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 "گزیده اطالعات   "

 

 

 

 الف ( اطالعات عملکرد مالی طی دوره :

 درآمد خالص

 عملیاتی سود یا زیان

 درآمد غیر عملیاتی

 خالص پس از کسر مالیات سود یا زیان

 تعدیالت سنواتی 

 از فعالیت های عملیاتی  ناشینقد  هوججریان خالص ورود 

 پایان دوره :ب ( اطالعات وضعیت مالی در 

 جمع دارائی ها

 جمع بدهی ها

 سرمایه ثبت شده 

 جمع حقوق صاحبان سهام 

 ج ( نرخ بازده ) درصد ( 

 نرخ بازده دارائی ها 

 نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ) ارزش ویژه ( 

 د ( اطالعات مربوط به هر سهم : 

 تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع 

 ریال  -واقعی هر سهم  یا زیان سود

 ریال -سود نقدی هر سهم 

  14/09/97ریال -گزارش تهیهآخرین قیمت هر سهم در تاریخ 

 ریال  -ارزش دفتری هر سهم 

 مرتبه  -نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم 

 ه ( سایر اطالعات 

 

 نفر ) پایان سال ( تعداد متوسط طی سال  -تعداد کارکنان 

سال مالی منتهی به  

31/06/1398   

 
 مبالغ ) میلیون ریال (

 

 

1،132،287 

251،469 

30،298 

239،677 

(34،296) 

129،528 
 

 

1،011،293 

496،241 

270،000 

515،053 

 

70/23 

53/46 

 

270،000 

888 

400 

14،284 

1،908 

22/6 
 
 

200 

سال مالی منتهی به  

31/06/1397   

 
 مبالغ ) میلیون ریال (

 

 

843،895 

90،418 

19،744 

85،007 

(35،920) 

49،137 
 

 

505،772 

210،397 

200،000 

295،375 

 

81/16 

78/28 

 

200،000 

394 

100 

3،854 

1،477 

22/10 
 
 

184 

سال مالی منتهی به  

   )تجدید ارائه شده(  31/06/1396

 
 مبالغ ) میلیون ریال (

 

 

628،653 

57،895 

4،840 

47،048 

(23،000) 

36،559 
 

 

400،087 

169،599 

200،000 

230،489 

 

76/11 

41/20 

 

200،000 

235 

100 

2،812 

1،152 

36/8 
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 ت مدیره پیام هیا

برررای وزیر جهاد کشاورزی با اعتقاد راسخ به این که تولید شکر در داخل نسبت به واردات باصرفه تر است راه را 

کارگر شدن وسوسه ها بست . ایستادگی در برابر وسوسرره واردات بررا حرررف هررای فریبنررده ای مزررل حمایررت از 

یک مزیت بزرگ برای ایران پدیدار کرد و ریررل را از  1397مصرف کننده و ارزان نگه داشتن قند و شکر در سال 

ند که مهمترررین دلیررل آن نیررز عرردم تجارت،  به سوی تولید داخل تغییر داد . کاهش سطح زیر کشت چغندر ق 

رضایت کشاورزان از نرخ خرید تضمینی این محصول عنوان میشررود ، نگرانرری هررایی را دربرراره سرنوشررت خررود 

اتکایی شکر ایجاد کرده است . شکر به عنوان یکی از کاال های اساسی و استراتژیک کشور طی سررالیان اخیررر در 

در  95بر این اساس اجرررای طرررت اقتصرراد مقرراومتی شررکر از سررال  تولید محصول به خود اتکایی رسیده است .

درصررد  85برره  96کشور آغاز شد و با اجرای این طرت ضریب خود اتکررایی ایررن محصررول اسررتراتژیک در سررال 

میلیون تن است که در سررال  2.2افزایش یافت . براساس اعالم وزارت جهاد کشاورزی ،نیاز کشور به شکر ساالنه 

 96تن رسید و این مقدار مانررده ثبررت سفارشرری کرره در سررال  88ات این کاال به کشور به حدود میزان وارد 97

وارداتی انجام نشده است . شرایط امسال ، سطح زیر کشت چغندر قند  97انجام شده بود.بنابر این عمال در سال 

مینی چغندر ، ترراخیر در در کشور کاهش یافته و دالیل مختلفی از جمله عدم رضایت کشاورزان از نرخ خرید تض

تسویه حساب با آنان ، تاخیر در اعالم نرخ شکرو... عنوان میشود . اما به اعتقاد کارشناسان مهمترین دلیررل ایررن 

امر نرخ تضمینی چغندر قند است که متناسب با هزینه های تولید افزایش نیافته است و باعررد دلسررردی تولیررد 

ی زیادی را در زمینه کاهش تولید چغندر قنررد و آسرریب برره بحررد خررود کنندگان میشود . این اتفاق نگرانی ها

 کفایی شکر ایجاد کرده است .

قیمت خرید تضمینی محصوالت کشاورزی باید بر اساس هزینه های واقعی تولید محاسرربه شررود امررا در تعیررین 

قنررد بسرریار باالسررت ، در  نرخ تضمینی چغندر قند بهاره و پاییزه این اتفاق رخ نداده است . هزینه تولید چغنرردر

داشت و برداشت چغندر قند کاربرد ماشین آالت و مکا نیزاسیون از محصوالت دیگر کمتر بوده بنابر ایررن بیشررتر 

کارها دستی و توسط نیروی کارگر انجام میشود که طی دو یا سه سال گذشته دستمزد کررارگر افررزایش زیررادی 

جمله کود ، سم و بذر نسبت به سررال گذشررته ، میررانگین قیمررت  داشته است .افزایش قیمت نهاده های تولید از

درصد افزایش داشته ضمن این که کرایرره حمررل و نقررل  50تا  40نهاده های دامی نسبت به سال گذشته حدود 



 

 

 شرکت سهامی قند نیشابور ) عام ( 

 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

8139شهریور  31برای سال مالی منتهی به   

 

3 
 

در صررد نسرربت برره  50تررا  60نیز بسیار باال رفته است . افزایش هزینه ها باعد شده قیمت تمام شده تولید بین 

زایش یابد . بنابر این مجموعه این افزایش هزینه ها باعد شده قیمت تمام شده تولید حداقل بین سال گذشته اف 

درصد افزایش پیدا کند . در این شرایط و با توجه به قیمت خرید تضمینی اعالم شده برای کشرراورزان  60تا  50

تیجرره خواهررد داشررت . اول کشت چغندر قند مقرون به صرفه نیست ، در صورتی که این اتفاق رخ دهررد چنررد ن

اینکه سطح زیر کشت چغندر قند کاهش مییابد ، باعد حذف اشتغال خواهد شد ، به کارخانه جررات قنررد مررواد 

 اولیه نمیرسد بنا بر این اشتغال آنها نیز دچار مشکل خواهد شد و بعد از مدتی ورشکست میشوند . 

 

 : 97وضعیت عملکرد بهره برداری سال 

در بخش چغندر و به مرور تا دهه سوم مهر ماه تمامی واحد ها  97شهریور کارخانه های قند کشور از نیمه دوم 

هفت میلیون و صد و هفتاد حدود  97در سال اعم از چغندری و نیشکری فعالیت تولیدی خود را آغاز کردند . 

