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براي سال مالي منتهي به  03آذر 9017

پيام هيأت مديره
سال مالی جار متأثر از ممموعه عوامل اقتصاد و سیاسی ،سالی پر از فراز و نشیب بود .در بحث اقتصاد جهانی
اکثریت کامودیتی ها پس از رشد قابل مالحظه در سال گذشته با افت قیمت مواجه بودند .نفت که در ابتدا دوره
در سطح  22دالر بود ،پس از رسیدن به سطح  17دالر با افت قابل مالحظه به سطح  43دالر رسید .با توجه به
پیوستگی قیمت محصوالت شیمیائی با نفت ،بسیار از محصوالت شیمیائی نیز در این دوره با افت قیمت همراه
بودند .برا مثال متانول از قیمت  373دالر در اواخر سال  2371به  224دالر در اواخر سال  2371رسید .در این
بین قیمت فلزات نیز با افت قابل توجه همراه بود و مس از سطح  1،233دالر به  4،933دالر رسید .همراه با این
تغییرات در سطح اقتصاد جهانی در عرصه سیاسی نیز شاهد خروج طرف آمریکایی از معاهده برجام بودیم .خروج
آمریکا از برجام در نقش تکانها قو ظاهر شد که همراه با تنشها سیاسی و رشد قابل توجه نقدینگی در
سالها قبل موجبات رشد قابل توجه نرخ ارز را فراهم کرد .ماهیت کاال محور بورس ایران و تأثیر قابل توجه قیمت
ها جهانی و نرخ ارز بر رشد فروش شرکتها بورسی و در نتیمه رشد سودآور این شرکتها سبب شد که بازار
سرمایه به ویژه در نیمه اول سال  91مورد توجه قرار گیرد .طی این دوره حمم و ارزش معامالت بورس تهران
نسبت به دوره مشابه سال قبل ،به ترتیب  721و  714درصد رشد کرد و شاخص کل بورس تهران با رشد قابل
توجها روبرو شد.
كلياتي درباره شركت
الف -تاريخچه
مممع عمومی عاد بطور فوقالعاده بانك صنعت و معدن بمنظور انمام تکلیه قهانونی بانهك مهذکور مبنهی بهر
واگذار کلیه سهام خود در شرکتها ،در راستا تحقق بند ال ماده  777قانون برنامه سوم توسعه عمرانهی کشهور،
طی مصوبه مورخ  7317/4/2تأسیس شرکت سرمایهگذار آتیهدماوند را مورد تصویب قرار داد.
شرکت سرمایهگذار آتیه دماوند با سرمایه اولیه  3میلیارد ریال منقسم به  3میلیون سهم عاد با نام یکهزار ریالی،
تحت شماره  714241در تاریخ  7317/2/73در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و فعالیهت
عملی شرکت در تاریخ  7317/4/73با تشکیل اولین جلسه هیأت مدیره آغاز گردید.
سرمایه شرکت براساس مممع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام مورخ  7312/3/73از مبلغ سه میلیارد ریال به مبلغ
یکهزار میلیارد ریال افزایش یافت(که طی شماره ثبت  32/332132مهورخ  12/9/2بهه ثبهت رسهیده اسهت  .ضهمنا
افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 7،333میلیارد ریال به مبلغ 3،433میلیارد ریال نیز طی دو مرحلهه انمهام گردیدکهه
مرحله اول از مبلغ 7،333میلیارد ریال به 3،333میلیارد ریال در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تمار تهران در
تاریخ 93/72/73به ثبهت رسهیده و مرحلهه دوم از مبلهغ  3،333میلیهارد ریهال بهه مبلهغ 3،433میلیهارد ریهال در
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تاریخ 95/12/18ثب گردید .همچنین براساس مصوبه م مم عمومی فوقالعاده در تاریخ  1391/7/8وضعی

شرک

از سرمایهگذاری به هلدینگ تبدیل شد و ساممالی شرک از پایان اسفندماه به پایان آذرماه تغییر پیدا نمود .که طی
شماره ثب  155996مورخ1391/8/14در اداره ثب شرکتها و مالکی صنعتی به ثب رسیده اس .
مشخصات کلی شرک بهشرح زیر اس .
مشخصات كلي گروه سرمايهگذاري آتيهدماوند( شركت سهامي عام)

