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  (سهامی خاص)توسعه نیشکر و صنایع جانبی
    

  

 

 

 بخش اول: کلیات

در این استان تجربه  تن نی در هکتار 220استان خوزستان از دیرباز یکی از مراکز مهم کشت نیشکر بوده است، بطوریکه تولید      

  رود. این استان، داراي مزیت نسبی به شمار می شده است. از اینرو کشت نیشکر در

 700هلدینگ توسعه نیشکر و صنایع جانبی، بزرگترین تولید کننده شکر در کشور، در این استان واقع شده که با ظرفیت تولید      

هزار تن شکر سفید، نیمی از شکر تولیدي کشور را به خود اختصاص داده است. همچنین این شرکت به موازات فعالیت اصلی خود، 

هاي تولید شکر دارویی، ، خمیرمایه و الکل طبی از مالس و همچنین اجراي پروژه)MDF(ه نیشکر به تولید تخته صنعتی از تفال

  دار و شکر پودري پرداخته است. اي، شکر طعمشکر قهوه

هزار هکتار از زمینهاي استان خوزستان و ایجاد هفت واحد  84پیش بینی اولیه طرح شامل کشت نیشکر مجموعاً به میزان 

هزار هکتار آیش) و برآورد تولید 2هزار هکتار زیر کشت محصول و 10هزار هکتار (شامل  12ر کدام به وسعت کشت و صنعت ه

هزار تن کاغذ  350میلیون تن نیشکر و نیز مواد اولیه تشکیل کارخانه هاي کاغذ (با حجم عملیاتی  7هزار تن شکر و برداشت  700

میلیون لیتر الکل صنعتی) و  33هزارتن خمیر مایه و  10بیوتکنولوژي (با  در سال)، تخته صنعتی (با یکصد هزار تن محصول)،

  هزار تن محصول) میباشد. 700خوراك دام (با 

خان، از جمله شرکتهاي فرعی این گروه شامل شرکتهاي کشت و صنعت امام خمینی، امیرکبیر، دعبل خزاعی، میرزا کوچک     

یشکر دهخدا، شرکت خوراك دام شعیبیه، بازرگانی توسعه نیشکر، آبان بسپار توسعه، سلمان فارسی، حکیم فارابی، کشت و صنعت ن

راصد صنعت توسعه، خمیرمایه و الکل، فنی مهندسی و پشتیبانی سداد فام نیشکر، لوح سبز جنوب، فالق صنعت و موسسه تحقیقات 

  باشد. و آموزش توسعه نیشکر می

 
 

 میلیارد ریال 11،718 :  30/08/6139 طبق ارزیابی مورخ )%20(قابل عرضه سهام مبلغ پایه کل 

 مزایدهروش واگذاري:          هاارزش روز خالص دارایی میانگین ارزش دفتري و روش ارزیابی سهام:
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 بخش دوم: اهم اطالعات شرکت اصلی

                 آقاي نسیم صادقی مدیرعامل:  وزارت جهاد کشاورزي شرکت مادر تخصصی:

)، شرکت آرمان اندیشان رستاك %30)، بانک ملی ایران (%20صادرات ایران ()، بانک %20وزارت جهاد کشاورزي ( سهامداران:

    )%10) و شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا (20%(

  تهران                                              محل ثبت:       میلیارد ریال 11،431 سرمایه: 

  1369 برداري:تاریخ بهره         1369 تاریخ تاسیس:

آالت: ماشین -میلیارد ریال 52،511هکتار،  119،498میلیارد ریال (زمین:  129،190(ارزیابی شده): ها رزش کل داراییا

  میلیارد ریال) 36،989

  میلیارد ریال) 22،211 مالی دریافتی: میلیارد ریال (تسهیالت 33،074(ارزیابی شده): ها ارزش کل بدهی

  میلیارد ریال 7،950(ارزیابی شده): سود (زیان) انباشته                میلیارد ریال 1،725ماهه:  11برآورد سود (زیان) 

  88متري دوم، پالك تر از چهارراه نیایش، دوازدهخیابان سئول پاییناستان تهران،  محل فعالیت:

         اند. هاي تهران و خوزستان واقع شدههاي تابعه در استانشرکت

   و فروش شکر، خمیرمایه، خوراك دام، خمیر کاغذ، کاغذ چاپ و تحریر، فیبر فشرده، الکلتولید  موضوع فعالیت:

     نفر 8،430گروه:  -نفر   336شرکت اصلی:  :30/09/1395تعداد کارکنان تا تاریخ 

  

  بخش سوم: اطالعات مالی

  میلیارد ریال) (واحد:                 هادارایی اصلی اقالم -1-3

  عنوان
  ارزش دفتري

 30/09/1395  

  مبلغ ارزیابی در 

  30/08/1396   

 52،511 11،290  )3-1-1( هکتار) 119،498زمین (

 36،989 3،466  ماشین آالت 

  12،453  5،357  تاسیسات

  7،838  5،137  ساختمان

 4،363 4،363  )3-1-2(دارائی هاي زیستی غیرمولد 

 3،573 3،573  موجودي نقد

 3،292 3،289  موجودي مواد وکاال

 2،448 2،448  )3-1-3هاي تجاري و غیرتجاري (دریافتنی

 2،236  2،236  هاي زیستی مولددارایی

  3،487 5،496  هاسایر دارایی

  129،190 46،655  هاجمع دارایی
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  (واحد:میلیارد ریال)                         زمین -1-1-3