 شکر تولید شد . قند و تن  937،579هزار تن چغندرقند تحویل کارخانه ها شده که 

 

 الف : کارخانه های چغندری :

بشرت ذیل  96در مقایسه با سال  97کارخانه قند چغندری فعال در سال  28ملکرد بخش کشاورزی و تولید ع

 بوده است :

میزان افزایش   97سال  96سال  شرح 

 ) کاهش ( 

درصد افزایش  

 ) کاهش ( 

 ( 61/3) (567/4)   121،849 126،416 سطح زیر کشت               ) هکتار (

 ( 14/11) ( 253/899) 7،170،591 8،069،844 ) تن (          چغندر تولیدی          

 6/9 5 57 52 راندمان در هکتار               ) تن (

 ( 14/11) ( 789/887) 7،081،357 7،969،146 چغندر مصرفی                  ) تن (

 ( 8/0) ( 01/0) 24/1 25/1 افت سیلو                      ) درصد (

 ( 21/6) (06/1)   02/16 08/17 ) درصد (                      عیار        

 42/0 37/0 35/88 98/87 درجه خلوص شربت خام   ) درصد (

 ( 99/17) ( 205،647) 937،579 1،143،226 قند و شکر تولیدی            ) تن (

 16/3 28/0 14/9 86/8 قند در هکتار                   ) تن (

 ( 63/1) (35/1 )  6/81 95/82 استحصال            ) درصد (ضریب  

 04/1 40 3886 3846 مجموع ایام کارکرد           ) روز (
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 توضیحات :

 کاهش %61/3 هکتار 121،849میزان به  97کشت چغندر در سال  سطحهمانگونه که مالحظه میگردد  -

 داشته است .

 داشته است . کاهش %63/1حدود  96نسبت به سال  97ضریب استحصال در سال  -

 

  ب : کارخانه های نیشکری :

بشرت ذیل می  96در مقایسه با سال  97کارخانه نیشکری در سال  9عملکرد بخش کشاورزی و تولید  -

 باشد . 

 

میزان افزایش   97سال  96سال  شرح 

 ) کاهش ( 

درصد افزایش  

 ) کاهش ( 

 ( 51/7) ( 559/6) 80،793 87،352 برداشت                 ) هکتار (سطح  

 ( 41/39) ( 605/3121) 4،799،799 7،921،404 نیشکر تولیدی                  ) تن (

 ( 62/46) ( 567/406) 465،566 872،133 شکر تولیدی                    ) تن (

 ( 03/33) ( 30/29) 41/59 71/88 تن در هکتار نی                  

 

 توضیحات :

داشته کاهش  %51/7به میزان  96نسبت به سال  97سال سطح برداشت در که مالحظه میگردد همانگونه -

 .است

 کاهش %41/39حدود  96تن رسیده و نسبت به سال  4،799،799به میزان  97نیشکر تولیدی در سال  -

 .نشان می دهد 

 

 مواردی که با توجه به عوامل نقاط قوت و ضعف کارخانجات قند بایستی انجام گیرد :

) شکر سفید و قند ( با توجه به افزایش قیمت  مورد گزارشسال  در تالش برای تعیین قیمت محصول تولیدی -1

تضمینی چغندر ، دستمزد و سایر هزینه ها به خصوص آثار قطعی اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه 

 ها بر قیمت تمام شده.

و پیگیری الزم برای تفویض اختیار تنظیم بازار شکر به انجمن و کارخانه های قند در زمینه تامین ) تولید  -2

 واردات ( و توزیع

 تسهیالت سرمایه در گردش شرکت ها با کمترین نرخ سود .پیگیری الزم جهت تخصیص و اعطاء  -3

 تالش برای هموارسازی میسر تلفیق تولید و تجارت . -4
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 تعیین تعرفه مناسب با توجه به نرخ تضمینی چغندر ، دستمزد و نرخ تورم . -5

و سعی در تزبیت قیمت خرید چغندر با افزایش بهره وری در  توجه به افزایش راندمان در هکتار کشت چغندر -6

 کشاورزی 

سیاست گذاری و برنامه ریزی مشخص دولت در حمایت از تولیدات جهت جلوگیری از افزایش قیمت تمام شده  -7

 شکر.

 سرمایه گذاری در راستای نوسازی دستگاه ها و ماشین آالت صنایع قند و شکر . -8

 چغندر و راهکارهای جدید جهت افزایش راندمان در هکتار .ت سرمایه گذاری در افزایش کش -9

افزایش قیمت منطقی چغندرقند و شکر با توجه به دیگر محصوالت رقیب کشاورزی جهت ترغیب کشاورز   -10

به کشت چغندرقند و افزایش قیمت شکر کارخانجات با توجه به هزینه ها جهت جلوگیری از زیان کارخانجات با 

 توجه به افزایش هزینه های کارگری ، مواد اولیه و ...

شرایط کنونی و گسترش محدودیت های تجاری و ارزی ، رشد تولید داخلی است که توانایی  واقعیت این است که در

 مقاومت جامعه را افزایش میدهد و نباید این مزیت را به سادگی از دست داد . 

 

 97تا  90وضعیت بهره برداری کارخانه های چغندری از سال 

 97 96 95 94 93 92 91 90 سال

 121،849 126،416 112،798 105،093 96،350 82،516 96،350 104،765 ) هکتار (    سطح زیر کشت          

 7،170،591 8،069،844 5،965،655 5،113،527 4،712،495 3،467،373 4،069،847 4،702،817 چغندر تولیدی                 ) تن (

 57 52 53 22/53 91/48 02/42 24/42 08/42 راندمان در هکتار              ) تن (

 7،081،357 7،969،146 5،886،697 5،508،223 4،648،383 3،423،752 4،012،447 4،630،649 چغندر مصرفی                 ) تن (

 24/1 25/2 32/1 52/1 36/1 26/1 34/1 53/1 افت سیلو                     ) درصد (

 02/16 08/17 27/17 70/16 93/16 85/17 6/17 17 درصد (عیار                           ) 

 35/88 98/87 96/87 80/87 06/88 21/88 78/87 3/87 درجه خلوص شربت خام  ) درصد (

 937،579 1،143،226 860،211 752،842 642،795 506،601 579،095 635،924 قندو شکر تولیدی             ) تن (

 14/9 86/8 1/9 9 46/7 5/7 67/6 8/6 ) تن (       قند در هکتار            

 6/81 95/82 48/83 60/80 57/80 87/81 84/80 54/79 ضریب استحصال            ) درصد ( 

 3886 3846 2900 2،743 2،456 1،997 2،280 2،721 مجموع ایام کارکرد           ) روز (

 

 

 97تا  90وضعیت بهره برداری کارخانه های نیشکری از سال 

 97 96 95 94 93 92 91 90 سال

 80،793 87،352 89،585 88،274 89،063 86،588 83،132 74،563 سطح برداشت    ) هکتار (

 4،799،799 7،921،404 7،523،482 7،423،734 6،665،579 6،536،976 5،055،220 5،643،360 نیشکر تولیدی     ) تن (

 465،566 872،133 782،995 771،916 692،032 616،159 545،191 513،656 شکر تولیدی       ) تن (

 41/59 71/88 585/89 1/84 84/74 49/75 8/60 7/75 تن در هکتار نی
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 97تا  90جمع تولید قند و شکر از سال 

 97 96 95 94 93 92 91 90 سال

 1،403،145 2،015،359 1،643،206 1،524،758 1،334،827 1،122،760 1،124،000 1،149،580 تولیدمیزان 

 

 جمع واردات

 97 96 95 94 93 92 91 90 سال

 154،000 776،000 651،000 521،000 823،000 1،579،000 1،681،000 1،234،000 میزان واردات سال

 38،000 195،000 0 5،500 5،500 302،000 119،000 24،000 واردات تا اردیبهشت
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 مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتی آن در سال مالی مورد گزارش :

 31/06/98در سال مالی منتهی به و شرکت قند نیشابور در صنعت مواد غذایی ) تولید شکر ( فعالیت می کند 

 اطالعات میزان در آمد حاصل از فروش عبارتند از : 

 

 مقدار ) کیلو (  

 

 ارزش ریالی 

 

 796،757،130،850 24،705 شکر 

 159،344،905،385 11،917 خشک  تفاله

 3،336،920،500 909 تفاله دو نم

 60،882،240،492 4،809 مالس

 660،235،250 536 تفاله تر و سربرگ چغندر 
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  97-92جایگاه کارخانه قند نیشابور در صنعت قند ایران طی سال های 