رديف
1

نام شرک

گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند

2

شماره ثب

185658

3

سام تاسیس

1381

4

نوع شرک

سهامی عام

5

مدت شرک

نامحدود

6

نشانی قانونی شرک

7

مساح عرصه و
اعیان دفترمرکزی

8

تاریخ پذیرفته شدن
دربورس

9

تاریخ اولین عرضه
سهام

10

سام مالی

تهران -خیابان شهید احمدقصیر (بخارس

 ،خیابان ششم ،شماره 16

مساح عرصه  448/5متر مربم و مساح اعیان  1499مترمربم در شش طبقه ،ملکی
طی نامه شماره 21/53979مورخ 1383/11/26مراتب پذیرش شرک بهعنوان چهارصد و بیس و
یکمین شرک پذیرفته شده در بورس با نماد «وآتی» و کد « »11-99-65به شرک ابالغ
گردید.
1383/11/26
سام مالی شرک سام شمسی اس که از اوم دیماه ماه هر سام آغاز میشود و در روز آخر
آذرماه سام بعد خاتمه مییابد.

11

بازرس قانونی شرک

12

مرجم تشخیص
مالیات

سازمان حسابرسی
حوزه مالیاتی  1414اداره مالیات بر شرک ها

ب  -مأموريت شركت
بانك صررنع و معدن در سررام  1381اقدام به تأسرریس شرررک سرررمایهگذاری آتیهدماوند نمود و متعاقبا سررهام
شرک های تابعه خود را به این شرک انتقام داد .هدف از تأسیس شرک
ماده  3اساسنامه شرک

سرمایه گذاری آتیه دماوند براساس مفاد

اداره مطلوب و مدیری بر داراییها و سرمایه شرک در شرک های سرمایهپذیر و تالش در

را ستای پی شرف  ،خودکفایی و ا ستفاده بهینه از امکانات شرک های مذکور ،ای اد روابط سالم اقت صادی ،مالی و
تولیدی مابین شرک های مزبور ،اعمام تمهیدات الزم بهمنظور افزایش بهرهوری و بازدهی و صادرات آنها ،کمك به
توسررعه و راهاندازی بنگاههای اقتصررادی و فراهم نمودن زمینه الزم برای مشررارک عموم در فعالی های اقتصررادی از
طریق عرضه اوراق سهام در بورس اوراق بهادار یا سایر طرق عرضه سهام میباشد.
مهمترین وظایف و مأموری های شرک بشرح موارد زیر اس .
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 -1مأموری این شرک در ابتدای تاسیس ،اصالح ساختار شرکتهای تابعه و واگذاری آنها بوده اس

که در طی چند

سرررام گذشرررته مأموری های جدیدی به شررررح بندهای ذیل به فعالی های شررررک گروه سررررمایه گذاری
آتیه دماوند اضافه گردید.
 -2سرمایهگذاری و م شارک در حوزه خدمات مالی ،حوزه صنع و معدن شامل زن یره تولید فوالد و مس ،حوزه
انرژی شررامل انرژیهای نو و فناوریهای نوین نف و گاز و پتروشرریمی و در زمینههای صررنایم مواد شرریمیایی،
واسطهگری مالی ،الستیك سازی و نساجی با هدف سودآوری و جلب رضای سهامداران و ذینفعان.
 -3نظارت بر نحوه عملکرد شرکتهای تابعه در را ستای مرتفم نمودن م شکالت شرکتها و بهبود و ضعی