  نام شرکت
  ارزش دفتري

 30/09/1395  

  مبلغ ارزیابی در 

  30/08/1396   

  8،150  2،431  دهخدا

  7،222  1،510  حکیم فارابی

  7،082  1،418  امام خمینی

  6،480  1،374  دعبل خزائی

  6،334  2،023  امیرکبیر

  5،998  252  میرزا کوچک خان

  5،819  2،053  سلمان فارسی

  4،685  49  توسعه نیشکر (هلدینگ)

  741  247  سایر

  52،511  11،357  جمع

  0  )67(  تعدیالت تلفیق

  52،511  11،290  مانده

  استهکتار آن تاکنون به شرکتها منتقل نگردیده 46،006هکتار زمین کشاورزي در اختیار شرکتهاي گروه، اسناد مالکیت  119،498از مجموع.  

  (واحد:میلیارد ریال)                                   غیرمولد زیستی هايیدارای -2-1-3

  شرح
  گروه

  مبلغ ارزیابی  )هکتارمساحت (

  3،560  79،919  نیشکر در جریان رشد اول سال

  521  64،512  هزینه هاي کشت طی سال

  3،133  0  هزینه هاي داشت طی سال

  7،214  144،431  جمع

  )2،858(  )64،162(  کسر میشود: نیشکر برداشت شده طی سال

  4،356  80،269  نیشکر در جریان رشد پایان سال

  7  -  موجودي دام نگهداري شده جهت فروش

  4،363  80،269  مجموع
  

  (واحد:میلیارد ریال)                 تجاري دریافتنی اسناد و حسابها -3-1-3

  شرکت اصلی  گروه  شرح

  -  931  اسناد دریافتنی تجاري

  -  950  حسابهاي دریافتنی تجاري

  1  245  هاي موقتسپرده

  1،770  0  طلب از شرکتهاي گروه

  4،037  0  سود سهام دریافتنی

  117  322  سایر

 5،925 2،448  جمع
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  (واحد:میلیارد ریال)                             ها و حقوق صاحبان سهام              اقالم اصلی بدهی -2-3

  عنوان
  ارزش دفتري

 30/09/1395  

  مبلغ ارزیابی در 

  30/08/1396   

  هابدهی

 19،622 16،853  )3-2-1تسهیالت مالی دریافتی بلندمدت (

  6،011 5،738  حسابهاي پرداختنی تجاري و غیر تجاري

 2،589 2،589  )3-2-1تسهیالت مالی دریافتی کوتاه مدت  (

 1،911 72  ذخیره مالیات

 1،423 1،423  ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان

  1،518 1،517  هاسایر بدهی

 33،074 28،192  هاجمع بدهی

حقوق صاحبان 

  سهام

  11،431 11،431  سرمایه

  5/58  5/58  اندوخته سرمایه اي

  5/790  5/790  اندوخته قانونی

  7،950  6،225  سود (زیان) انباشته

  77،624  0  مازاد تجدید ارزیابی

  97،854 18،505  جمع حقوق صاحبان سهام

  

  

  (واحد:میلیارد ریال)                                        تسهیالت مالی دریافتی -1-2-3

  عنوان
نرخ سود 

  ساالنه

  ارزش دفتري
  ارزش جاري  تعدیالت

  شرکت اصلی  گروه

  8،630  15،230  %14  بانک صادرات ایران
2،769  30،131  

  6،593  12،132  %14  بانک ملی ایران

  83  0  83  83  %14  صادرات ایران شعبه جمهوري تهرانبانک 

  66  0  0  66  %3  یارانه سوخت

  4  0  4  4  0  سازمان تأمین اجتماعی

  30،284  2،769  15،310 27،515  -  جمع

  )8،073(  0  )4،597(  )8،073(  -  هاي آتیکسر شود سود و کارمزد سال

  )19،622(  )2،769(  )10،004(  )16،853(    کسر شود حصه بلند مدت

  2،589  0  709 2،589  -  حصه جاري

  باشد. * تضامین کلیه تسهیالت دریافتی، چک می
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  (واحد: میلیارد ریال)اقالم اصلی صورت سود و زیان تلفیقی                                                                       -3-3

  30/09/1394  30/09/1395  شرح

 12،024 20،306 )3-3-1عملیاتی (درآمدهاي 

 )7،736( )14،025( بهاي تمام شده کاالي فروش رفته و خدمات ارائه شده

 4،288 6،281  سود (زیان) ناخالص

 )1،106( )1،334( هزینه هاي فروش، اداري و عمومی

 )367( )339( هاي عملیاتیخالص سایر درآمدها و هزینه

  2،815 4،608 سود (زیان) عملیاتی

 )1،566( )1،800(  هاي مالیهزینه

 235 350 هاي غیر عملیاتیخالص سایر درآمدها و هزینه

 )35( )25(  مالیات

  1،449 3،133 سود (زیان) خالص

  

