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  (سهامی خاص) ینمجتمع صنعتی اسفرا

  

 

 

 

 بخش اول:  کلیات

در خاورمیانه به شمار می رود که  آلیاژي اسفراین یکی از بزرگترین تولیدکنندگان قطعات و مقاطع فوالد شرکت مجتمع صنعتی     

ها و مالکیت در اداره ثبت شرکت 20/12/1370توانایی تولید انواع شمش تا وزن حداکثر یکصد تن را دارد. این شرکت در تاریخ 

 1،358گردد. سرمایه شرکت ترش و نوسازي صنایع ایران محسوب میصنعتی تهران به ثبت رسیده و زیرمجموعه سازمان گس

  باشد. میلیون سهم عادي هزار ریالی می 1،358میلیارد ریال  مشتمل بر 

رسماً واحد آهنگري  1375باشد که در سال مجتمع صنعتی اسفراین متشکل از سه خط تولید آهنگري شعاعی، پرس و ذوب می    

، 1377آغاز گردیده است. در سال 1383برداري آزمایشی آنها از سال از تکمیل خطوط ذوب و پرس، بهرهشعاعی افتتاح شده و پس 

ساعته آغاز شده  12تن انواع مقاطع فوالدي در یک شیفت  49،000برداري از واحد آهنگري شعاعی با ظرفیت تولید ساالنه بهره

تن و آهنگري قطعات  120،000ري قطعات فوالدي با ظرفیتی معادل گبرداري براي ریختهنیز پروانه بهره 1388است. در سال 

اع توان به انوتن در سه شیفت کاري صادر گردیده است. از جمله محصوالت تولیدي شرکت می 81،000فوالدي با ظرفیتی معادل 

هاي ي آهنگري، رینگ، لولههاقطعات محوري با اشکال و مقاطع مختلف و همچنین انواع قطعات کاربردي از قبیل چرخنده، قالب

شار هاي بدون درز فریزي، لولههاي لولههاي دستگاههاي سبک و سنگین، دیسک، فلنج، قالبهاي ضخیم، غلتکحفاري، عدسی

  باال و قطعات نیروگاهی نظیر محورهاي توربین و ژنراتور اشاره نمود. 

  

 ریال میلیارد 6،116  :طبق مصوبه هیات واگذاري )%100(قابل عرضه سهام غ پایه کل مبل

 مزایدهروش واگذاري:        )دارائیها خالص روز ارزش درصد 80 و بازدهی ارزش میانگین( درصد 85 روش ارزیابی سهام:

اگذاري: و
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 بخش دوم: اهم اطالعات

  سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران (ایدرو)     شرکت مادر تخصصی:

  میلیارد ریال 1،358    سرمایه:                          %100یدرو ا سهامداران:

    1377 برداري:تاریخ بهره                                    1370 تاسیس: تاریخ

  آقاي حسن خاکسار مدیر عامل:                  تهران     محل ثبت:

 آالت و تجهیزات:ماشین -میلیارد ریال 4،922تکمیلی: طرح میلیارد ریال (17،188: )شده ارزیابی( هادارایی کل ارزش

  میلیارد ریال) 2،935تأسیسات:  -میلیارد ریال  4،713

  میلیاردریال) 4،775مالی دریافتی: ریال (تسهیالتمیلیارد  6،567): شده ارزیابی( هابدهی کل ارزش

                                       ) میلیارد ریال606(سود (زیان) انباشته:               میلیارد ریال 21سود (زیان) خالص: 

     اسفراین -استان خراسان شمالی  محل فعالیت:

  7پالك  -کوچه الوند -خیابان قائم مقام فراهانیدفتر تهران: 

  تولید قطعات و مقاطع فوالدي   موضوع فعالیت:

      تن                81،000آهنگري: تن/  120،000 :شمش ظرفیت اسمی تولید:

                              نفر شرکتی) 114 نفر روزمزد، 1نفر رسمی و قراردادي،  661نفر ( 776 :1395تعداد کارکنان درسال 

 

