
  
     

             88083640تلفن: 

  88085622نمابر: 
  15نشانی سازمان خصوصی سازي: تهران، شهرك قدس (غرب)، خیابان ایران زمین، خیابان مهستان، پالك   

               ipo.ir marketing@: پست الکترونیکی                www.ipo.irوب سایت:           1465834581کد پستی:   

 

                                                                              

                                                                                     
  )خاص (سهامی 9غله و خدمات بازرگانی منطقه  شرکت

   

 

 

 بخش اول: کلیات

هاي تهران ثبت به عنوان شرکت سردخانه اردبیل (با مسئولیت محدود) در اداره ثبت شرکت 1363مهر  19در تاریخ شرکت 

 بیستونشرکت سردخانه اردبیل به شرکت بهمن گستر  24/05/1377العاده مورخ گردید و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق

باشد. ء واحدهاي تجاري فرعی شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران می(سهامی خاص) تغییر یافته و در حال حاضر شرکت جز

  باشد.مرکز اصلی شرکت در شهرستان کرمانشاه می

  در حال حاضر فعالیت شرکت شامل موازد زیر می باشد:

الهاي غیر کاال برگی بر اســاس مجوزهاي صــادره توســط شــرکت بازرگانی   توزیع کاالهاي کاال برگی و همچنین توزیع کا – 1

  دولتی ایران شامل , قند , برنج , شکر و روغن در سطح استان کرمانشاه و ایالم به عاملین توزیع 

   هخرید قند و شکر بصورت آزاد از کارخانجات تولید کننده قند و شکر و فروش به عاملین توزیع با خریداران متفرق – 2

صارف خاص ( هیات هاي      – 3 شرکت بازرگانی دولتی ایران از کارخانجات تولید کننده و فروش جهت م خرید روغن طبق مجوز 

  عزاداري , مراکز آموزشی , مدارس علوم دینی و ....)

ال ر مناطق و ارس خرید گندم از کشاورزان و دریافت گندم از سازمان تعاون روستایی و شرکتهاي غله و خدمات بازرگانی سای       – 4

گندم به کارخانجات آرد سازي و در صورت لزوم ارسال به شرکتهاي غله و خدمات بازرگانی سایر مناطق بر اساس اعالم شرکت          

  بازرگانی دولتی ایران 

 میلیارد ریال 85:  31/06/1395طبق گزارش ارزیابی مورخ  )%100(قابل عرضه سهام مبلغ پایه کل 

 مزایدهروش واگذاري: ارزش روز خالص دارایی ها                                     روش ارزیابی سهام:

میلیارد ریال:08061393مبلغ پایه واگذاري سهام در 
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 اهم اطالعاتبخش دوم: 

  )%100( بازرگانی دولتی ایرانشرکت  سهامداران:       بازرگانی دولتی ایرانشرکت  شرکت مادر تخصصی:

  آباديمظف رحمت مدیر عامل:                                                           میلیارد ریال 5/18    سرمایه:

 تهرانشهرستان  محل ثبت:                                                  19/07/1363 تاریخ ثبت:

موجودي   -میلیارد ریال 69: تجاريهاي تجاري و غیر دریافتنی( ریالمیلیارد  179 (ارزیابی شده) :ها داراییارزش کل 

  )میلیارد ریال 32هکتار،  64: زمین -میلیارد ریال  40:  هانقد و بانک

  )ریال میلیارد 5/63پرداختنی:  يحسابها( میلیارد ریال 94(ارزیابی شده) : بدهی ها ارزش کل 

 ریالمیلیارد 5/5 انباشته: سود (زیان)                     ریال ونیلیم157: ماهه 6سود (زیان) برآورد 

   کرمانشاه، کرمانشاهاستان محل فعالیت: 

 اساسی کاالهاي صادرات و فروش توزیع، بندي، بسته سازي، آماده خرید، واردات،موضوع فعالیت: 

   نفر) 51قرارداد معین:  –نفر 17قانون کار:  –نفر  64رسمی: ر (نف 132: 1394تعداد کارکنان در سال 
 

 بخش سوم: اطالعات مالی

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

  شرح
  ارزش دفتري

 29/12/1394  

مبلغ ارزیابی در 

31/06/1395  

 69 69 )3-1-1( و غیر تجاري تجاري هايدریافتنی

 40 40 هانقد و بانکموجودي 

 32 3 )3-1-2( زمین

 27 2/0  )3-1-3( ساختمان

 11 8/6  هاسایر دارایی

 179 119  هاجمع دارایی

  (واحد: میلیارد ریال)                                                   غیرتجاري و تجاري هايیدریافت -1-1-3

