

--150,000100,000100,000دریافت تسهیالت طی دوره

(.81,314)(.81,314)(.58,081)(.17,424)-بازپرداخت تسهیالت طی دوره

150,000232,576274,495193,181111,867مانده تسهیالت انتهای دوره

%6%6%6%6%6نرخ تسهیالت 

8,21511,31611,316--هزینه مالی

مبالغ به میلیون ریال

سال 1401سال 1400سال 1399شرح

%100%70%30ساختمان

%100%70%30تاسیسات

%100%66%33دام 

%100%69%31درصد پیشرفت
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 ی سود و زیان طرحش بینپ .3.5.7

   خدابنده زنجان به شرح ز ر می باشد:بینی سود و ز ان مرح پیش
  ارنام به میلیون ر ال                                                                                                                                                  

 
 طرح بینی سود و زیانمفروضات مبنای پیش .3.5.8

 :زنجان به شرح زیر می باشد طرح خدابندهپیش بینی مقادیر فروش محصوالت 3.5.8.1.

 ارنام به میلیون ر ال                                                                                                                                                 

 
 

 

   سال 1403   سال 1402    سال 1401   سال 1400   سال 1399

درآمدهای عملیاتی
-475,9221,031,7691,891,9382,382,482

(961,751)(726,129)(550,013)(243,817)4,578هزینه های تولید

(117,924)(91,797)(64,282)(32,818)(10,395)هزینه های فروش ،اداری و عمومی

199,287417,4741,074,0111,302,808(5,817)سود عملیاتی

هزینه های مالی
--(8,215)(11,316)(11,316)

69,387122,539(124,720)(119,243)(108,000)سود فروش دارایی های زیستی مولد

80,045284,5391,132,0821,414,031(113,817)سود خالص قبل از مالیات

80,045284,5391,132,0821,414,031(113,817)سود خالص 

شرح
پیش بینی شده

مبلغمقدارمبلغمقدارمبلغمقدارمبلغمقدارمبلغمقدار

12,598449,10423,373958,24837,1691,752,41340,8142,212,880--شیر -تن

19216,33953652,456899101,1781,154149,358--گوساله نر- راس

تفاوت ارزش منصفانه با 

بهای تمام شده انتسابی
--30210,47852721,06683138,34788620,244

2,382,482-1,891,938-1,031,769-475,922---جمع

شرح

پیش بینی شده

سال 1403سال 1402سال 1401سال 1400سال 1399
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 پیش بینی نرخ فروش محصوالت شرکت به شرح زیر می باشد:3.5.8.2

 ارنام به ر ال                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                               

 :زیر پیش بینی شده است بنده زنجان به شرح طرح خدادرآمدهای عملیاتی . 3.5.8.3

 ارنام به میلیون ر ال                                                                                                                                     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                    

سال 1403سال 1402سال 1401سال 1400سال 1399 شرح

31,00035,65040,99847,14754,219شیر

74,000,00085,100,00097,865,000112,544,750129,426,463گوساله نر)راس(

مبلغمقدارمبلغمقدارمبلغمقدارمبلغمقدارمبلغمقدار

12,598449,10423,373958,24837,1691,752,41340,8142,212,880--شیر -تن

19216,33953652,456899101,1781,154149,358--گوساله نر- راس

تفاوت ارزش منصفانه با 

بهای تمام شده انتسابی
--30210,47852721,06683138,34788620,244

2,382,482-1,891,938-1,031,769-475,922---جمع

شرح

پیش بینی شده

سال 1403سال 1402سال 1401سال 1400سال 1399
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 :ه استبه شرح زیر پیش بینی شد هزینه های تولیدی طرح خدابنده زنجان .3.5.8.4

 ارنام به میلیون ر ال                                                                                                                                        

 
                                                                                                                                                                                                                                                  

 :به شرح زیر پیش بینی شده است زنجانطرح خدابنده هزینه های فروش، اداری و عمومی  .3.5.8.5

 ارنام به میلیون ر ال                                                                                                                                         

 
                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

    سال 1403    سال 1402    سال 1401    سال 1400    سال 1399

مواد اولیه مصرفی
126,677394,060760,2511,068,8751,351,285

دستمزد مستقیم
14,86447,95296,396141,372186,479

سربار
30,888134,793254,595340,637388,642

بهای تولید
172,428576,8051,111,2421,550,8841,926,405

مخارج انتقالی به دارایی زیستی مولد
(177,006)(332,988)(561,229)(824,754)(964,655)