 بخش سوم: اطالعات مالی

  (واحد: میلیارد ریال)               ها                                                                                     اقالم اصلی دارایی -1-3

  عنوان
  ارزش دفتري 

30/12/1395  

  مبلغ ارزیابی در 

 30/08/1396   

 4،922  4،024 طرح تکمیلی 

 4،713  167  )3-1-1ماشین آالت و تجهیزات (

 2،935  17 )3-1-2تاسیسات (

  1،450  1،452  هاي تجاري و غیرتجاريدریافتنی

 1،378  137 ساختمان 

  723  661  موجودي مواد و کاال

 570  12 نامشهود (حق امتیاز صنعتی و آب و برق و ...)دارائیهاي 

 296  2 )3-1-3زمین (

 201  155 هاسایر دارایی

 17،188  6،627  هاجمع دارایی
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  (واحد: میلیارد ریال)                          آالت و تجهیزاتماشین -1-1-3

 مبلغ ارزیابی ارزش دفتري  شرح

 گريریختهآالت و تجهیزات واحد ذوب و ماشین

167  

2،488 

 2،100 آالت و تجهیزات واحد پرس و آهنگريماشین

 125 آالت و تجهیزات واحد غبارگیري و قراضهماشین

 4،713  167 جمع

  

  (واحد: میلیارد ریال)                         تاسیسات  -2-1-3

 مبلغ ارزیابی ارزش دفتري  شرح

 آالت و تجهیزات تاسیسات برقی ماشین

17  

1،453 

 1،050 آالت و تجهیزات تأسیسات مکانیکیماشین

 323 آالت و تجهیزات جانبی و کمکی تولیدماشین

  109  آالت و تجهیزات واحد اکسیژنماشین

 2،935  17 جمع

  

  (واحد: میلیارد ریال)                         زمین -3-1-3

  آدرس  مساحت شرح
ارزش 

 دفتري 
 مبلغ ارزیابی

 اسفراین  هکتار 872 )3-1-3-1کارخانه (عرصه محل 

2  

225  

 15 اسفراین  متر مربع 4،909/ 5 )3-1-3-2عرصه مرکز آموزش مجتمع (

  متر مربع 560 )3-1-3-3عرصه دفتر مرکزي در تهران (
تهران، خیابان 

 مقامقائم
56 

 - تهران، خیابان گلریز  متر مربع 40/536 )3-1-3-4عرصه ساختمان گلریز (

 296  2 -  - جمع

گري و آهنگري اختصاص هکتار است که در مالکیت و تصرف مجتمع قرار دارد و به طرح ریخته 872عرصه محل کارخانه:  -1-3-1-3

   یافته است.

  زمین فاقد هر گونه مستحدثات است.  -2-3-1-3

 1728طبقه (شامل زیرزمین، همکف و طبقات اول تا سوم) بوده و زیربناي کل آن معادل  5ساختمان احداثی مشتمل بر  -3-3-1-3

  واقع شده است.  7تر از مطهري، کوچه الوند، پالك متر مربع است. این ساختمان در تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، پایین

ن قائم مقام فراهانی، خیابان گلریز واقع شده است. با توجه به این که سند این ملک به نام ساختمان گلریز در تهران، خیابا -4-3-1-3

  شرکت صادر نشده و در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت است، لذا در ارزیابی سهام منظور نشده است. 
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  (واحد: میلیارد ریال)ها و حقوق صاحبان سهام                                                              اقالم اصلی بدهی -2-3

  عنوان
  ارزش دفتري 

30/12/1395  

  مبلغ ارزیابی در 

 30/08/1396   

  هابدهی

  4،332  3،676  )3-2-1تسهیالت مالی بلندمدت (

 1،156  1،144  پرداختنی تجاري و غیرتجاريها و اسناد حساب

  182  182  ها و اسناد پرداختنی بلندمدتحساب

  147  138  پیش دریافتها

  443  443  )3-2-1مدت (تسهیالت مالی کوتاه

 307  292  هاسایر بدهی

 6،567  5،875 هاجمع بدهی

حقوق صاحبان 

  سهام

 1،358 1،358 سرمایه ثبت شده

 )606(  )606( انباشته)سود (زیان 

  14  0  30/08/96ماهه منتهی به  8سود و زیان 

  9،869  0  تفاوت تجدید ارزیابی

 10،635  752 جمع حقوق صاحبان سهام
  

  تسهیالت مالی دریافتی  -1-2-3

  (واحد: میلیارد ریال)                                            به تفکیک تامین کنندگان تسهیالت -1-1-2-3