 97 96 95 94 93 92 سال

 3484 2511 2497 1206 1530 1490 سطح زیر کشت

 173000 113660 66705 47880 66075 66185 میزان قرارداد 

 153613 147343 101022 82037 70223 53583 چغندر تحویلی

 09/44 43/42 46/40 5/43 9/45 96/35 تن در هکتار

  1397-1398جایگاه کارخانه قند نیشابور در صنعت قند ایران و استان خراسان رضوی  

 نیشابور ایران استان شرح

 3484 121849 25684 سطح زیر کشت

 09/44 57 11/52 راندمان در هکتار

 153،613 6،949،587 1،147،058 چغندر خریداری 

 584/18 02/16 24/18 چغندر خریداریعیار 

 63/87 35/88 94/88 درجه خلوص شربت خام 

 * 87/85 6/81 54/83 استحصال تجاری با احتساب قندگیری از مالس 

 می باشد .   87/85*استحصال کارخانه قند نیشابور بدون قند گیری از مالس  

 

  97الی  90ی مالآمار عملکرد کارخانه قند نیشابور طی سال 

 

 97 96 95 94 93 92 91 90 سال

 153613 147343 101022 82037 70223 53583 68376 75497 چغندر خریداری 

 584/18 85/18 08/19 27/18 26/17 11/18 908/18 04/17 عیار چغندر خریداری 

 36/0 84/0 9/0 73/0 85/0 11/2 179/1 259/1 افت سیلو 

 29/4 4 8/3 4/4 3/4 503/4 598/4 612/4 درصد مالس تولیدی 

 940/11 8/7 41/8 6/7 8/7 098/8 266/7 38/7 درصد تفاله خشک تولیدی 

 0 203 754 961/211 393 140/609 1386 300/521 تفاله آبدار و پرسی فروشی 

 87/85 05/86 12/87 51/86 45/85 123/84 316/83 622/82 درصد استحصال تجاری 

 227/16 36/16 62/16 81/15 878/14 377/15 941/15 258/14 راندمان 

 635/2 195/2 13/2 353/2 315/2 596/2 844/2 658/2 ضایعات

 23 55/40 30/48 23 40/45 20/19 40/44 83/60 توقفات ) ساعات (

 98 107 78 63 68 60 58 74 تعداد روزکاری 

 32 36 37 42 44 48 60 80 موقت   -تعداد کارگران دائم  

 78 89 96 109 114 129 145 160 تعداد کارگران فصلی

 153 130 137 120 122 111 95 68 روزمزد و قراردادی   –تعداد کارگران پیمانی  

 263 256 270 271 280 288 300 308 جمع کارگران 
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 سهم بازار کارخانه قند نیشابور 

 نرخ آزاد شکر  نرخ مصوب چغندر نرخ مصوب  سهم بازار تولید شکر در نیشابور  تولید شکر در ایران  سال 

 ریال( -)مبالغ ریال( -)مبالغ ریال( -) مبالغ    

86 1050000 13021 24/1 5600 460000 5370 

87 552000 2720 47/0 5600 500000 5078 

88 450000 3537 79/0 6554 620000 5313 

89 1178000 6127 52/0 8750 750000 7682 

90 1149562 10849 92/0 11750 900000 11353 

91 1124286 10795 96/0 13000 1350000 14869 

92 1122760 200/8181 73/0 19000 1650000 18599 

93 1334827 550/10189 76/0 23000 2400000 21983 

94 1524758 12968 85/0 25150 2700000 22250 

95 1643206 16754 02/1 25200 2916000 25136 

96 1143226 23953 09/2 27220 3091000 25866 

97 1403145 24514 75/1 30000* 3122000 120000 

از اوایل مرداد ماه  وریال بوده  30،000 ؛ 97*الزم به ذکر است نرخ مصوب فروش کارخانجات در سال 

 بوده است . ریال 40،500

 

 سهم قند نیشابور در بازار تفاله و مالس

تفاله تولیدی   سال

 در ایران

تولیدی در  هتفال

 قند نیشابور

درصد سهم 

 بازار تفاله 

مالس تولیدی 

 در ایران

 یمالس تولید

 در قند نیشابور

درصد سهام 

 بازار مالس

85 411134 9471 30/2 357778 8247 31/2 

86 285265 6831 39/2 226995 6269 42/1 

87 114588 1012 88/0 86493 2560 95/2 

88 131266 1854 41/1 102606 1397 36/1 

89 240578 2919 213/1 442356 4325 98/0 

90 285906 5494 922/1 469921 6016 28/1 

91 248816 4910 973/1 401349 4815 20/1 

92 204887 277/4299 1/2 404010 4639 15/1 

93 279837 5530 98/1 438336 1550 35/0 

94 317098 6198 95/1 226359 3580 58/1 

95 345842 8430 11/2 252522 3808 51/1 

96 445752 12099 71/2 345246 7683 23/2 

97 402998 11940 96/2 517286 6567 27/1 
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  تولید

آمار تولید در زمان بهره برداری از چغندر و در طول تصفیه شکر خام به تفکیک طی ده سال اخیراً کارخانه به صورت 

 جدول آمده است . 

 عملکرد کارخانه قند نیشابور در ده سال مالی اخیر 

 88-89 89-90 90-91 91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 سال
 24303 41008 75457 67570 53583 69625 81436 100116 146100 153060 چغندر مصرفی

 530/78 688/79 622/82 316/83 123/84 45/85 51/86 12/87 05/86 18/86 ضریب استحصال

 53390 69938 107317 57416 36004 5000 91/7779 72606 23750 3693 شکر خام مصرفی

 806 1019 1041 1219 893 1024 1293 1283 1440 1560 متوسط مصرف چغندر 

 353609 6126.8 500/10652 10795 150/34761 550/10189 12968 16754 300/23953 24431 تولید چغندری 

 54963 67565 104854 55316 350/42942 731/4829 85/7499 779/69218 22476 3506 تولید از محل تصفیه شکر خام 

 9/58500 8/73691 115507 66111 5/77703 281/15019 85/20467 779/86192 300/36409 27943 کل تولید ساالنه 

 

می باشد که در بین کارخانجات قند کل کشور دارای واحد  18/86مقدار  97درصد استحصال تجاری در سال  •

قندگیری از مالس نمی باشند مقام اول و در صورت اضافه نمودن کارخانجات قند که دارای واحد قندگیری از 

 مالس نیز می باشند این مجموعه مقام دوم را کسب کرده است .

 

 
 

75/1
76/2

78/7 79/6

82/6 83/3 84/1
85/4

86/5 87/12 86/05 86/18

درصد استحصال تجاري

درصد استحصال تجاري کارخانه قند نیشابور

86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
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 96درصد افزایش در کیفیت محصول نسبت به سال  28روند افزایش و ارتقاء کیفیت محصول به نحوی که  •

درصد باالتر از  35تا  32مشهود می باشد ، الزم به ذکر است که هم اکنون محصول تولیدی این واحد با حدود 

 کیفیت استاندارد مجاز تعریف شده توسط اداره استاندارد تولید میگردد . 

وند کاهشی مصرف انرژی طی این سال ها براساس گزارشات مذکور قابل مشاهده می باشد . همچنین کاهش ر •

 .قابل توجه است  نیز در متر مکعب مصرفی گاز به تن چغندر

 

 

  بخش فنی 

ع این واحد همراه با بخش تولید نسبت به نوسازی و بهسازی خط تولید و کارخانه اقدامات الزم را انجام تا با رف 

گلوگاه ها و محدودیت ها نسبت به بهبود کیفیت ، کاهش مصرف انرژی ، کاهش هزینه تعمیرات ، کاهش زمان توقف 

  و ... اثر به سزایی داشته باشد . 