شرکتهای

مذکور از لحاظ مدیری و بازدهی.
 -4اصررالح سرراختار شرررکتهای تابعه از طریق اعطای تسررهیالت به منظور آماده سررازی آنها برای واگذاری به بخش
خصوصی.
 -5بهبود مدیری منابم انسانی افزایش کارآیی و تالش جه ارتقاء و تعالی شرک .
 -6تالش در راستای کسب سودآوری بیشتر از سرمایهگذاریهای بورسی.
 -7حفظ و افزایش منافم سهامداران محترم شرک و افزایش حقوق صاحبان سهام.
 -8استقرار نظام حکمرانی شرکتی از حیث شفاف سازی تأمین مالی بین شرک مادر و شرکتهای زیر م موعه.
 -9استفاده از فرصتهای خصوصی سازی در عرضه سهام.
 -10بازار گردانی سهام به منظور حفظ منافم سهامداران در شرایط رکود بازار سرمایه.
ج  -موضوع شركت
بموجب مفاد ماده  3اسرراسررنامه شرررک سرررمایه گذاری آتیه دماوند ،موضرروع فعالی شرررک به دو بخش موضرروع
فعالی های اصلی و موضوع فعالی های فرعی تفکیك گردیده که هریك از فعالی های مذکور بشرح زیر اس :
موضوع فعاليت اصلي:
سرمایهگذاری در سهام ،سهمالشرکه ،واحدهای سرمایهگذاری صندوقها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف
ک سب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه ا شخاص تح کنترم یا ا شخاص تح کنترم واحد ،کنترم شرک ،
مؤ س سه یا صندوق سرمایهپذیر را در اختیار گرفته یا در آ ن نفوذ قابل مالحظه یابد و شرک  ،مؤ س سه یا صندوق
سرمایهپذیر (اعم از ایرانی یا خارجی در حوزه خدمات مالی ،حوزه صنع و معد ن شامل زن یره تولید فوالد و مس،
حوزه انرژی شررامل انرژیهای نو و فناوریهای نوین و نف و گاز و پتروشرریمی در زمینههای صررنایم مواد شرریمیایی،
واسطهگری مالی ،الستیك سازی و نساجی فعالی کند.
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موضوع فعاليتهاي فرعي:
عمدتاً شامل :
 -1سرررمایهگذاری در مسررکوکات ،فلزات گرانبها ،گواهی سررپرده بانکی و سررپردههای سرررمایهگذاری نزد بانكها و
مؤسسات مالی اعتباری م از.
 -2سرمایهگذاری در سهام ،سهمالشرکه یا سایر اوراق بهادار با هدف کسب انتفاع به طوری که کنترم واحد یا شرک
را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل مالحظه نیابد.
 -3سرررمایهگذاری در سررایر داراییها از جمله داراییهای فیزیکی ،پروژههای تولیدی و پروژههای سرراختمانی با هدف
کسب انتفاع.
 -4ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار.
د  -تركيب سهامداران شركت
در پایان سام مالی مورد گزارش وضعی سهامداران شرک که دارای بیش از یك درصد سهم شرک میباشند
بشرح جدوم ذیل اس .
سهامداران عمده شرک در تاریخ 1397/09/30
1397/09/30
سهامداران

رديف

تعداد سهام(ميليون
سهم)

1

بانك صنع ومعدن

2

شرک لیزینگ صنع و معدن

درصد

2،958

65/7

598

13/3

3

شرک

سرمایه گذاری صنع و معدن

200

4/4

4

شرک گروه کارخان ات صنع و معدنی ایران

156

3/4

قابل ذکر ا س  ،بانك صنع و معدن که سهامدار ا صلی و عمده این شرک میبا شد ،در ساختار مالکی
بعنوان کنترم کننده عمده ،نقش مستقیم دارد.
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نمودار سهامداران شركت سرمايه گذاري آتيه دماوند
در تاريخ 1397/09/30

ساير

شركت گروه كارخانجات صنعت و معدني
ايران%4

%13

شركت سرمايه
گذاري صنعت ومعدن
%4
شركت ليزينگ صنعت
و معدن

بانك صنعتومعدن

%13

%66

شركت از منظر بورس اوراق بهادار
وضعيت معامالت و قيمت سهام
وضعی دادوستد سهام شرک در طی سه سام اخیر بهشرح زیر بوده اس :
ارزش سهام

تعداد

تعداد

روزهاي

روزهايي كه

ارزش بازار

بازبودن

نماد معامله

(ميليون

نماد

شده است

ريال)

سال مالي

تعداد سهام

منتهي به

معامله شده

1395/9/30

2،115،774،796

5،899،658

1396/9/30

807،007،079

1،858،613

234

2،089،376

236

1397/9/30

974،087،800

معامله شده
(ميليونريال)

پايان سال مالي
قيمت

سرمايه

سهم(ريال)

(ميليونريال)

227

227

9،873،000

2،194

4،500،000

234

11،381،000

2،529

4،500،000

236

7،753،500

1،723

4،500،000

میتوان دریاف که از منظر تعداد روزهای معامالتی سهم نسب به سام های قبل بهبود یافته و نقدشوندگی افزایش
داشته اس که این مهم ،بر اثر تالش شرک برای اطالع رسانی شفاف و بهنگام از کلیة رویدادهای مالی وفق
مقررات حاصل شده اس .
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 -1نقد شوندگي سهام
روند ح م معامالت سهام شرک در بورس طی سامهای مالی اخیر در نمودار زیر تر سیم گردیده ا س ( .واحد
ح م معامالت براساس هزار سهم
2,500,000
2,115,774