جمع
(4,578)243,817550,013726,129961,751

شرح

پیش بینی شده

سال 1403سال 1402سال 1401سال 1400سال 1399

3,55411,53623,22534,07244,948حقوق و مزایا

3,97412,36123,84833,52942,388توزیع و فروش

2066401,2351,7372,195استهالک 

1464558771,2331,559ماموریت

1424428531,1991,516خرید خدمات و مشاوره

1003105978401,062تعمیر و نگهداری

91283547769972آگهی و تبلیغات

70217418588744پذیرایی و روابط عمومی

82255491691873رایانه 

50155298419530آموزشی 

1,4774,5958,86612,46515,758سایر

5041,5693,0264,2555,379سهم از دوایر خدماتی

10,39532,81864,28291,797117,924جمع

شرح
پیش بینی شده
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 به شرح زیر می باشد: طرح خدابنده زنجانهزینه های مالی  .3.5.8.6

 ارنام به میلیون ر ال                                                                                                                                       

 
 

 به شرح زیر می باشد: طرح خدابنده زنجانسود وزیان فروش دارایی زیستی مولد  .3.5.8.7

 ارنام به میلیون ر ال                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

سال 1403سال 1402سال 1401سال 1400سال 1399

4,50012,92514,08311,31611,316سود وکارمزد تسهیالت مالی دریافتی

سهم دارایی های در دست تکمیل   

)واجد شرایط(
(4,500)(12,925)(5,868)--

008,21511,31611,316هزینه های مالی

شرح
پیش بینی شده

سال 1403سال 1402سال 1401سال 1400سال 1399

(76)(51.99)(30)(11)-گوساله ماده)راس(

47,63482,735(134,974)(.119,232)(.108,000)تلیسه)راس(

10,28421,80539,880--گاو)راس(

69,387122,539(124,720)(119,243)(.108,000)جمع

شرح

پیش بینی شده
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 طرح  NPVو   IRRخالص جریانات نقدی، دورۀ بازگشت سرمایه،  .3.5.9

 خالص جریان وجه نقد 3.5.9.1.

 ارنام به میلیون ر ال                                                                                                                               

 

 دوره بازگشت سرمایه 3.5.9.2.

با دو فرض افزا ش سرما ه و عدم  به منظور محاسبه دوره بازگشت سرما ه  تفاون سود خالص پیش بینی شده شرکت
 4سال و  3افزا ش سرما ه منظور گرد ده است که براساس مفروضان ذکر شده دوره بازگشت سرما ه براساس ارزش فعلی

 .ماه برآورد شده است

 
 (NPVخالص ارزش فعلی جریان نقدی ورودی آتی) 3.5.9.3.

ساله آتی تنز ل شده منهای ارزش فعلی خوالص سورما ه  5  خالص ارزش فعلی عبارن است از ارزش فعلی جر ان وجوه نقد

 گذاری.

میلیون 127،681درصدی،خالص ارزش فعلی مرح بالغ بر  18بر اساس جر ان وجه نقد آتی تنز ل شده و با لحاظ نر  تنز ل   

 ر ال تعیین می گردد.

 .با توجه به ا نکه خالص ارزش فعلی مرح مثبت می باشد،مرح پذ رفته میشود

 

 

 

سال 1403سال 1402سال 1401سال 1400سال 1399شرح

80,045284,5391,132,0821,414,031(113,817)سود خالص طرح خدابنده زنجان

8,53964,885118,945148,779144,588تغییر در هزینه استهالک

144,930403,4841,280,8611,558,619(105,278)جریان نقد ورودی

----(1,200,000)افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران

--(100,000)(100,000)(100,000)منابع داخلی

--(100,000)(100,000)(150,000)تسهیالت مالی

203,4841,280,8611,558,619(55,070)(1,555,278)خالص جریان نقدی

%21نرخ بازده داخلی  

127,681ارزش خالص فعلی

%18نرخ بازده مورد انتظار
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 میانگین هزینه سرمایه ای 3.5.9.4.

نشان دهنده متوسط هز نه سرما ه شرکت می باشد.به موور کلوی شورکت هوا   (WACC)میانگین موزون هز نه سرما ه 

وجوه مورد نیازشان را  ا ازمر ق بدهی تامین مالی می کنند و  ا از مر ق انتشار سهام ،هر و  از روش هوای توامین موالی 

 به شرکت تحمیل می کند. هز نه های خاص خود را

 نرخ بازده داخلی 3.5.9.5.