 

 برنامه های آتی

 طراحی و اجرا شبکه آبرسانی آتش نشانی برای بخش های تولید،انبارها،اداری و مالی ✓

 های باند قوی تر با اجرای فیبر نوری افزایش سرعت اینترنت و استفاده از پنلساماندهی کابل مخابرات و  ✓

 افزایش و گسترش فضای سبز محوطه کارخانه و غرس نهال  ✓

 اجرا و پیاده سازی حفاظت محوطه داخلی کارخانه با نصب و جایگزینی دوربین های مداربسته  ✓

 وب و .... بازسازی بویلر چهارمشعل شامل سوپرهیتر، لوله ها،وندتی ✓
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(تن ) چغندر خريداري شده 

(تن ) چغندر خريداري شده 
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 804712خرید و نصب الکتروپمپ شناور جهت چاه صنعتی به شماره پرونده ✓

 با تغییر محل 804710پیگیری های الزم جهت افزایش دبی آب چاه صنعتی به شماره پرونده  ✓

 بازسازی پوسته های پمپ  واحد کریستالیزاسیون ✓

 اتساخت انبار جهت ساماندهی و نگهداری لوازم دست دوم و ضایعات فلز ✓

 خرید قالبهای فیلتر پلی اتیلنی و جایگزینی با فیلتر های چدنی در قسمت فیلتر پرسها ✓

 جهت استفاده بهینه  3بازسازی مهمانسرای شماره  ✓

 بازسازی و در مدار قرار دادن دیفوزیون قدیمی ✓

 تخلیه مخزن مازوت و اختصاص آن به مالس تولیدی)درصورتی که مازوت موجود مصرف گردد.( ✓

 ی و تعبیه روشنایی مناسب در مسیر ورودی کارخانهزیباساز ✓

 و..... 

 

  97-98طرح های اجرا شده در سال 

 

 و خرید گاورنر رزرو  N_614و N_521 ,N_520(تعمیرات کلی سه توربوژنراتور 1

 ولت 24با   ups( تجهیز نیروگاه کارخانه به سیستم 2

 خطا های انسانی( اتوماسیون کامل سیستم بویلر ها به منظور کاهش 3

 (ایزوالسیون بویلر ها و مخازن و پایپینگ های مربوطه 4

 دستگاه ترانس رکتیفایر جهت حفاظت کاتدی خط لوله گاز طبیعی داخل کارخانه (  خریداری و نصب یک 5

 سانتی 500متر و قطر  70به طول   co2( اجرای لوله کشی استیل و تعویض لوله های فلزی فرسوده مربوط به گاز 6

 متر جهت انتقال گاز از کوره آهک به محل پمپ های گاز و ساتراپسیون

 (بازسازی و شاموت کاری جدار داخلی کوره آهک با مالت نسوز7

 دستگاه علوفه خرد کن جهت استفاده از علوفه همراه با چغندر در تفاله خشک کن ( خرید و نصب یک8

 دستگاه پرس تفاله فشنگی ( رفع نواقص فنی یک 9

 (تجهیز پلت فرم ها و جک های تخلیه چغندر به سیستم ضد برگشت10
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 قطعه از توری های مایشه و تعویض ساپورت های پشت آن 7(ساخت تعداد 11

 (بازسازی و متناسب سازی ظرفیت لردگیر بخش عصاره گیری12

 (ساخت کوره گوگرد تمام استیل13

 دقیقه جهت تامین هوای فشرده صنعتی 1متر مکعب در  15دستگاه کمپرسور  (خرید و نصب یک14

 اواپراسیون متناسب با افزایش ظرفیت کارخانه 5دستگاه کندانسور خال برای بدنه  ( ساخت یک15

 ثقلی و حذف گل کش های مذکور (بررسی و اصالت و اجرای سیستم انتقال گل دکانتورشربت تغلیظ به صورت16

 ینگ مربوط به پن های طباخیدستگاه قندگیر دراپ 8( ساخت و تعویض تعداد 17

 (نصب یک عدد کنترل ولو استخر اسپری18

 (خریداری و نصب تله بخار جهت کلیه آپاراتهای پخت و روشوفر های واحد کریستایزاسیون19

 (ایجاد ایستگاه فیلتراسیون برای شربت استاندارد20

 (تکمیل و راه اندازی سیستم شکرخشک کن و سردکن شکر21

 وژهایتنی تمام استیل متناسب با ظرفیت سانتریف  900کدستگاه الک شکر (خرید و نصب ی22

 وژهای برودبنت و بکاولفی(ایزوالسیون کامل اتاقک نصب پنل های سانتریف 23

 3(ساخت و نصب سه عدد شوت استیل جهت انتقال شکر پخت24

 متر 15( ساخت و نصب هلیس پودرگیر تفاله خشک به طول 25

 مپ های چغندرشویی(اصالت پایپینگ آب پ26

 (ساخت دو مخزن شربت دکانتور و صافی مکانیک27

 (ساخت شعله پخش کن مشعل گاز کوره تفاله خشک کنی28

 و ..... 

 

 های واحد کنترل کیفیتفعالیت

ی زند و هر واحد تولیدی رعایت حقوق مصرف کنندگان را سرلوحهبا توجه به اینکه کیفیت حرف اول را در بازار می

باشد که دهد لذا جهت تحقق این اهداف نیاز به تولید با کیفیت و کمیت مناسب میاهداف استراتژیک خود قرار می

جهت شد لذا واحد کنترل کیفیت همراه با مجموعه، باالزمه آن همراهی بخش تولید با واحد کنترل کیفیت می

 افزایش کیفیت همکاری می نماید . 



 

 

 شرکت سهامی قند نیشابور ) عام ( 

 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

8139شهریور  31برای سال مالی منتهی به   

 

14 
 

 

 معاونت غذا و دارو از و لوح واحد برتر دریافت تندیس 
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                                                                                   ریخچه فعالیت شرکتتا

 کلیات 1-1

در  67و  60تحت شماره های  31/5/1344تاسیس و درتاریخ  خاص بصورت سهامی 1344شرکت در سال        

به سهامی عام تبدیل  15/12/1350اداره ثبت شهرستان نیشابور به ثبت رسیده است نوع شرکت در تاریخ 

سبزوار) شهر  -جاده قدیم نیشابور  20گردیده است. مرکزاصلی شرکت شهرستان نیشابور و کارخانه در کیلومتر 

ومشهد میباشد.  دفتری درتهران شرکت جهت انجام امورجاری خود دارای "فیروزه ( واقع شده است . ضمنا

سهم متعلق به شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر)سهامی  21،011،598تعداد  باتوجه به اینکه از

به شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهرزرین  1389آذر ماه  23سهم در تاریخ  21،010،000عام(، تعداد  

از جمله شرکتهای شرکت تابعه صادراتی توسعه صنایع  )سهامی خاص( انتقال یافته ، لذا قند نیشابور

در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و لذا در  1374بهشهرزرین میباشد .سهام شرکت در بهمن  ماه 

شرایط انجام کلیه نقل و انتقاالت سهام از طریق کارگزاران بورس ، از ده درصد بخشودگی مالیاتی موضوع ماده 

 قانون مالیاتهای مستقیم استفاده می شود . 27/11/1380خ اصالحی مور 143

 

 فعالیت اصلی شرکت 2-1

 تاسیس بدو از شرکت فعالیت اهم. است گردیده درج اساسنامه 2 ماده در تفصیل به شرکت فعالیت موضوع 

 خام شکر تصفیه کارمزدی عملیات آن، بر عالوه و بوده آن فروش و قند چغندر از جانبی محصوالت شکرو تولید

 تولید ظرفیت ،(اصالحی) 1389 مرداد در صادره برداریبهره پروانه موجب به. شودمی انجام کارخانه در نیز

 خشک، تفاله تن 27,000 قند، چغندر از شکر تن 52,200 بر مشتمل کاری شیفت سه در شرکت ساالنه

 .باشدمی تن 20,000 میزان به شکر بندیبسته نیز و خام شکر تصفیه تن 128,800 مالس، تن 22,000

 

 

 های شرکت آدرس و شماره تلفن  3-1

 -138پالك  –جنب بانک سرمایه  –روبروی بیمارستان پارس  –بلوار کشاورز  –تهران  : آدرس دفتر مرکزی 

 88954419و فاکس  88983671-88983680تلفن  طبقه پنجم 

فاکس شماره  05143523400-3جاده قدیم نیشابور به سبزوار تلفن  20کیلومتر  :    آدرس کارخانه       

