
                                                                                                                                                                                                                                  

  کشت و صنعت نیشکر هفت تپهکشت و صنعت نیشکر هفت تپه

  

  

    اطالعات کلیاطالعات کلی: : بخش اولبخش اول

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

  %)100(ایدرو   :سهامداران 

  ریال میلیارد33،413/947،1 :سرمایه

  سید شامیر کاظمینیآقاي  :مدیرعامل

  21/01/1355  :تاریخ تاسیس

  کیلومتري جنوب اندیمشک 50و  کیلومتري شمال اهواز100واقع در  - هفت تپه -خوزستان :محل فعالیت

ایع و فرآورده هاي انجام عملیات کشاورزي تولید نیشکر و سایر محصوالت کشاورزي، دامپروري و ایجاد صن :موضوع فعالیت

  وابسته

  نفر                    2،710 :1392 پایان خردادماهتعداد کارکنان در 

  %100  :درصد سهام قابل واگذاري

 ریال میلیارد1،590  :31/02/3139در سهام  مبلغ پایه واگذاري



  
۵٧ 

 

  اطالعات مالیاطالعات مالی: : بخش دومبخش دوم

  )میلیارد ریال(اقالم اصلی ترازنامه 

  عنوان  شرح
 روزارزش 

31/02/1393  

ارزش دفتري 

31/03/1392  

  هادارایی

 969 3,955 زمین

 487 860 ماشین آالت و تجهیزات

 206 460 ساختمان

 204 204 داراییهاي زیستی غیرمولد

 164 192 تاسیسات

 178 178 )درختان میوه ثمردار و گیاه نیشکر(داراییهاي زیستی مولد 

 86 86 موجودي مواد و کاال

 251 370 سایر دارایی ها

 2،545 6،305  هاجمع دارایی

  هابدهی

 2،055 2،055 سهیالت مالی دریافتیت

 686 1،348 سایر حسابهاي پرداختنی

 414 414 حسابهاي پرداختنی تجاري

 325 465 ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان

 142 142 سایر بدهی ها

 3,622 4,424 هاجمع بدهی

 )3,027( )3,318( )زیان انباشته(سود 

 1،947 1،947 سرمایه

 )1,076( 1,590 ن سهامحقوق صاحبا
  

  )میلیارد ریال( سود و زیان صورت اقالم اصلی
 

 1391/03/31 1392/03/31 شرح

 570 654 فروش خالص

 )526( )636( بهاي تمام شده کاالي فروش رفته

 44 18 ناخالص  )زیان(سود 

 )75( )77( هزینه هاي فروش اداري و عمومی

 )272( )396( تیخالص سایر درآمدها و هزینه هاي عملیا

 )303( )455( عملیاتی) زیان(سود 

 0 205 کمک بالعوض دولت

 )56( )61( هزینه هاي مالی

 )361( )294( خالص) زیان(سود 

  



  
۵٨ 

 

  بخش سومبخش سوم: : اطالعات تکمیلیاطالعات تکمیلی

  92 و  91تولیدات اصلی شرکت و خدمات ارائه شده طی سالهاي 

  31/03/1391  31/03/1392 اطالعات فروش

 ریال میلیون تن ریال لیونمی تن فرآورده

 488,930 46,172 576,201 46,251 شکر سفید

 42,178 34,240 18,975 12,291 خوراك دام پایه

 - - 132 10 شکر زرد

 37,408 45,172 49,201 38,307 مالس

 221 4,416 9,237 131,962 بگاس

 1,445 2,064 - - تصفیه شکر زرد

 570,182 132,064 653,746 228,821 جمع

  

  شرکت محصوالت عمده خریداران

  خریدار 

 )نام شرکت(

31/03/1392  31/03/1391  

 میلیون ریال درصد میلیون ریال درصد

 10,302 2.1 207,491 36 بازرگانی توسعه نیشکر

کشت و صنعت نیشکر 

 میان آب
7 40,112 1.6 7,678 

 - - 30,250 5.2 پیشگام شفق آریا

 - - 30,000 5.2 کاال آوران صنعت

 470,950 96.9 268,348 47 سایر

 488,930 100 576,201 100 جمع

    

  هازمین اطالعات

 عنوان
  ارزش روز

31/02/1393 

  ارزش دفتري

31/03/1392 

 965,996 3,938,059 اراضی کشت و صنعت

مترمربع که فاقد  560(زمین دفتر اهواز 

 )سند مالکیت است
17,700 3,500 

 969,496 3,955,759 جمع

  

 

  


