
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گزارش تحلیلی 

 

 سیمرغشرکت 
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 سهم در یک نگاه 

 

قیمت جاری 

 )ریال(

ارزش دفتری هر 

 سهم )ریال( 

ارزش بازار شرکت 

 )میلیون ریال(

سرمایه شرکت 

 )میلیون ریال(

21,930 4,411 28,509,000 1,300,000 

 

 معرفی شرکت 

 

های تهران به ثبت رسیده است. شرکت چهل میلیون ریال در اداره ثبت شرکت با سرمایه اولیه    7/3/1353سیمرغ در تاریخ  شرکت  

و خراسان    2با احداث واحدهای یزد، کرمان، اصفهان  با اولین واحد تخمگذار در اصفهان فعالیت خود را آغاز و به تدریج    1354در سال  

زیاران و   شرکت سیکل )مرغ شمال( واحدهای مرغ مادر گوشتیبا ادغام    1359واحد رساند. در سال    5تعداد واحدهای خود را به  

در سال    . واحد رسید  7و به این ترتیب تعداد مزارع تولیدی به  پرورش نیمچه گوشتی بویین زهرا به مجموعه شرکت سیمرغ پیوستند  

در حال حاضر    به مزارع شرکت اضافه گردید.  نیز  مزرعه اللجین در همدان )تحت پوشش واحد زیاران( و مزرعه بردسیر کرمان  1392

ظرفیت اسمی    باشد.ای تولیدی خود بزرگترین مرغداری در ارتباط با تولید تخم مرغ خوراکی در سطح کشور میاین شرکت با واحده 

 باشد.  هزار تن می  49بعنوان محصول اصلی شرکت، تولید تخم مرغ 

از   عبارتند  تولیدی شرکت  نطفهمحصوالت  مرغ  تخم  خوراکی،  مرغ  مرغ  تخم  تخم  یکروزه تخمگذار  دارنطفه دار گوشتی،  ، جوجه 

 ، مرغ گوشتی و محصوالت کشاورزی.تخمگذار، پولت تخمگذارگوشتی، جوجه یکروزه 

باشد که گاهی صنعت مرغداری برخی از کشورها را تا مرز  ها میمرغداری، ریسک بهداشتی و شیوع بیماریمهمترین ریسک صنعت 

دان از جمله سویا، ذرت، و نیز واکسن، دارو و سایر  های اساسی همچنین این صنعت وابسته به واردات نهاده نابودی پیش برده است. 

 اقالم مورد نیاز است و تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز قرار دارد.

 : باشدمی به شرح زیر  شرکت فرعی 4شرکت سیمرغ دارای 

درصد سهام آن متعلق به شرکت سیمرغ   7/98باشد و  می  میلیون ریال  70,000: سرمایه شرکت  شرکت توسعه کشت ذرت -

 باشد. ای میای و سایر نباتات علوفهعالیت شرکت تولید ذرت دانهموضوع ف است.

باشد و کلیه سهام آن متعلق به سیمرغ است.  میلیون ریال می  65,000سرمایه شرکت  کت صنعتی مقوا سازی شرق:  شر -

از کارخانه مقواسازی و صدور مواد تولید  برداری  و کارتن تخم مرغ و بهرهموضوع فعالیت شرکت تولید مقوا و شانه تخم مرغ  

   باشد.شده می
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سیمرغ است. موضوع باشد و کلیه سهام آن متعلق به  میلیون ریال می  200,000سرمایه شرکت  شرکت مهرگستران زیاران:   -

تهیه مواد غذایی و محصوالت کشاورزی و دامی و سایر تأسیسات الزم جهت تولید،   فعالیت شرکت، تأسیس و اداره مرکز

 باشد. بندی و توزیع و فروش محصوالت میبسته 

موضوع مرغ است.  باشد و کلیه سهام آن متعلق به سیمیمیلیون ریال    10غ  سرمایه شرکت مبلشرکت داماش ترابر ایرانیان:   -

 شرکت، حمل و نقل مواد غذایی و محصوالت کشاورزی و دامی و سایر اقالم است.  این فعالیت

 

 

 

 ترکیب سهامداران 

 به شرح جدول زیر است:  1399 منتهی به آذر ی سال مال انی درصد در پا کیاز  شیب تیمالک یسهامداران دارا

 