05143523275 

طبقه پنجم  57ساختمان شماره  -انتهای خیابان گلستان شرقی  -مشهدخیابان چمران  :  دفترمشهد آدرس        

 0513- 2211291تلفکس  10واحد شماره 
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 حسابرس و بازرس قانونی 

 بهمندموسسه حسابرسی  22/10/1397بموجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ 

شرکت بمدت بعنوان بازرس علی البدل  هشیار بهمندو موسسه حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی 

  .ندیکسال انتخاب گردید

 ترکیب اعضاء هیات مدیره

 سرمایه و ترکیب سهامداران

 1000سهم ، به ارزش اسمی هر سهم  225،000میلیون ریال ) شامل  225سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ

میلیون  سهم ،  270میلیون ریال ) شامل تعداد  270،000ریال ( بوده که طی چند مرحله به شرت زیر به مبلغ 

 ریال (  افزایش یافته است . 1000به ارزش اسمی هر سهم 

 




 



 

 ریال   –مبلغ سرمایه  مبلغ افزایش سرمایه  درصد افزایش سرمایه  سرمایه در تاریخ مجمع  افزایش سرمایه تاریخ 

31/5 /1340 __ __ __ 225،000،000 

15/3 /1350 225،000،000 10 22،500،000 247،500،000 

5/12/1353 247،500،000 333/12 30،500،000 278،000،000 

13/9/1354 278،000،000 784/19 55،000،000 333،000،000 

12/6/1362 333،000،000 10 33،300،000 366،300،000 

20/5/1363 366،300،000 15 54،945،000 421،245،000 

5/6/1365 421،245،000 100 421،245،000 842،490،000 

11/10/1367 842،490،000 50 421،245،000 1،263،735،000 

15/6/1373 1،263،735،000 39/137 1،736،265،000 3،000،000،000 

24/10/1374 3،000،000،000 100 3،000،000،000 6،000،000،000 

25/10/1376 6،000،000،000 50 3،000،000،000 9،000،000،000 

16/11/1378 9،000،000،000 333/33 3،000،000،000 12،000،000،000 

20/11/1383 12،000،000،000 200 24،000،000،000 36،000،000،000 

27/08/1392 36،000،000،000 125 45,000,000,000 81,000,000,000 

04/09/1393 81،000،000،000 147 119،000،000،000 200،000،000،000 

18/12/1397 200،000،000،000 35 70،000،000،000 270،000،000،000 
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 .به شرت جدول زیر است  31/06/1398درپایان سال مالی منتهی به شرکت همچنین سهامداران 

 

 31/06/1398سال مالی منتهی به  نام سهامدار ردیف 

 مقدار سهام درصد  سهام  

 145،253،691 80/53 شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین ) سهامی خاص ( 1

 40،336،076 94/14  ) سهامی عام ( سرمایه گذاری ملی ایرانشرکت  2

 9،738،354 61/3 شرکت توسعه صنایع بهشهر ) سهامی عام ( 3

 140،743 05/0 سید مهدی راستی ثانی 4

 74،531،136 60/27 سهامداران حقیقی و حقوقی سایر 5

 270،000،000 100 جمع  

 

 

 بهادارشر کت از منظر بورس اوراق 

 قیمت سهام وضعیت معامالت و

در بورس اوراق بهادار تهران در گروه مواد غذائی با نماد قنیشا درج شده و سهام آن  1374شرکت در بهمن 

سال اخیر به شرت  3مورد  معامله  قرار گرفته است وضعیت سهام شرکت طی  1374 سال برای اولین بار در 

 زیر بوده است :

 

 

 
 

 

 

 مالیپایان سال  

سال مالی  

 منتهی به 

تعداد سهام  

 معامله شده 

ارزش سهام معامله  

 شده

تعدادروزهای  

 باز بودن نماد 

تعداد روزهائی که  

 نماد معامله شده است 

قیمت سهم  

 آخرین قیمت 

سرمایه  

 شرکت 

 میلیون ریال ریال   میلیون ریال  

31/06/1396 200،279،636 389،558 204 201 2،280 200،000 

31/06/1397 87،720،799 250،331 247 244 3،990 200،000 

31/06/1398 310،794،968 2،856،344 224 223 16،279 270،000 
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 جایگاه شرکت در صنعت :

 

 : شرکت بشرت ذیل میباشد فروش محصوالت این. شرکت در صنعت مواد غذایی )تولید شکر( فعالیت می کند 

 

 

منتهی به سال مالی  نوع محصول

31/06/1398       

 )میلیون ریال( 

 

سال مالی منتهی به 

31/06/1397 

 )میلیون ریال( 

 
 679،282 796،757 شکر 

 119،245 163،342 تفاله

 18،127 60،883 مالس

 27،241 111،305 کارمزد تصفیه شکر خام

 

 

 

 محیط حقوقی شرکت :

 شرکت )برحسب مورد(در جدول زیر ارائه گردیده است.مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت 

 

 اساسنامه شرکت 

 مصوبات مجامع )عادی و فوق العاده( سهامدارن

 مصوبات هیئت مدیره

 دستورالعملهای داخلی

 قانون تجارت

 قانون بورس

 قانون مالیاتهای مستقیم

 قانون کار و تامین اجتماعی

 قوانین صادرات و وادرات گمرکی

 قوانین بانکی و بیمه ای

 سایر قوانین و مقررات جاری برحسب مورد
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 مروری برعملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری اقالم صورت سود و زیان شامل :

 
 

سال مالی  منتهی    

31 /6 /1398 

سال مالی  منتهی   

31 /6 /1397 

 توضیحات   درصد تغییرات   

مبالغ میلیون   

 ریال

میلیون مبالغ 

 ریال

     

          الف ( در آمدهای اصلی 

   17   679،282  796،757  فروش شکر سفید 

   309   27،241  111،305  کارمزد تبدیل شکر خام 

   14   726،301  825،569   و خدمات ارائه شده ب ( بهای تمام شده کاالی فروخته شده

   103   27،176  55،249  ج ( هزینه های عملیاتی 

   (1)   4،634  4،595  ز( هزینه های مالی 

   53   19،744  30،298  و (  سایر در آمدها

   163   105،519  277،173  هر( سود ) زیان ( قبل از مالیات 

  خالص یا زیان ی ( سود

  د ( مالیات

 239،677 

37،496 

 85،007 

20،515 

  182 

83 

  

          

 

 فروش تولید   

سال مالی     

منتهی  

31 /6 /1398 

 

 

سال مالی   

منتهی  

31 /6 /1397 

سال مالی     درصد

منتهی  

31 /6 /1398 

سال مالی    

منتهی  

31 /06 /1397 

 درصد

  تن -مقدار  تن -مقدار   تن –مقدار   تن –مقدار   

           تولید 

           فروش :آمار تولید و 

 2 23،953  24،427  2 23،901  24،383  تولید شکر سفید از چغندر 

 (2) 12،099  11،917  (2) 12،099  11،917   خشک  تولید تفاله

 (5) 5،067  4،809  (12) 7،683  6،795  تولید مالس 

 123 23،750  53،046  127 22،476  51،002  خدمات کارمزدی 

 100 0  149  0 0  188  تن -حاصل از راندمان باالشکر سفید 

 (2) 132  130  (2) 132  130  حاصل از آفینهشکر سفید 

 سفید حاصل از شکر خام خریداریشکر 

 شکر سفید خریداری

 8،175 

0 

 

 0 

500 

 

100 

100 

 

 0 

0 

 

 0 

500 

 

0 

(100) 
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سال مالی منتهی به    

31/06/1398 

سال مالی منتهی به   

31/06/1397 

 تغییرات  درصد 

   میلیون ریال -مبالغ   میلیون ریال -مبالغ   

       تغییرات در سرمایه گذاریها : 

 175  15،064  41،375  الف ( دارائی ثابت 

 0  276  276  ب ( سرمایه گذاری درشرکتهای بورسی 

 2  2،516  2،560  ج ( سرمایه گذاریها در سایر شرکتها 
سال مالی منتهی به    

31/6/1398 

سال مالی منتهی به   

31/6/1397 

 تغییرات  درصد 

   میلیون ریال -مبالغ   میلیون ریال -مبالغ   

       تغییرات درساختار سرمایه وسیاستهای تامین مالی: 