  1395 تامین کنندگان تسهیالت

   3،676بانک صنعت و معدن مرکزي تهران

  322  بانک ملت اسفراین

  129  بانک ملی شعبه مرکزي اسفراین

 5 بانک ملی شعبه مرکزي بجنورد

 12 بانک صادرات شعبه اسفراین

  )25(  هاي آتیشود: سود و کارمزد سالکسر می

 4،119 جمع

  )3،676(  بلندمدتشود: حصه کسر می

  443  مدتتسهیالت مالی دریافتی کوتاه

  

  میلیون یورو میباشد که تا  89تسهیالت مالی بانک صنعت و معدن طبق قرارداد منعقده بابت تأمین مالی طرح تکمیلی به مبلغ

ریال 41،100میلیون یورو با نرخ تسعیر  17میلیون یورو دریافت شده و سود و کارمزد آن تا تاریخ ترازنامه مبلغ  72مبلغ  95پایان سال 

میلیون یورو) بوده است. به دلیل مشکالت ناشی از تحریمها و عدم بهره برداري به موقع از طرح مذکور و همچنین  89بوده (جمعاً 

تسهیالت تمدید گردید. بازپرداخت  96عدم توان بازپرداخت اقساط، دوره مشارکت تسهیالت ارزي به مدت یکسال تا پایان سال 

  دریافتی پس از خاتمه طرح، از طریق تبدیل مشارکت مدنی به فروش اقساطی طی دوره بازپرداخت مورد توافق قرار خواهد گرفت.

میلیارد  656میلیارد ریال بوده است که پس از تعدیل به مبلغ  3،676تسهیالت مالی دریافتی بلند مدت شرکت با ارزش دفتري 

  میلیارد ریال منظور شده است. 4،332سعیر ارز، به مبلغ ریال بابت تغییر در نرخ ت
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  (واحد: میلیارد ریال)                                                           به تفکیک نرخ سود و کارمزد  -2-1-2-3

 مبلغ  شرح

 3،676 درصد 5تا  1
 425 درصد 27و  24

  18  درصد 12

 4،119 جمع

  سفته و زمین پروژه نوع وثیقه: در قبال

  (واحد: میلیارد ریال)اقالم اصلی صورت سود و زیان                                                                                    -3-3

  29/12/1394  30/12/1395  شرح

 1،344 1،853 )3-3-1درآمدهاي عملیاتی (

 )1،195( )1،602( بهاي تمام شده درآمدهاي عملیاتی

 149 251 سود (زیان) ناخالص

 )133( )148( هاي فروش، اداري و عمومیهزینه

 )77( )65( خالص سایر درآمدها و هزینه هاي عملیاتی
 )61( 38 سود(زیان) عملیاتی

 )10( )42( هزینه هاي مالی

 13 25 خالص سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتی
 )58( 21 سود (زیان) خالص

 

                    درآمدهاي عملیاتی:          -1-3-3

  عنوان

1395  1394  

  مقدار 

  (تن)

  مبلغ 

  (میلیارد ریال)

  مقدار 

  (تن)

  مبلغ 

  (میلیارد ریال)

 1،216 37،575 1،742 57،527 )3-3-1-1فروش داخلی قطعات فوالدي (

 141 5،629 119 5،037 فروش صادراتی قطعات فوالدي (ترکیه)