(  کی از روش های استاندارد ارز ابی مرح های انتصادی است.در ا ن روش تالش می شود  تا جر ان IRRنر  بازده داخلی)

شوده در نقد نگی  با نرخی که ارزش خالص فعلی  پروژه را برابر صفر می کند محاسبه گردد.بعبارن د گر درآمدهای تنز ول 

مول دوره بازگشت سرما ه با هز نه های تنز ل شده در همین دوره برابر نرار داده می شوند.اگر ا ن نر  بازده داخلی مرح از 

نر  بهره وانعی بیشتر باشد.مرح سودآور و نابل اجرا بوده واگر نر  بازده داخلوی محاسوبه شوده کمتور از نور  بهوره وانعوی 

اجرااست.نر  بازده داخلی در مرح افوزا ش سورما ه شورکت کشوت و داموداری فکوا اصوفهان  باشد،مرح ز ان ده و غیرنابل

درصد بیشتر از نر  بهره وانعی  ا همان نر  تنز ل می باشد.با در نظر گرفتن پارامترهای نر  بازده  3)سهامی عام( به میزان 

فکا اصفهان )سهامی عام(با توجه به فزونی نر  داخلی و دوره بازگشت سرما ه ،مرح افزا ش سرما ه شرکت کشت و دامداری 

 بازده داخلی به نر  میانگین موزون هز نه های سرما ه ای از توجیه انتصادی برخوردار می باشد.
  

 شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه هایبرنامه .4

خدابنده زنجان و پرداخت مقالبان شرکت در صورن عملی نشدن افزا ش سرما ه با مشکل نقد نگی جهت اجرای پروژه 
 سهامداران مواجه خواهد شد.

مدیره در تغییرات ایجاد شده در اطالعات شرکت پس از تهیه گزارش توجیهی هیئت .5
 خصوص افزایش سرمایه

پس از تهیه گزارش توجیهی هیان مد ره در خصوص افزا ش سرما ه هیچ گونه تغییر  ا رو داد نابل مالحظه ای که نیازمنود 
 .افشا در شرکت کشت و دامداری فکا )سهامی عام (باشدر  نداده است

 تبطهای مرریسک .6
سرما ه گذاری در مرح موضو  افزا ش سرما ه پیشنهادی و فعالیت شرکت کشت و داموداری فکوا اصفهان)سوهامی عام(بوا 

با اهمیتی همراه است.سرما ه گذاران با د پیش از تصمیم گیری در خصوص سرما ه گوذاری در ا ون شورکت    ر س  های

 عوامل مقرح شده را مد نظر نرار دهند.ا ن عوامل به شرح ز ر می باشد.

شورکت  با افزا ش سرما ه از محل مقالبان حال شده و آورده نقدی سهامداران ،وجه نقدی از شرکت خوارج نشوده ودر  6.1.

سرما ه گذاری می گردد و امکان بروز مشکل نقد نگی کاهش می  ابد.در وانع با فرض عدم افزا ش سرما ه و عودم توامین 

 نقد نگی ،روند سودآوری شرکت دچار اختالل خواهد گرد د.
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روبرو می باشود  شرکت به دلیل ساختار نامناسب مالی و تعهدان بلند مدن با مشکل تامین نقد نگیریسک نقدینگی:   6.2.

 که ا ن امر ضرورن افزا ش سرما ه برای اهداف پیش بینی شده جهت اصالح ساختار مالی را اجتناب ناپذ ر نموده است.

ر س  نوسانان نر  بهره:شرکت از تسهیالن بانکی دولتی استفاده می نما د و بد ن لحاظ نگرانوی جهوت تغییور نور    6.3.

 .جمهوری اسالمی ا ران برای شرکت وجو ندارد بهره خارج از ضوابط بان  مرکزی

ر س  ناشی از نر  فروش شیر:دخالت دولت در تعیین نر  فروش شیر خام بدون توجه به رشد هز نه های تولیود  و     6.4.

 ،باعث افوزا ش نودرن کارخانوه هوای لبنوی در همچنین با توجه به فساد پذ ر بودن شیر خام و عدم توانا ی در نگهداری آن

تعیین نر  فروش شیر خام گرد ده ،که ا ن امر حاشیه سود ا ن محصول را کاهش داده است .افزا ش هز نوه هوای تولیود و 

حامل های انرژی از    سو و عدم در افت  ارانه های دولتی از سوی د گر از چالش های مهم شرکت در سال هوای اخیور 

 بوده است.

