
 شرکت توسعه صنایع بهشهرگزارش عملکرد  

 

 مقدمه 

با بیش از   کشور،  در صنایع مختلفحاضر  به عنوان یکی از بزرگترین هلدینگهای چند رشته ای    شرکت توسعه صنایع بهشهر

و کاهش چشمگیر   شرایط نامطلوب اقتصادی حاکم بر کشور، علیرغم محدودیتها  1400نفر نیروی کار متخصص در سال    6.800

مدیریت برنامه های فروش و    باهمچون سنوات گذشته  تا    ه استسعی نمود  ارزش سهام شرکتها در بازار بورس و اوراق بهادار، 

تولید در مجموعه  کاهشو    کنترل،ایجاد درآمد مو  ،هزینه های  تمام ظرفیتهای  از  استفاده  و  افزایی    ود در گروه، جایجاد هم 

ضمن انجام وظایف و مسئولیتهای اجتماعی خود و  مدیریت منابع انسانی،    م شرکتهای زیرمجموعه ومدیریت و حمایت از سها

بودجه و برنامه های از پیش تدوین شده حرکت  اهداف مالی و عملیاتی شرکت در قالب  در جهت تحقق  ارائه کمکهای مومنانه،  

خواهم  شرح خدمتتان اصلی و شرکتهای زیرمجموعه را  رکتش اقدامات و دستاوردهای مهم از گزارش مختصریدر ادامه . نماید

 .داد

 در شرکتهای زیرمجموعه  •

 

به میزان در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته،    1400ماهه سال    11در  در شرکتهای تابعه    مجموع درآمدهای عملیاتی ✓

افزایش    رسیده است که عمدتا  مربوط بهمیلیارد ریال    114.603درصد( و به مبلغ    55میلیارد ریال افزایش یافته )  40.610

 همچنین:  حجم و نرخ فروش در شرکتهای مارگارین، صنعتی بهپاک، به پخش و شرکتهای گروه شوینده می باشد.

   و میلیارد ریال رسیده است 15.557درصد( و به مبلغ  31میلیارد ریال افزایش یافته )  3.677، به میزان سود عملیاتی ✓

 میلیارد ریال رسیده است. 12.723درصد رشد به رقم   30میلیارد ریال با  9.797از مبلغ  سود خالص ✓

 

 در شرکت اصلی و اما   •
 

میلیارد    857.421از    ، 1399نسبت به دوره مشابه سال    1400در شش ماهه اول سال  درآمد حاصل از سرمایه گذاریها   ✓

 است. پیدا کرده  افزایشمیلیارد ریال    1.088.605ریال به 

میلیون   6.681.646میلیون ریال در بودجه اولیه به رقم    6.020.358از مبلغ    1400ماهه سال    12پیش بینی سود خالص   ✓

 ریال افزایش یافته است.

میلیارد ریال    8.250سال محقق گردید و شرکت توانست سرمایه خود را از مبلغ    5شرکت اصلی بعد از  افزایش سرمایه  ✓

 میلیارد ریال افزایش دهد.  15.000به 

و   Multi-NAVصندوق به صندوق    لیتبد  قیاز طر  بهشهر  یاختصاص  یگذارهیصندوق بازارگردان سرما  تیتقو ✓

  یمنابع نقد  قیبهشهر )تزر  عیتابعه و شرکت توسعه صنا  ی هاآن با مشارکت فعال شرکت  یگذارهیسرما  یواحدها  شیافزا

در جهت حمایت و مدیریت قیمت    وجه نقد(  یداختپر  الیاردریلیم  900سهام و    الیر  ی اردیلیم  1000  یبیتقر  زانیبه م

 سهام شرکتهای بورسی زیرمجموعه



افزایش نرخ نهاده های تولید، نرخ بهره باالی تسهیالت،   در شرکتهای زیرمجموعه: افزایش سرمایه   ✓ با توجه به 

شرکت توسعه صنایع    یکی از اصلی ترین برنامه هاییرمجموعه،  در شرکتهای ز  تغییرات نرخ ارز و نیاز به توسعه بازار و برندینگ

در گردش    هیسرما  شیافزا،  نسبت مالکانه  ش یو افزا  یاصالح ساختار مال در جهت    افزایش سرمایه شرکتهای زیرمجموعه  بهشهر،

 ق یاز طر  یمال  یها  نهیکاهش هز،  سود انباشته  میدر صورت تقس  ینگیکمبود نقد  سکیکاهش ر،  رمجموعهیز  یشرکتها  ازیمورد ن