 1،357 43،204 1،861 62،564  فروش ناخالص

 )14( )246( )13( )279(  برگشت از فروش و تخفیفات

 1،343 42،958 1،848 62،285  فروش خالص

 1 168 5 262 درآمد خدمات آهنگري

 1،344 43،126 1،853 62،547  جمع

           فروش داخلی به تفکیک خریداران -1-1-3-3

  نام مشتري

1395  1394  

  مبلغ 

  (میلیارد ریال)

درصد نسبت 

  به کل

  مبلغ 

  (میلیارد ریال)

درصد نسبت 

  به کل

 %47 567  %53 928 لوله گستر اسفراین

 %0 0 %17 295 دانیال استیل ایرانیان

 %6 74 %3 56  بازرگانی فوالد زاینده رود

 %47 575 %27 463 سایرین

 %100 1،216 %100 1،742  جمع
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 بخش چهارم: سایر اطالعات

  )(واحد: میلیارد ریالتأمین کنندگان اصلی مواد اولیه به تفکیک مبلغ خرید:                                          -1-4

  نام فروشنده  کشور  مواد اولیه
1395  1394  

  درصد   مبلغ   درصد   مبلغ 

 آهن اسفنجی

 ایران

 33 219 57 581 شرکت فوالد خراسان

  2  15  4  44  شرکت لوله گستر اسفراین  قراضه

 3 19 4 42 شرکت آلیاژ صنعت ارمغان البرز  فروسیلیس

 3 22 4 39  شرکت فنی مهندسی آلیاژ خاتون فرومولیبدن

 3 21 4 37 شرکت فرآورده هاي نسوز مهرگداز آجر منیزیت گرافیتی

 1 9 3 29 شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران کروم پرکربن فرو

 1 8 4 40 سوالر اینترنشنال هند اکترود گرافیتی

 1 6 2 21 ترموتکنیک ترکیه پورینگ پالگ

 53 365 18 188 سایر خریدهاي داخلی و خارجی

 100 684 100 1،021  جمع خریدهاي داخلی و خارجی
  

  مقایسه مقدار تولید با ظرفیت اسمی و ظرفیت عملی  -2-4

  ظرفیت عملی  ظرفیت اسمی  واحد  شرح
  تولید واقعی

1395  1394  

 51،887 77،699 105،000 120،000 تن شمش

 42،393 62،812 70،000 81،000 تن آهنگري

 94،280 140،511 175،000 201،000  جمع

  

،  8-1به شرح یادداشت توضیحی  30/12/1395) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی منتهی به 16بر اساس بند (-3-4

دستگاه از وسایل نقلیه به نام سازمان گسترش و  111تعداد  و اي از زمینها و ساختمانهاي شرکتاسناد مالکیت بخش عمده

و آهنگري قطعات سنگین می باشد. لیکن درخصوص انتقال اسناد  نوسازي صنایع ایران و طرح ایجاد کارخانه ریخته گري

  .اقدام موثري صورت نگرفته است ،مالکیت به نام شرکت

سهم مشاع  4،400،000تمامیت  30/12/1395بر اساس صورتهاي مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به -4-4

نگ زمین کارخانه بابت اخذ تسهیالت از بانک صنعت سهام شش دانگ قطعه زمین ملی شده انتقالی و شش دا 6،213،750از

  باشد.و معدن در رهن می

به  11/9بر اساس مصوبه هیأت واگذاري مقرر گردید دو قطعه زمین فاقد مستحدثات شرکت مذکور به پالکهاي ثبتی -5-4

نام آببخش جمعاً به مساحت متر مربع به  671،137به مساحت  18/8متر مربع به نام کربالئی علیخان و  366،572مساحت 

قلعه نو  2/98کیلومتري اسفراین به پالکهاي ثبتی  18متر مربع و همچنین اراضی موسوم به فرودگاه واقع در  1،037،709

متر  2،449،370اسفراین به مساحت  1کروژه ده قطعه  61/91متر مربع و  1،527،480اسفراین به مساحت  1رئیسی قطعه 

متر مربع به شرکت مادرتخصصی منتقل گردد که ارزش آن از قیمت پایه سهام شرکت  3،976،850 مربع جمعاً به مساحت

  کسر شده است.