 121  99،183  219،677  الف ( حقوق صاحبان سهام  

 182  1،805  5،086  بدهی های بلند مدت    ب (

 100  7،200  20،000  ج ( تقسیم سود 

 

 تغییرات در وضعیت نقدینگی  -6
سال مالی منتهی به   

31/06/1398 

منتهی به  سال مالی  

31/06/1397 

 درصد  

   میلیون ریال -مبالغ   میلیون ریال -مبالغ  

      منابع و مصارف اصلی نقدینگی : 

      منابع :  -1

 359  3،161  14،502 سود سپرده های بانکی  1-1

 10،400  1  105 سود سهام  2-1

 دریافت تسهیالت  3-1

 فروش محصوالت و خدمات 4-1

57،712 

1،132،287 

 32،603 

843،895 

 77 

34 

      مصارف : -2

 (33)  (4،709)  (3،159) سود تسهیالت بانکی  1-2

 74  (8،739)  (15،243) سود سهام پرداختی  2-2

 0  0  (12،684)  مالیات پرداختی 3-2

 فعالیتهای سرمایه گذاری 4-2

 بازپرداخت تسهیالت مالی 5-2

(37،187) 

(28،765) 

 (26،812) 

(44،195) 

 39 

(35) 

 164  49،137  129،500 وضعیت جریانهای نقدی عملیاتی در مقایسه با سال قبل  -3
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 سیاستهای تامین مالی و اعتبار شرکت :   -7

محصوالت تولیدی خود با توجه به تامین نقدینگی و شرایط بازار شرکت  31/06/1398در سال مالی منتهی به       

 را در حد امکان به فروش رسانیده است .

 

 تغییرات در سرمایه در گردش  -8

 
سال مالی منتهی به   

31 /06 /1398 

سال مالی منتهی به  

31 /06 /1397 

 درصد  

   میلیون ریال  -مبالغ    میلیون ریال  -مبالغ    

  310،100  126،165  146 

 

 

 

 

 نسبتهای مالی  -9

 
سال مالی منتهی به   

31 /6 /1398 

سال مالی منتهی به  

31 /6 /1397 

 درصد  

   میلیون ریال -مبالغ   میلیون ریال -مبالغ   

 (73)  29/18  96/4  الف: نسبت دوره گردش موجودی : 

 (28)  27/9  72/6  ب  : نسبت دوره گردش مطالبات تجاری 

 (19)  04/2  66/1  ج  : نسبت جاری 

 40  35/0  49/0  نسبت بدهی       

 30  49/23  60/30  د  : نسبت بازده مجموع دارائی ها 

 56  98/37  15/59  ر  : نسبت بازده حقوق صاحبان سهام 

 17  46/0  54/0  نسبت نقد شوندگی سود 

 109  425  888  ) ریال (   E.P.Sسود ) زیان ( هر سهم  

 300  100  400  ) ریال (   D.P.Sسود نقدی هر سهم  

 95  246  480   ( جریان نقدی هر سهم ) ریال
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 اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع : 

  الف ( اقدامات انجام شده در خصوص رفع تکالیف

رد ریال از محل سود انباشته انجام گردید و اظهارنامرره مالیرراتی نیررز بررر میلیا 70افرایش سرمایه به مبلغ  ( 1-11بند 

 همین ارسال تنظیم و به اداره امور مالیاتی ارسال شده است .

 31/06/1397گزارش حسابرس مستقل و بررازرس قررانونی در سررال مررالی منتهرری برره  6( در خصوص بند  11-2بند 

میلیون ریال شرکت از طریق واردات شکر خام بررا ارز دولترری ، تصررفیه و فررروش  93.996ارانه به مبلغ وصول بدهی ی

شکر سفید حاصل از تصفیه بابت مابه التفاوت دریافتی از فروش با نرخ مصوب ) سود مجاز ( نسرربت برره تهرراتر طلررب 

 مذکور اقدام نموده است .

بابت  31/06/1397ل و بازرس قانونی در سال مالی منتهی به گزارش حسابرس مستق  7( در خصوص بند  11-3بند  

پیگیری در رابطه با برگه های تشخیص مالیات صادره برای سنوات گذشته ، شرکت نسرربت برره پیگیررری در خصرروص 

ماهرره برررای  3اقدام نموده و از این بابت گررزارش مربوطرره بصررورت  1396الی  1393قطعی نمودن مالیات های سال 

 ه ارائه گردیده است .سهامدار عمد

بابررت  31/06/1397گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در سال مالی منتهی به  8( در خصوص بند  11-4بند 

 یمررورددر سال جرراری جه به شرایط بازار ودر شرایط رقابتی به استحضار می رساند باتشکر سفید کاهش نرخ فروش 

 باالترین نرخ به فروش رسیده است .محصوالت شرکت به سایر نداشته و همچنین 

 31/06/1397گزارش حسابرس مستقل و بازرس قررانونی در سررال مررالی منتهرری برره  10( در خصوص بند  11-5بند 

پیگیری تکالیف مجمع سنوات قبل نیز که در ارتباط با آخرین تکالیف مجمع نیز پیگیری های الزم صررورت پذیرفترره 

 است .

به موقع سود سهام ، با توجه به نقدینگی موجود و جدول زمانبنرردی پرداخررت سررود  ( در خصوص پرداخت 6-11بند 

سهام شرکت از طریق سامانه سجام جهت اشخاص حقیقی و سهامداران خرد صورت گرفت و در خصوص سررهامداران 

 حقوقی نیز سود سهام اکزریت آنان تا تاریخ تهیه گزارش تسویه گردیده است .

اعات کامل ضوابط و مقررات سازمان بورس و افشای به موقع اطالعات به استزنا ترراخیر در ( در خصوص مر 7-11بند  

 افشای جدول زمانبدی پرداخت سود سهامداران ، الباقی گزارشات به موقع ارسال شده است .
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 ( در راستای بهبود مستمر در کنترل داخلی شرکت ، نامه مرردیریت حسررابرس مسررتقل اخررذ و در کمیترره 8-11بند 

 حسابرسی و جلسه هیات مدیره مطرت گردیده و برنامه رفع موارد نیز بررسی و تدوین گردیده است .

،  31/06/1397گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در سال مالی منتهرری برره   17( در خصوص بند  9-11بند 

 ه عمل آمده است .زه با پولشویی حداکزر سعی و تالش بباررعایت کامل آئین نامه و دستور العمل م

 

 نظام راهبری شرکت

 ت مدیرهاطالعات مربوط به ساختار هیا

 ت مدیرهالف ( ترکیب اعضای هیا

 بشرت زیر است: 31/06/1398سمت هریک در تاریخ  ت مدیره شرکت ونمایندگان ایشان واسامی اعضای هیا       

 

 سمت اسامی نمایندگان ت مدیره ااعضای هی ردیف 

 غیر موظف  -ت مدیرهرئیس هیا مقداد بابایی  پاکسانشرکت  1

 هیات مدیره نایب رئیس  مدیرعامل و  علیرضا محمودی صادراتی توسعه صنایع بهشهرزرینشرکت  2

 موظف  –ت مدیره هیاعضو  سعید زارع  سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران شرکت  3

 موظف غیر  –ت مدیره هیاعضو  حسین صفری سرمایه گذاری ملی ایران شرکت  4

 ت مدیره عضو هیا  توسعه صنایع بهشهرشرکت  5

 

  ت مدیرهب( مشخصات هریك از اعضای هیا

 حسابداری فوق لیسانس    -مقداد باباییآقای    - 1      

 دکترای برنامه ریزی شهری   –  علیرضا محمودیآقای     - 2      

 صنعتیفوق لیسانس مدیریت    –  سعید زارعآقای    - 3       

 دکترای تخصصی مدیریت   –  حسین صفریآقای    –  4      
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 ج( مشخصات اعضای کمیته حسابرسی و مدیر حسابرسی داخلی

 ) رئیس کمیته ( مقداد بابایی  •

 به مشخصات اعضای هیات مدیره رجوع شود . 