2,000,000

1,500,000
974,087
1,000,000

938,416
793,007

500,000
228,495
97/09/30

96/09/30

95/09/30

294,562

94/09/30

202,245

93/09/30

92/09/30

118,009

91/09/30

63,352

90/12/31

-

3,883

89/12/30

88/12/29

تعداد دفعات معامالت سهام شرک گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند طی سام مالی منتهی به  1397/9/30معادم
 74،908بوده اس .
وضعی تعداد دفعات معامالت سهام شرک طی سالهای اخیر بشرح نمودار زیر اس .
160,000
140,000

137980

120,000
100,000
74,908

80,000
60,909

59994

60,000
40,000

26,395

21,766

20,000

16,350
7,329

2,185

856

88/12/29 89/12/30 90/12/31 91/09/30 92/09/30 93/09/30 94/09/30 95/09/30 96/09/30 97/09/30
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-2روند قيمت سهام شركت
در ابتدای سام مالی مورد گزارش قیم

گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند  2،529ریام بود که با

هر سهم شرک

توجه به سود تقسیمی  127ریام به ازای هر سهم در م موع عمومی عادی مورخ  ،97/01/29نهایتا در پایان سام
مالی ( 1397/09/30به قیم

 1،723ریام رسید .بنابراین بازده سهام شرک

در طوم سام مالی برابر  %-27بوده

اس  .اگر چه در سام گذشته شاهد رشد قابلتوجه بازار بودیم ،اما متأسفانه سهام آتیه دماوند با توجه به این که در
اکثر ماههای سام ،تح

تأثیر اخبار مربوط به واگذاری و خصوصی سازی آن توسط سهامدار عمده (بنا بر الزامات

صریح و موکد قانونی قرار داش  ،روند قیمتی مناسب و بازدهی قابل قبولی در طوم سام مالی کسب نکرد.
نمودار روند قیمتی سهام شرک گروه سرمایهگذاری آتیه دماوند در سام مالی مورد گزارش

گزارش عملکرد معاونت سرمايهگذاري:
مهمترین فعالی ها و عملکرد معاون سرمایهگذاری شرک در سام مالی گذشته بشرح زیر اس :
 -1رشررد  7برابری سررود حاصررل از معامالت پرتفوی بورسرری غیرمدیریتی از حدود  50میلیارد ریام به حدود 385
میلیارد ریام.
 -2کاهش وابستگی این شرک به شرک سرمایه گذاری صنایم شیمیایی ایران از  %72به . %68
 -3افزایش قابل مالحظه ح م و تنوع در سرمایهگذاری بورسی شرک .
 -4نظارت بر طرح جامم و تفصیلی پروژه احیای اراضی  450هکتاری فراسا.
 -5نظارت بر فرایند طرح کاربری و تغییر ماهی اراضی شرک پارسیلون به منظور تبدیل به منطقة ویژه اقتصادی.
 -6رشرد  4.5برابری سرود حاصرل از معامالت پرتفوی بورسری غیرمدیریتی از حدود  60میلیارد ریام به حدود 284
میلیارد ریام.
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تركيب پرتفوي سرمايه گذاريهاي بورسي
سبد سهام بورسی شرک گروه سرمایهگذاری آتیه دماوند در پایان سام مالی منتهی به  1397/09/30متشکل از
 46شرک  2 ،حق تقدم سهام و  3صندوق سرمایهگذاری م شترک و  7اوراق م شارک جمعا به بهای تمام شده
 2،771،222میلیون ریام و ارزش روز  7،342،878میلیون ریام (به تاریخ تراز نامه اسررر  .عمده ح م پرتفوی
بورسی شرک از نظر قیم تمام شده و ارزش بازار را  3شرک مدیریتی موروثی (انتقالی از بانك صنع و معدن
یعنی شرررک صررنایم شرریمیایی ایران "شرریران" ،لیزینگ صررنع و معدن "ولصررنم" و کارخان ات مخابراتی ایران
"لکما" تشرررکیل میدهند .از آن ایی که توزیم سررررمایه گذاری در صرررنایم مختلف به منظور کاهش ریسرررك
غیرسرریسررتماتیك پورتفو و همچنین بهینهسررازی پرتفوی و در نهای افزایش بازده ،از جمله اهداف اسررتراتژیك و
بلندمدت مدیری اسررر  ،لذا به منظور حصررروم اهداف فوق ،برنامهای با محورهای زیر در دسرررتور کار معاون
سرمایهگذاری قرار گرف :
 حمای از قیم