وابستگ تسه  هیسرما  ی کاهش  به  گردش  تسه   تیظرف  ش یافزا،  التیدر  اخذ  طر  التیاعتبار  سرما  ق یاز  ساختار  و    ه یاصالح 

 ، بوده است. هایدارائ یبروزرسان

میلیارد ریال بوده که    37.053در شرکتهای زیرمجموعه مبلغ    1400در سال  برنامه ریزی شرکت در خصوص افزایش سرمایه  

،  وصنا،  بهپاک ، مارگارین، به پخش در شرکتهای  یه محقق شده که مربوط به افزایش سرماتاکنون میلیارد ریال آن   22.967رقم 

پاکسان  . همچنین افزایش سرمایه در شرکت  می باشدآلی شیمی قم  و  مروارید هامون  ،  شکر شاهرود،  ترابری به پخش ،  گلتاش

اخذ شده    12/10/1400، گزارش حسابرسی مربوطه در تاریخ  قند نیشابوردر مرحله اخذ مجوز سازمان بورس بوده و در شرکت  

 ، در مرحله برگزاری مجمع عمومی فوق العاده می باشد. سرمایه گذاری ساختماناست و در شرکت 

 جموعه در سال مالی جاری اهم دستاوردهای شرکتهای زیرم 

در راستای حفظ و    رونمایی و شروع فعالیت سامانه فروش اینترنتی محصوالت شرکت به پخش با نام صرفه مارکت •

 توسعه بازار فروش محصوالت شرکتهای گروه توسعه صنایع بهشهر

میلیون یورو    12.5گذاری ارزی  ن و هیروژناسیون در شرکت مارگارین با سرمایه  نیشواحد فرکش  اجرایی شدن عملیات •

ریالی   ریال  750و  مربوطه  میلیون  آالت  ماشین  خرید  برای    و  اشتغال  فرصت  ایجاد  سبد   نفر  50و  توسعه  ضمن 

 از جمله تولید روغن زیتون محصوالت شرکت

  با هدف افزایش که  محصوالت جدید در شرکتهای شوینده : پریمکس، دنتامکس، آرومکس و گلبو    و عرضه  رونمایی •

 صورت گرفته است.  ر محصوالت شوینده و بهداشتیاسهم از باز

با توجه به مستهلک شدن در شرکت پاکسان که    راه اندازی خط جدید سولفوناسیون برای تولید محصوالت صنعتی •

 خط قدیمی سولفوناسیون و پایین آمدن کیفیت محصوالت تولیدی، خط جدید راه اندازی گردید. 

در شرکت آلی شیمی    و بهبود کیفیت محصول  )گلیسیرین بهداشتی(  درصد  99.5خلوص  تولید گلیسیرین با درصد   •

 قم 

رکورد زمانی برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام در تاریخ فعالیت شرکت توسعه صنایع بهشهر )در   •

تعداد   فراوانی  علیرغم  بهشهر  صنایع  توسعه  هلدینگ  جاری  سال  مجمع  ارتباط،  زیرمجموعههمین  و   شرکتهای 

 برگزار گردید.(  06/04/1400، در تاریخ محدودیتهای تعطیلی ناشی از کرونا

بصورت کامال بومی بمنظور   )هوش تجاری(  طراحی و پیاده سازی سامانه اطالعات مدیریتی شرکت توسعه صنایع بهشهر •

ی زیرمجموعه بصورت ماهیانه از طریق  عملکرد شرکتها.  پایش و بررسی عملکرد مالی و عملیاتی شرکتهای زیرمجموعه

فرمت طراحی شده توسط هلدینگ، از شرکتهای زیرمجموعه جمع آوری و در قالب سامانه اطالعات مدیریتی مذکور  

در تمامی حوزه های مالی و عملیاتی )سود و زیان، تولید، فروش، جریانات نقدی، تسهیالت، منابع انسانی، هزینه های  

 رسی و تحلیل قرار میگیرد.جاری و ...( مورد بر

 نفر ساعت برای کارکنان هلدینگ و شرکت های تابعه   3709  دوره های آموزشی جمعا برگزاری •



شناسایی و خلق ایده هایی همچون طرح تولید فتی الکل، توسعه اقتصادی کشاورزی، طرح زنجیره تامین مواد اولیه  •

و ... همگی در جهت کاهش هزینه های تولید، کاهش وابسته به مواد اولیه وارداتی و خریداری   صنعت شوینده و غذایی

شده، کاهش ریسک نوسانات نرخ ارز، افزایش هم افزایی در مجموعه شرکتهای گروه و ایجاد ارزش افزوده از امکانات  

   موجود در شرکتهای زیرمجموعه