 جواد خلیلی ) عضو مستقل کمیته ( •

 کارشناسی ارشد مدیریت مالی تحصیالت : 

 CIAو انجمن حسابرسان داخلی ایران )  ( CPAایران ) عضو جامعه حسابداران رسمی حرفه ای :مدارك  

) 

حسابرس ارشد و سرپرست و مدیر کار حسابرسی در مؤسسه هوشیار بهمند و  سوابق و تجربیات کاری : 

ژرف بین نیکو و مدیر مالی و اداری کارگزاری بانک اقتصاد نوین و مشاور عالی مدیرعامل شرکت تولید مواد 

تش مدیر سرمایه گذاری و ارزیابی ریسک بانک حکمت متعلق به بنیاد تعاون ار اولیه و دارویی البرز بالک .

جمهوری اسالمی ایران ، مدیر سرمایه گذاری و بررسی اقتصادی هلدینگ گسترش صنایع معدنی کاوه 

پارس متعلق به بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی در حال حاضر ، عضو هیات مدیره سیمان نهاوند متعلق به 

 گروه شرکت سیمان تهران .

 ( هضو مستقل کمیتع ) رضا درخشندهد محم •

 کارشناسی ارشد حسابداری تحصیالت : 

، سرپرست نیتأممدیر امور مالی و اقتصادی شرکت سرمایه گذاری صدر سوابق و تجربیات کاری : •

مدیره )شرکت  ئتیهمالی شرکت صنایع شیمیایی آبادان، مسئول مالی شرکت شیمی بافت، عضو 

خاك چینی ایران(  ، شرکت لعاب ایران، شرکتنیتأمکارگزاری بورس آئل، شرکت توسعه معادن پارس 

رکت لعاب ایران و شرکت پارس دارو( عضو کمیته سرمایه گذاری شرکت )شعضو کمیته حسابرسی 

 . نیتأمسرمایه گذاری صدر 

 وحید منتی ) مدیر حسابرسی داخلی (  •

 دکترای حسابداری  تحصیالت : 

 CIA( و انجمن حسابرسان داخلی ایران )  CPAعضو جامعه حسابداران رسمی ایران )  مدارك حرفه ای : 

) 

سال ، فعالیت  6مدیر حسابرسی داخلی شرکت توسعه صنایع بهشهر به مدت  سوابق و تجربیات کاری : 

سرپرست ارشد حسابرسی مؤسسات حسابرسی سال و  7حسابرسی در مؤسسات حسابرسی مستقل به مدت 

عضویت در هیات مدیره شرکت صنعتی بهپاك و انجمن حسابرسان داخلی  مدیران مستقل و هشیار بهمند .

 ایران .
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 1398شهریور ماه  31د( عملکرد کمیته حسابرسی برای سال مالی منتهی به 

در راستای اهداف ، وظایف و مسئولیت های مندرج در منشور  98فعالیت های کمیته حسابرسی طی سال مالی 

هیات مدیره  23/11/1391مصوب کمیته حسابرسی شرکت و منطبق با نمونه منشور کمیته حسابرسی مصوب 

 سازمان بورس بوده است .

 ی سال مذکور به شرت زیر می باشد :برخی از مهمترین فعالیت های کمیته حسابرسی شرکت ط

 تشکیل جلسات کمیته حسابرسی ✓

 انجام فعالیت کمیته حسابرسی در چارچوب منشور حسابرسی داخلی ✓

 انجام ارزیابی و بررسی های الزم به منظور برون سپاری عملیات حسابرسی داخلی شرکت ✓

 جلسات کمیته حسابرسیتنظیم و تصویب برنامه ساالنه عملیات حسابرسی داخلی و تاریخ  ✓

 پایش مستمر رعایت قوانین و مقررات و ارائه گزارش حاصله به مدیریت و کمیته حسابرسی ✓

 خرید، هزینه و پرداخت ارائه گزارش در خصوص سیستم کنترل داخلی چرخه ✓

 یچغندر ارائه گزارش در خصوص سیستم کنترل داخلی چرخه ✓

 فروش، درآمد و دریافت هارائه گزارش در خصوص سیستم کنترل داخلی چرخ ✓

شده از شده حاصل از شناخت کسببرگزاری جلسات با مدیران اجرایی جهت رفع موارد شناسایی ✓

 های کنترل داخلیسیستم

 حسابرس مستقل بررسی اهم نقاط ضعف مندرج در نامه مدیریت  ✓

به هیات مدیره قبل از های مالی، بودجه و سایر اطالعات مالی شرکت صورت بررسی اجمالیارائه گزارش  ✓

 اطالع رسانی در سامانه کدال

 ه( جلسات کمیته حسابرسی

در راستای وظایف ، مسئولیت ها و اهداف مندرج در منشور مصوب کمیته حسابرسی ، جلسات کمیته حسابرسی 

 ست .با حضور کلیه اعضاء به طور منظم تشکیل گردیده ا

 ت مدیره در دیگر شرکتهابه وضعیت اشتغال اعضای حقیقی هیا افشای اطالعات مربوط

 ت مدیره خود می باشد.شرکت فاقد اعضای حقیقی در هیا -1

 ت مدیره و حضور اعضاء در جلساتاطالعات مربوط به تعداد جلسات هیا -2

العات درخصوص تعداد نفر جلسات کلی ( و ارائه اطت مدیره ) اطالعات مربوط به تعداد جلسات هیاافشاء  الف(     

  ت مدیره:هیا

ت مدیره با حضور کلیه اعضاء تشکیل گردیده است حق حضور در جلسه هیا 18 طی سال مالی مورد اشاره       

 بوده است. ریال9،000،000جلسات به قرار ماهانه 
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 ت مدیرهاعضای هیایا و پاداش مدیر عامل و اطالعات درباره حقوق و مزا -3

 ت مدیره :ن و مزایای مدیر عامل و اعضای هیاالف(تشریح فرایند تصمیم گیری در خصوص تعیی      

ت مدیره طبق تصمیم مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام تعیین و در صورتجلسه حق حضور هیا         

 پس از انتخاب ایشان تعیین میگردد. ت مدیرهحقوق مدیر عامل در اولین جلسه هیامجمع مستند می گردد.

 ت مدیره ط با پاداش مدیر عامل و اعضای هیاب( افشای سیاست کلی شرکت در ارتبا 

ت مدیره طبق تصمیم مجمع عمومی عادی ساالنه تعیین و به تصویب میرسد که میزان آن در پاداش هیا        

 صورتجلسه مجمع مستند می گردد.

 مدیران اجرائی شرکت شامل :اطالعات مربوط به  -4

 علیرضا محمودیالف : آقای      

  هیات مدیره نایب رئیسو  مدیر عامل : سمت            

 29/11/1396 : تاریخ انتصاب            

 دکترای برنامه ریزی شهریتحصیالت و مدارك حرفه ای :             

 ب  :  آقای محمد قائمی     

 مدیر امورمالی  : سمت             

 19/08/1388 : تاریخ انتصاب             

 تحصیالت و مدارك حرفه ای : لیسانس حسابداری             

  فاطمه احمدیان: خانم  ج    

 سمت : مدیر کنترل کیفیت 

  01/11/1393تاریخ انتصاب : 

 مهندسی علوم و صنایع غذاییتحصیالت و مدارك حرفه ای : 

 : آقای رشید حاجی سلطانی  د

 سمت : مدیر فنی 

 12/09/1390تاریخ انتصاب : 

 تحصیالت و مدارك حرفه ای : لیسانس شیمی

 افشای فرایند تصمیم گیری در خصوص تعیین حقوق و مزایای مدیران ارشد اجرایی       

  تصویب آن اجراء میگردد.ت مدیره و مدیران ارشداجرائی پس ازطرت درهیاتعیین حقوق ومزایای        