سهام شرک

صنایم شیمیایی ایران و لیزینگ صنع و معدن به عنوان سهام استراتژیك

پورتفو(با توجه به قرار گرفتن قیم در سطوح مناسب برای خرید
 خرید گام به گام سهام استراتژیك و بلندمدت در صنایعی که از دیدگاه مدیری صنایم استراتژیك محسوب
میشود.
 تعیین تکلیف صنایم و نمادهای زیانده
 خروج تدری ی از صنایم غیراستراتژیك
 ای اد توازن بین بخش های کوتاه مدت ،میان مدت و بلندمدت پورتفو بر اسررراس اهداف و حدنصرررابهای
تعریفشده در افقهای یك ساله
 توسعه فعالی های سرمایهگذاری شرک در اوراق بازده ثاب

10

شرکت گروه سرمايهگذاري آتيهدماوند
گزارش فعاليت و وضع عمومي شرکت
براي سال مالي منتهي به  30آذر 1397

در نتی ه اقدامات فوق ،ترکیب پورتفوی سرمایهگذاری شرک در سام مالی گذ شته ب صورت زیر تغییر یافته که به
وضوح نشان از کاهش وابستگی مطلق به سهام "شیران" و افزایش تنوع و کاهش ریسك پورتفو دارد:

بهاي تمام شده 96/09/30

شیران

شیران
%28

بهاي تمام شده 97/09/30
ساير

%28

ساير

%42

%44
ولصنم

ولصنم

%12

 %11لکما
صندوق امین ملت

وبیمه

%11

%5

ارزش بازار96/09/30

ساير
%15

%2

اپرداز پارسان
%8

%2

بفجر

تاپیکو

%3

%2

شاوان
%2

ارزش بازار 97/09/30

وبیمه
صندوق امین
%5
ملت

ساير
%16

%4

شاوان تاپیکو
%1

%1

بفجر
%1
پارسان
%1
اپرداز

ولصنم
%4
شیران

شیران

%72

%67

%4
لکما
ولصنم%4
%5

با توجه به سیاس های اتخاذ شده توسط هیأت مدیره و مدیران شرک در دوره  12ماهه منتهی به 1397/09/30
پرتفوی شرررک تغییرات مثبتی داشررته بطوریکه در پایان سررام مالی مذکور پرتفوی از لحاظ قدرت نقدشرروندگی و
تنوع و حضور در صنایم استراتژیك ،ارزآور و دارای مزی رقابتی ملی نسب به ابتدای دوره افزایش قابل مالحظهای
را نشرران میدهد .اقدامات صررورت گرفته بر روی پرتفوی و تغییرات آن در طی سررام مورد گزارش من ر به تغییر
ترکیب صنایم حاضر در سبد بشرح جدوم صفحه بعد شده اس :
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پرتفوي بورسي شركت در تاريخ1397/09/30
رديف

نماد

نوع

تعداد
تحت تملک

قیمت پايانی

ارزش بازار
(میلیون ريال)

بهاي هر سهم

بهاي کل
(میلیون ريال)