  فروش خالص و درآمدهاي عملیاتی -1-3-3

  شرح

30/09/1395  30/09/1394  

  مقدار
  (کیلوگرم)

  مبلغ
  (میلیارد ریال)

  مقدار
  (کیلوگرم)

  مبلغ
  (میلیارد ریال)

 10،130 529،235،171 18،207 785،036،767 شکر سفید

 711 25،166،469 778 28،027،748 الکل

  439  --  311  30،205،125  انواع تخته صنعتی و مشتقات آن

  351 6،682،490  680 11،503،283  خمیر مایه

 169 -- 138 -- فروش محصوالت بتنی

 84 -- 48 -- خوراك دام و فروش دام

 1 628،030 12 10،039،060 درآمد تصفیه شکر خام

  139  -  132  --  سایر 

 12،024 -- 20،306 -- جمع کل

  

 بخش چهارم: سایر اطالعات 

  

  هاي مالی                                                                                   نسبت -1-4

  1394  1395  شرح

 % 3/8 % 5/6 بازده فروش

 ) %6/1( )%4/1( بهاي تمام شده به فروش

 0 % 1/0 بازده سرمایه گذاري
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  بخشی از اطالعات مهم عملکردي شرکت  -2-4

  93-94  94-95  واحد  عنوان
افزایش 

  (کاهش)

% 8/0  63،597  64،162  هکتار  )70،000اراضی نیشکر برداشت شده(حداکثر هکتار قابل برداشت:   

% 15  4،885،854  5،619،453  تن  هاي هفت گانهکل تناژ برداشت شده نیشکر در کشت و صنعت  

% 8/15  506،842  587،266  تن  هاي هفت گانهشکر خام تولیدي در کشت و صنعت  

% 42/17  474،083  556،689  تن  هاي هفت گانهشکر سفید تولیدي در کشت و صنعت  

) %39(  35،715  21،818  تن  خوراك دام تولیدي در شرکت خوراك دام شعیبیه  

% 13  30  34  میلیون لیتر  الکل رازيالکل تولیدي در شرکت خمیرمایه و   

% 27  7،670  9،738  تن  خمیرمایه تولیدي در شرکت خمیرمایه و الکل رازي  

% 2  61،457  62،572  متر مکعب  تخته صنعتی تولیدي در شرکت لوح سبز جنوب  

% 80  10،130  18،207  میلیارد ریال  مبلغ فروش شکر سفید در گروه توسعه نیشکر  

% 69  12،024  20،306  میلیارد ریال  گروهدرآمدهاي عملیاتی   

  

  30/09/1395پروژه هاي بهره برداري شده و در دست اجراء تا تاریخ -3-4

  تن 15،000بهره برداري از شکر داروئی در واحد فارابی با ظرفیت 

  تن واقع در کشت و صنعت میرزا کوچک خان 7،000پروژه شکر قهوه اي با ظرفیت 

  هاي تابعههکتار زمین خالص کشاورزي واقع در کشت و صنعت 14،000زراعی بالغ بر شروع پروژه هاي متناوب 

 هاي تابعه.شروع پروژه هاي بازچرخانی آب صنعتی در کشت و صنعت 

  تنی کاغذ چاپ و تحریر در واحد سلمان با مشارکت ستاد اجرایی فرمان امام به  200،000پیگیري مجدانه اجراي پروژه

 شرکت توسعه نیشکر سهم %28و  %72نسبت 

 

  موارد قابل توجه متقاضیان خرید:-4-4
  

 شرکت مورد تصویب سهامداران قرار نگرفته و علت آن وفق صورتجلسه مورخ 30/09/1395 صورتهاي مالی منتهی به تاریخالف) 

سرمایه شرکت هاي ملی و صادرات در افزایش مجمع عمومی سالیانه مربوط به اختالف نظر در مشارکت بانک 28/01/1396

 30/09/1396 هاي ملی و صادرات ایران مانده بدهی تا تاریخکه براساس نامه مدیران عامل محترم بانک باشدمورد ارزیابی می

را مبلغ  30/09/1395و شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی مانده بدهی در تاریخ باشدمیمیلیارد ریال  29,627مبلغ 

میلیون ریال توسط کارشناس  2،769،029از اینرو براساس مانده فوق مبلغ  است. م نمودهمیلیون ریال اعال 22،211،455

 عنوان ذخیره در قیمت پایه سهام لحاظ گردیده است. ه رسمی ب

هکتار از اراضی شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی (شرکت تابعه) به شرکت کاغذ سبز  82ظر به صدور مجوز  انتقال ب) ن

علت تفاوت در پالك هاي ثبتی اعالم شده از صحت ه ه گذاري در شرکت فوق در سال گذشته، بخوزستان جهت سرمای

   تخصیص  اراضی فوق اطمینان حاصل نگردیده است.

 دارند. خود، سهام فروش به تمایل نیز شرکت سهامداران ج) برخی از
  