 اطالعات مربوط به حسابرسی مستقل و بازرس قانونی شامل:-5

 الف : افشای نام حسابرسی و فرایند آن 

 22/10/1397 مورخ انتخاب توسط سهامداران درمجمع عمومی عادی ساالنه :بهمند موسسه حسابرسی        
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 فرایند تعیین حق الزحمهب :  افشای حق الزحمه و هزینه بازرسی و        

ت مدیره توسط مجمع به هیا 22/10/1397تعیین حق الزحمه حسابرسی در مجمع عمومی عادی ساالنه مورخ        

تفویض گردید که طبق قرار داد حسابرسی منعقده فی مابین شرکت و حسابرس محترم حق الزحمه به مبلغ 

  ریال میباشد .650،000،000

 موردی ندارد  : ج : افشای دالیل تغییر حسابرس در سال مالی مورد گزارش،در صورت تغییر   

اصالح قانون مصوب   149درعملیات حسابرسی موضوع ماده مات کارشناسی د :افشای استفاده ازخد       

 مورد ندارد. 1347سال 

 و :  افشای نام بازرس علی البدل        

  هشیار بهمندموسسه حسابرسی  22/10/1397طبق مصوبه عمومی عادی ساالنه مورخ        

 گزارش تجزیه و تحلیل ریسك شرکت : 

 نداردموردی  ریسك نوسانات نرخ بهره : -1

 موردی ندارد ریسك کیفیت محصوالت: -2

 ریسك نهاده های تولیدی: -3

تسویه حساب با چغندرکاران طرف برای کارخانجات قند و شکر دچار کمبود نقدینگی هستند با توجه به اینکه 

قرارداد مجبور به فروش محصول خود با قیمت پایین تر از قیمت مصوب و بازار می شوند که خود باعد رقابت 

از طرفی پایین بودن نرخ چغندر  ناسالم در بازار فروش گردیده و با ضرردهی کارخانجات مواجه خواهیم بود .

 نسبت به کشت های رقیب باعد نارضایتی پیمانکاران می گردد . 

 ریسك کاهش قیمت محصوالت:  -4

 با توجه به کاهش تولید چغندر و افزایش نرخ ارز به ریال موردی ندارد . 

 ریسك عوامل بین الملل :   -5

ازآنجاکه کشورجمهوری اسالمی ایران به خاطراجرای طرت های استفاده صلح آمیزازانرژی هسته ای ازطرف 

تحویل برخی اقالم و ماشین آالت  ممکن است از جهان تحریم شده و قدرتمند و برخی کشورهای دارای نفوذ

 اقتصاد ایران منجمله صنعت قند بر زیانهای جبران ناپذیر ز.جهت جلوگیری ا صنعتی به ایران خودداری نمایند

 قطعات فنی وماشین آالت تولیدی. ازجمله خرید . است تدابیر خاصی اندیشیده شود بهتر

 موردی نداردریسك تجاری:  -6

 موردی ندارد.محصوالت جایگزین: از قبال مشتریان ستا -7

 ها منظور گردیده است. گذاریهای شرکت ،  ذخیره الزم در حساببرای مطالبات و سرمایه ریسك نقدی :  -8
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 گزارش عملکرد اجتماعی شرکت 

 گزارش وضعیت مصرف انرژی در شرکت

گواهی نامه معیار مصرف انرژی ، کارخانه قند نیشابور موفق به اخذ  اقدامات انجام شده در واحدبه با توجه   -

 است .  گردیدهتا کنون  87از سال  رضوی خراسانانرژی از اداره کل استاندارد 
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 ت مدیره برای تقسیم سود ‹› پیشنهاد هیا

 

  ارائه اطالعات درباره 

 232،167،000،000 الف( میزان سود قابل تخصیص

 - ب(نحوه تخصیص سود 

 81،000،000،000 ج( میزان سود قابل تقسیم

 - د(حداکزرسودقابل تقسیم باتوجه به وضعیت نقدینگی وتوان پرداخت سود)براساس دستورالعمل انضباطی ناشران(

 81،000،000،000 و(پیشنهاد تقسیم سود

ه( برنامه پیشنهادی شرکت درارتباط باپرداخت سود تقسیم شده شامل سودسهام پرداخت نشده سنوات قبل)در 

ری )در صورت وجود( وسودسهام سال جاری ) شامل زمان بندی پرداخت و صورت وجود( وسودسهام سال جا

 شیوه پرداخت آن( 

 

 

 های توسعه شرکت: اطالعات طرح

 اطالعات خواسته شده دربخش برنامه های آتی آورده شده است . -

و سرمایه گذاری الزم جهت خرید وسائل جدید تکمیل  ها هبا رفع گلوگاافزایش ظرفیت تصفیه شکر خام  -

 سازی و نصب تجهیزات موجود در کارخانه 

 

 برنامه های آینده شرکت :

 اطالعات مربوط به برنامه های سال مالی آتی شرکت در خصوص :

 الف( گسترش بازارهای فروش محصوالت و تنوع بخش شیوه های فروش : موردی ندارد.  

 ب  ( تولید محصوالت و معرفی محصوالت جدید: موردی ندارد  

 ج  ( مشارکتها و سرمایه گذاریها : موردی ندارد  

سیستم بانکی  د   ( شیوه های تامین مالی : شرکت از طریق فروش محصوالت تولیدی خود و استقراض از  

 کشور جهت تامین هزینه های تولید و خرید مواد اولیه منجمله چغندر قند اقدام خواهد کرد.

 

 رتبه کیفیت افشاء اطالعات و نقد شوندگی سهام

براساس  31/06/1398وضعیت رتبه بندی شرکت از لحاظ نقدشوندگی سهام وافشاء اطالعات درسال منتهی به 

 ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرت زیر بوده است  .

 
 1397سال  1398سال  شرح  

 140  ........  کیفیت افشاء و اطالع رسانی )رتبه( 

 247  224  تعداد روزهای گشایش نماد 

 244  223   تعداد روزهای معامالتی

 44/0  15/1  )درصد( نسبت حجم معامالت به میانگین موزون سرمایه  
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 ت مدیرهیااطالعات مربوط به ه

  ت مدیرهیاجدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضاء ه
 ت مدیره تاریخ عضویت در هیا تحصیالت/مدارك حرفه ای  سمت  نام ونام خانوادگی 

 29/01/1397 لیسانس حسابداری فوق   هیات مدیره   رئیس مقداد بابایی 

 29/11/1396 دکترای برنامه ریزی شهری  نایب رئیس هیات مدیره مدیرعامل و   علیرضا محمودی 

 30/08/1397 فوق لیسانس مدیریت صنعتی   هیات مدیره موظف  عضو   سعید زارع 

 22/10/1397 دکتری تخصصی مدیریت     عضو هیات مدیره حسین صفری 

 جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیر عامل و مدیران اجرایی شرکت
 سابق اجرائی تحصیالت/مدارك حرفه ای سمت نام ونام خانوادگی

 در شرکت

 سوابق مهم اجرائی

نایب  و    مدیر عامل علیرضا محمودی 

 هیات مدیره رئیس  

قائم مقام مدیر عامل و عضو موظف  مدیرعامل و   سال   2 دکترای برنامه ریزی شهری 

 و مدیر کل سازمان حمایت و ...هیات مدیره  

 مدیر مالی شرکت -رئیس حسابداری سال   22 لیسانس حسابد اری  مدیر مالی  قائمی محمد  

 کنترل کیفی  مسئول  وآزمایشگاه    مسئول سال   5 علوم و صنایع غذایی   مهندسی کنترل کیفی  سئولم فاطمه احمدیان 

 مدیر فنی سال   8 لیسانس شیمی  مدیر فنی رشید حاجی سلطانی 

 

 بازرست مدیره ضمن تشکر از حضور سهامداران محترم ، استدعا دارد صورت های مالی را پس از استماع گزارش هیا

 محترم مورد تصویب قرار داده ، نسبت به سایر موارد مذکور در دستور جلسه مجمع محترم اتخاذ تصمیم فرمایند  .

 

 