  ارزش جاري  ارزش دفتري  عنوان

  تجاري:

  36 36  شرکت بازرگانی دولتی -وابستهاشخاص 

  3 3  اجاره سیلو –اتحادیه تعاون روستایی 

  2 2  سایر

  41 41  جمع تجاري

  :غیرتجاري

  27 27  سپرده -تمرکز وجوه نزد خزانه 

  1  1  سایر

  28 28  جمع غیرتجاري
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  69 69  جمع کل

  

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

  پالك ثبتی
  متراژ

  (متر مربع)
  آدرس

بهاي تمام 

  شده
  مبلغ دفتري

ارزش 

  کارشناسی

 14هکتار به شماره ثبت  141مشاعی از 

  اصلی 301اصلی و  5الی  3فرعی از 
641،916  

 10کیلومتر 

  جاده بیستون
3  3  32  

  

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

  پالك ثبتی
  متراژ

  (متر مربع)
  آدرس

مبلغ 

  دفتري

ارزش 

  کارشناسی

فرعی از  14هکتار به شماره ثبت  141مشاعی از 

  اصلی 301اصلی و  5الی  3
25،047  

  جاده بیستون 10کیلومتر 
0  27  

  

  (واحد: میلیارد ریال)                                                      حقوق صاحبان سهام ها و اقالم اصلی بدهی -2-3

  شرح
  ارزش دفتري

 29/12/1394  

مبلغ ارزیابی در 

31/06/1395  

  هابدهی
 5/63 5/63  * حساب هاي پرداختنی

 5/30 5/30  انداز کارکنانذخیره مزایاي پایان خدمت و پس

 94 94 هاجمع بدهی

حقوق صاحبان 
  سهام

 5/18 5/18  سرمایه 

  1  1  اندوخته قانونی

 5/5 5/5 سود (زیان) انباشته

  60  0  تفاوت تجدید ارزیابی

 85 25  حقوق صاحبان سهامجمع 
  

.  

  باشد.میلیارد ریال مربوط به سپرده حسن انجام کار پیمانکاران می 54*: 
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  (واحد: میلیارد ریال)                اقالم اصلی صورت سود و زیان  -3-3

  29/12/1393  29/12/1394  شرح

 58 61,2 *عملیاتی هايدرآمد

  )54(  )56,8(  بهاي تمام شده درآمدهاي عملیاتی

 4 5,4  سود ناخالص

 )12( )2/11( اداري و عمومیهاي هزینه

 )8( )8/5(  سود (زیان) عملیاتی

 5/8 2/6  هاي غیر عملیاتیدرآمدها و هزینهسایر 

  )1/0(  )1/0(  مالیات 

 4/0 3/0 سود (زیان) خالص
 

 میلیارد ریال مربوط به درآمد امور گندم و آرد بوده است. 55از کل درآمدهاي عملیاتی،  *:

 

 بخش چهارم: سایر اطالعات

  

                  مالی نسبتهاي -1-4

  1393  1394  مقیاس محاسبه  عنوان

 )14/0(  1/0  درصد حاشیه سود عملیاتی

 69/0 55/0 درصد حاشیه سود خالص

  63/1  36/1  درصد  بازده حقوق صاحبان سهام
 

                  اطالعات سیلوها -2-4

  آدرس  عنوان
  مساحت کل عرصه

  (متر مربع) 

مساحت 

کل 

اعیان 

  (متر مربع)

گنجایش 

  )(تنسیلو 

ارزش 

کل زمین 

و 

نساختما

 (میلیارد

  ریال)

ارزش 

تجهیزات و 

ت آالماشین

  (میلیارد ریال)

ارزش 

  کل

(میلیارد 

  ریال)

سیلوي 

 کرمانشاه

 خیابان –چهار راه سیلو

  شهید امجدیان

  45،940اداري: 

هاي (خانه مسکونی

متر  90سازمانی حدود 

  8،212مربع): 

24،015
*  26،000  150  6/12  6/162  

سیلوي 

 کنگاور

جاده کارخانه  –کنگاور 

 خیابان سیلو

  16،446اداري: 

  3،659مسکونی: 
2،579  16،000  6/46 4/7  54  
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هاي سازمانی که کلنگی و به غیر از سیلو و بدون در نظر گرفتن زیربناي خانه مجموع مستحدثات موجود بر روي عرصه *:

 باشد.متر مربع می 9،000حساب نیامده پس از تعریض به مساحت حدود 