 درصد  تعداد سهام  سهامداران 

 40 523,541,312 87پشتیبانی مهر  شرکت خدمات  

 12 155,337,041 شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

 6 77,505,040 بانک تجارت 

 5 71,067,222 شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا 

 2 22,788,425 )شرکت فرعی سیمرغ(  شرکت مقواسازی شرق

 35 449,760,960 سایر 

 100 1,300,000,000 جمع کل
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 1385از سال  تغییرات سرمایه شرکت

 

 محل افزایش سرمایه  سرمایه جدید )میلیون ریال( درصد افزایش سرمایه  تاریخ 

 سود انباشته    80,000 1481 1385/12/7

 سود انباشته    100,000 25 1385/12/20

 سود انباشته    800,000 700 1392/12/21

 سود انباشته    1,300,000 63 1397/7/17

 

 

 

 

 بینی صورت سود و زیان پیش

 

 1403 1402 1401 1400 مفروضات 

 مقدار تولید و فروش 
تن تخم مرغ در نظر    63,718برآورد تولید و فروش معادل  

 گرفته شده است 

 %100 %75 %50 - برداری از طرح احداث سالن مرغ تخمگذار واحد کرمان درصد بهره 

 %25 %25 %25 %30 نرخ تورم 

 

در نظر گرفته شده    میزان تولید جوجه براساس نسبتی از تولید تخم مرغو    های قبللبراساس میانگین ساتخم مرغ  مقدار تولید  

نرخ فروش محصوالت    رسند.محصوالت تولیدی شرکت در داخل به فروش میمقدار فروش برابر تولید در نظر گرفته شده و  است.  

 بر پایه انتظارات تورمی رشد داده شده است.  های بعد  بینی سالهای فروش شرکت در نظر گرفته شده که در پیشبراساس آخرین نرخ 

  رسد، برداری میبه بهره  1400نیمه اول سال  در کرمان در    تخمگذارای مرغ  هزار قطعه  450شرکت اعالم نموده طرح  با توجه به اینکه  

 حاظ شده است.افزایش تولید از محل این طرح از سال آینده در تحلیل ل

مواد  دهد. مواد اولیه مصرفی شرکت عبارتند از درصد بهای تمام شده تولیدات شرکت را بهای مواد مصرفی تشکیل می 70در حدود 

های یکروزه و نیمچه ها، انواع جوجه واکسنها، داروها،  ویتامین(،  ذرت، کنجاله سویا، گندم، جواولیه مصرفی دان مرغ، غالت مصرفی )

و شرکت ناچار   شودمشمول ارز دولتی نمیهمه واردات شرکت لی از مواد اولیه شرکت وارداتی است وبخشی باشد. می تخمگذارمرغ 
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ترکیب تخصیصی ارز دولتی به   جزییات اطالعات مواد مصرفی شرکت و   از آنجا کهاست بخشی از مواد خود را با دالر آزاد تأمین کند.  

ها در  زنیتوجه به گمانه  با   های بعد ماهه و برای سال  6بر مبنای    1400سال    مواد مصرفی ،  های مالی افشا نشده استت در صور  آن

 بینی شده است.  پیش سال قبل شرکتبراساس حاشیه سود ، بهای تمام شده  دولتیحذف ارز خصوص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1397139813991400140114021403

4,038,9425,971,6977,437,82712,939,95717,054,60921,850,87527,985,326

(2,859,810)(5,257,430)(5,503,628)(7,665,186)(12,619,576)(16,168,578)(20,707,772)

1,179,132714,2671,934,1995,274,7714,435,0335,682,2977,277,554

(271,164)(396,229)(570,983)(772,369)(968,502)(1,211,749)(1,516,577)

068,92564,06052,69852,69852,69852,698

(5,232)(50,422)(51,235)(99,197)(130,740)(167,508)(214,535)

902,736336,5411,376,0414,455,9033,388,4894,355,7385,599,141

(11,004)(16,317)(56,674)(98,599)(129,951)(166,497)(213,240)

82,19264,19349,71537,02742,31648,48256,367

20,28886,47939,10385,29389,661114,877147,128

994,212470,8961,408,1854,479,6253,390,5164,352,6005,589,397

(10,721)(11,394)(12,958)(65,973)(49,933)(64,102)(82,316)