1

شیران

سهام

1,330,518,184

3,725

4,956,180

588

782,248

2

لکما

سهام

159,837,919

1,894

302,733

305

48,797

3

ولصنم

سهام

225,930,318

1,469

331,892

1,402

316,647

4

مفاخر

سهام

10,911,444

2,332

25,445

3,949

43,094

5

اپرداز

سهام

23,680,210

11,087

262,542

8,809

208,590

6

نوین

سهام

29,651,084

1,354

40,148

1,063

31,534

7

دارو

سهام

5,897,752

6,937

40,913

6,027

35,545

8

وصنعت

سهام

49,699,220

1,147

57,005

1,123

55,792

9

وکادو

سهام

3,571,407

7,234

25,836

5,437

19,416

10

غگل

سهام

1,586,148

10,914

17,311

15,973

25,335

11

خزامیا

سهام

36,343,815

1,018

36,998

789

28,686

12

رکیش

سهام

11,388,326

2,786

31,728

2,991

34,066

13

چدن

سهام

4,398,599

3,930

17,286

2,807

12,346

14

ثمسکن

سهام

27,277,764

853

23,268

1,204

32,850

15

کنور

سهام

14,489,946

4,120

59,699

3,322

48,134

16

فرابورس

سهام

4,558,314

3,108

14,167

2,839

12,940

17

سفارس

سهام

24,312,501

1,297

31,533

1,422

34,563

18

سمازن

سهام

5,000,554

1,573

7,866

3,385

16,925

19

وپترو

سهام

7,253,038

1,821

13,208

1,804

13,084

20

شاوان

سهام

4,418,775

16,130

71,275

14,007

61,892

21

غشهداب

سهام

3,845,137

2,826

10,866

3,266

12,558

22

وخاور

سهام

23,053,674

2,319

53,461

1,787

41,205

23

وخارزم

سهام

37,992,920

947

35,979

1,074

40,790

24

دسبحان

سهام

2,965,229

3,558

10,550

4,472

13,261
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رديف

نماد

نوع

تعداد
تحت تملک

قیمت پايانی

ارزش بازار
(میلیون ريال)

بهاي هر سهم

بهاي کل
(میلیون ريال)

25

آسیا

سهام

5,589,270

1,608

8,988

1,761

9,844

26

کبافق

سهام

448,357

31,829

14,271

30,463

13,658

27

کروی

سهام

5,000,000

4,266

21,330

4,416

22,082

28

کاوه

سهام

12,748,177

3,270

41,687

4,318

55,052

29

بفجر

سهام

11,643,813

7,016

81,693

6,281

73,135

30

آریان

سهام

31,188,777

618

19,275

1,094

34,118

31

برکت

سهام

3,601,600

1,461

5,262

1,930

6,952

32

وبشهر

سهام

7,394,491

2,198

16,253

1,507

11,142

33

شبریز

سهام

3,385,858

14,380

48,689

10,841

36,708

34

پارسان

سهام

23,903,683

4,159

99,415

2,638

63,055

35

تاپیکو

سهام

39,886,107

1,999

79,732

1,529

60,998

36

میدکو

سهام

13,259,226

2,815

37,325

2,381

31,574

37

وغدیر

سهام

28,911,767

1,614

46,664

1,404

40,604

38

وساپا

سهام

4,166,854

862

3,592

954

3,974

39

رمپنا

سهام

6,507,785

5,106

33,229

4,064

26,450

40

شپنا

سهام

4,997,187

6,787

33,916

5,433

27,151

41

فملی

سهام

14,220,700

2,880

40,956

3,192

45,399

42

ذوب

سهام

7,938,480

1,868

14,829

877

6,964

43

وپاسار

سهام

5,198,000

999

5,193

1,800

9,359

44

ونفت

سهام

77,596

4,361

338

1,827

142

45

وبیمه

سهام

1,000

6,561

7

1,523

2

صندوق

20,844

990,683

20,650

1,000,613

20,857

47

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صندوق

24,210

982,605

23,789

1,000,000

24,210

48

گوهر

سهام

150,000

18,800

2,820

10,046

1,507

46

صندوق مشترک سرمایه گذاری صنعت
و معدن
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رديف

نماد

نوع

تعداد
تحت تملک

قیمت پايانی

ارزش بازار
(میلیون ريال)

بهاي هر سهم

بهاي کل
(میلیون ريال)