با توجه به سهم عمده نهاده های دامی در تولید شیر خام  و باتوجوه های دامی:ریسک نوسانات قیمت خرید نهاده   6.5. 

تاثیر پذ ری میزان عرضه ونیمت ا ن مواد از سیاست های دولت و عدم ثبان نر  ارز جهت نهاده های وارداتی و افوزا ش  به

وش فراز و نشیب های فوراوان در هز نه های حمل ونقل تا زمان تحو ل به دامداری میتوان  گفت ا ن صنعت همواره دستخ

 .خصوص کاهش عرضه مواد اولیه و  ا افزا ش نیمت خر د گرد ده است

ر س  عدم نقعیت در وصول مقالبان به علت عدم توازن ندرن چانه زنی و تعهودان میوان ریسک وصول مطالبات:  6.6.

 نراردادها.خر دار و فروشنده ،تحت تاثیر عدم تعادل حاکم بر تعیین شروط مندرج در 

 : در صورن تشد د مسائل سیاسی و افزا ش تحر م ها و درنتیجه عدم فروش مواد اولیوه بوه شورکت،کشوری ریسک  6.7.

 بهای تمام شده محصوالن فروش رفته افزا ش  افته و نتا ج عملکرد پیش بینی شده شرکت دچار نوسان خواهد شد.

                              نویسی سهامپذیره .7
 تقدم استفاده نشده ناشی از افزایش سرمایه وجود حقنحوۀ عمل ناشر در صورت  .7.1

کشوت و داموداری شورکت ، افوزا ش سورما هنو سوی نشوده( ناشوی از تقدم استفاده نشده )سهام پوذ رهوجود حقدر صورن 
 .اندام نما د فرابورس ا ران مر ق است نسبت به عرضۀ عمومی آن ازموظف  فکا)سهامی عام(

 نویسپذیرهمتعهدان /مشخصات متعهد .7.2

نو سی تمامی سهام در نظر گرفته شده منظور حصول اممینان از تکمیل پذ رهو به در صورن عدم تکمیل مبلغ افزا ش سرما ه
-تقودممتعهد گرد ده تا نسبت به خر د کل حوق هلد نگ صنا ع عمومی تامین)سهامی خاص( شرکت ، جهت عرضۀ عمومی

مشخصوان  روز پا انی مهلت عرضۀ عمومی اندام نما ود. 5نو سی نشده( حداکثر ظرف مدن های استفاده نشده )سهام پذ ره
 باشد:ه شرح جدول ز ر میبنو سی متعهد پذ ره

 میزان تعهدات موضوع فعالیت شخصیت حقوقی نام متعهد

هلد نگ صنا ع 
 تامین عمومی

 سهامی خاص
 های تولیدی،گذاری و مشارکت در فعالیتسرما ه

بازرگانی،خدماتی،تحقیقاتی و مالی جهت نیل به اهداف شرکت در زمینه 
های مختلف اعم از صنعتی،خدماتی،بازرگانی ،کشاورزی و دامی ،صنا ع 

ر د کلیه حق تقدم خ
ه نشده پس های استفاد

 از عرضه عمومی سهام
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 شیر و لبنیان صنا ع غذا ی و تبد لی می باشد.
 

 

 نویسمتعهدان پذیره/های قبولی سمت متعهدهزینه .7.3

 .شرکت هلد نگ صنا ع عمومی تامین)سهامی خاص(به منظور انجام خدمان تعهد پذ ره نو سی مبلغی در افت ننموده است
 :استفاده نشده تقدمحق وجوه ناشی از فروش خصوصنحوۀ عمل ناشر در  .7.4

نو سوی های استفاده نشده )سوهام پوذ رهتقدمموظف است وجوه حاصل از فروش حقدامداری فکا)سهامی عام(کشت و شرکت
)مقابق  های  اد شدهتقدمفروش حقو کارمزد  ی مربومههاپس از کسر هز نهو پاره سهام ناشی از افزا ش سرما ه را نشده( 

  منظور نما د.  اد شدههای تقدمدارندگان حق، به حساب دستورالعمل مراحل زمانی افزا ش سرما ه(
 

هکنندگان با توجه به افزایش سرمایگیری استفادهسایر اطالعات با اهمیت در تصمیم  .8 
 امالعان با اهمیتی خارج از گزارش توجیهی افزا ش سرما ه که نابل ذکر باشد وجود ندارد.