983,491459,5021,395,2274,413,6523,340,5834,288,4985,507,080

1,300,0001,300,0001,300,0001,300,0001,300,0001,300,0001,300,000

7573531,0733,3952,5703,2994,236

بهای تمام شده

سود ناخالص

هزینه فروش، اداری و عمومی

هزینه مالی

درآمد سرمایه گذاری

سایر درآمدهای عملیاتی

سود عملیاتی

سایر هزینه های عملیاتی

شرح
اطالعات شرکت

فروش

تحلیلی

سیمرغ

EPS

خالص سایر درآمد و هزینه غیر عملیاتی/هزینه متفرقه

سود قبل از مالیات

سود خالص

سرمایه

مالیات
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 ترازنامه شرکت

 سیمرغ  

 شرح
1398 1399 

 رشد  درصد  مبلغ )میلیون ریال(  درصد  مبلغ )میلیون ریال( 

های دارایی 

 غیر جاری 

 %27 24 1,512,498 26 1,192,638 دارایی های ثابت مشهود 

 %29 15 936,709 16 724,588 مایه گذاری در امالک سر

 %2 1 62,411 1 61,460 دارایی های نامشهود 

 %9 7 441,150 9 406,290 سرمایه گذاری های بلند مدت  

 %0 0 15,732 0 15,732 سایر دارایی ها

 %24 46 2,968,500 53 2,400,708 جمع دارایی های غیر جاری 

های دارایی 

 جاری 

 %99 12 790,696 9 397,775 سفارشات و پیش پرداخت ها 

 %69 19 1,222,265 16 722,805 موجودی مواد و کاال 

 %27- 9 604,050 18 823,169 هادریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی

 %100- 0 0 0 18,825  سرمایه گذاری های کوتاه مدت  

 %524 13 816,269 3 130,900 موجودی نقد 

 %3- 0 18,875 0 19,510 دارایی های نگهداری شده برای فروش 

 %63 54 3,452,155 47 2,112,984 ی های جاری جمع دارای

 %42 100 6,420,655 100 4,513,692 جمع دارایی ها

 حقوق مالکانه 

 %0 20 1,300,000 29 1,300,000    سرمایه  

 %0 2 130,000 3 130,000 اندوخته قانونی

 %64 49 3,164,096 43 1,930,069 سود )زیان( انباشته 

 %37 72 4,594,096 74 3,360,069 مالکانه جمع حقوق  

بدهی های  

 غیر جاری 

 %64- 0 26,504 2 73,599 پرداختنی های بلند مدت 

 - 0 0 0 0 تسهیالت مالی بلند مدت 

 %27 2 115,705 2 90,901 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 

 %14- 2 142,209 4 164,500 جمع بدهی های غیر جاری 

بدهی های  

 جاری 

 %118 14 907,401 9 415,593 هاهای تجاری و سایر پرداختنیپرداختنی

 %9- 0 12,843 0 14,187 مالیات پرداختنی

 %2- 4 241,770 5 245,816 سود سهام پرداختنی

 %65 7 420,920 6 255,139 تسهیالت مالی  

 %74 2 101,416 1 58,388 پیش دریافت ها 

 %70 26 1,684,350 22 989,123 جمع بدهی های جاری 

 %58 28 1,826,559 26 1,153,623 جمع بدهی ها 

 %42 100 6,420,655 100 4,513,692 جمع حقوق مالکانه و بدهی ها 
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 سالهدر بازه یک نمودار قیمت سهم

 

 

 

 

 

 گیریبندی و نتیجه جمع 

مواد اولیه شرکت عمدتاً شامل ذرت و کنجاله سویا  سیمرغ در زمینه تولید و فروش تخم مرغ و جوجه یکروزه فعالیت دارد.  شرکت  

شود. با توجه به اینکه مرجع دالری مواد اولیه شرکت  با ارز آزاد انجام میو بخش دیگری از واردات شرکت    مشمول ارز دولتی است

بهای تمام شده سالمبنای  بنابراین  ،  های مالی افشا نشده استدر صورت  سال  حاشیه سود    ،تحلیل حاضر  در  های بعد محاسبات 

 . باشدمیکه در محدوده میانگین چهار ساله آن است،  گذشته شرکت

ولی از آنجا که میزان این افزایش نرخ مشخص  نرخ محصوالت شرکت نیز افزایش یابد    رودانتظار می  با حذف دالر دولتیاز سوی دیگر  

   . باشدمیگذاران بینی سرمایهبه انتظارات و پیشوابسته گذاری در این سهم در مقطع حاضر سرمایهبنابراین نیست، 