49

صندوق کوثر

سهام

10,000

1,000

10

1,396,107

13,961

50

میدکو

حق تقدم

2,924,172

2,240

6,550

1,381

4,039

51

دسبحان

حق تقدم

2,300,608

2,324

5,347

3,472

7,988

52

اخزا612

اوراق

23,075

798,727

18,431

783,741

18,085

53

اخزا615

اوراق

23,686

836,854

19,822

823,021

19,494

54

اخزا622

اوراق

6,495

881,125

5,723

866,628

5,629

55

اخزا624

اوراق

13,413

706,787

9,480

680,170

9,123

56

اخزا704

اوراق

32,115

660,173

21,201

639,437

20,536

57

اخزا708

اوراق

50,629

849,113

42,990

836,786

42,366

58

اخزا709

اوراق

49,678

715,293

35,534

699,865

34,768

جمع کل

7,342,878
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گزارش عملکرد معاونت برنامهريزي ،نظارت و امور شركتها
الف) رشد بهره وري و توسعه نظام كنترلهاي داخلي:
 .1ای اد بانك اطالعاتی و ارزیابی منظم ماهانه عملکرد شرکتهای تابعه.
 .2بررسی ،اصالح و ابالغ بودجه عملکرد سام مالی آتی.
 .3تبیین استراتژی گروه و هدای عملکرد شرک ها به سم استقالم مالی و خودکفایی در هزینهها.
 .4رفم گلوگاه تولید و هدای فعالی ها به عملیات واجد ارزش افزوده بیشتر .
 .5ادامه مسیر اصالح ساختار سرمایه شرکتهای تابعه جه خروج از ماده  141ق .ت.
 .6رفم مشکالت و تقوی بنیه مالی شرک های تابعه در جه تسویه بدهیهای دولتی سنواتی و دیون کارگری.
 .7استقرار نرم افزار حسابداری یکپارچه جه ارتقاء نظام کنترم داخلی و رفم ایراد حسابرسی از سیستم قیم تمام
شده آنها.
ب) خالصه اهم اقدامات در شركتهاي تابعه :
ب )1-شركت الستيك پارس

 تعیین تکلیف قطعی معارض مالکی سهام. کاهش قیم تمام شده محصوم با بهبود فرموم ساخ کامپاند. کاهش تعداد کارکنان مازاد از طریق خاتمه خدم و بازنشررسررتگی و تسررویه سررنوات و بیمه  %4مشرراغلسخ و زیان آور سازمان تأمین اجتماعی.
 کاهش مصرف انرژی برق با جایگزینی روشنائی کم مصرف. تعمیرات اساسی خطوط تولید و باالنس ظرفی . حفظ سهم بازار در الستیك بایاس سنگین علیرغم رقاب شدید در این حوزه. وصوم مطالبات سنواتی. واگذاری قطعی و تحویل شرک به بخش خصوصی.ب )2-شركت گروه كارخانجات صنعتي و معدني ايران
 مدیری انحالم شرکتهای در حام تصفیه و ختم تسویه شرک منحله خزر خز . تامین سود خالص  49میلیارد ریالی در شرک اصلی. پیگیری وصوم مطالبات شرکتهای واگذار شده. سبدگردانی سهام گروه آتیه دماوند. خلم ید و اخذ رای به نفم شرک علیه خریدار کارخانه قند حبه بویراحمد.15
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 بازاریابی جه فروش ساختمان اداری-ت اری واقم در پیشوای ورامین. ورود به بازار سرمایه.ب )3-شركت فرآوردههاي ساختماني ايران (فراسا)
 قطعی نمودن مالیات عملکرد سالهای  88تا  93و  95و پیگیری مالیات عملکرد سام .94 اتمام رسیدگی مالیات ارزش افزوده سالهای  87تا  94و تسویه مالیات ارزش افزوده سام .95 تامین سود خالص  13میلیارد ریالی در سام مالی منتهی به .97/6/31 پیگیری رفم معارضین امالک و اخذ سند تك برگی. پیگیری و تعیین تکلیف حقوق دولتی معادن سیلیس و سنگ آهك موجود در سای . استهالک زیان انباشته و تقسیم سود بعد از  20سام توقف فعالی . پیگیری اجرای طرح جامم و تفصرریلی تبدیل سررای فراسررا به پارک ل سررتیك و منطقه ویژه اقتصررادی ازطریق اخذ م وزهای الزم.
 ورود به بازار سرمایه.ب )4-شركت صنايع نخ خمين
 بهبود  %260در عملیات و تبدیل زیان عملیاتی  7،499میلیون ریالی سام مالی  96به سود  11،914میلیونریالی در سام مالی .97
 کاهش  24،900میلیارد ریام زیان خالص به میزان  %93نسب به سام مالی قبل. تداوم اصالح ساختار مالی با کاهش زیان انباشته. اخذ بخشودگی جرایم بیمه و تقسیط و پرداخ بدهی سنواتی. اورهام ماشینآالت و رفم موانم تولید ،خرید یك دستگاه لیفتراک. رفم مشکل تامین مواد اولیه و حفظ تولید ماهیانه  40تن با تمام مشکالت. افزایش حدود  200درصدی قیم محصوالت متناسب با افزایش بهای مواد اولیه. واردات مواد اولیه به مقدار  250تن از ترکیه به منظور تقلیل قیم تمام شده محصوم. رفم موانم اخذ تسهیالت کار گروه تسهیل جه توسعه تولید و تسهیالت بانکی. -برگزاری  3نوب مزایده فروش سهام شرک در سام .1397
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ب )5-شركت ريسندگي خاور
 کاهش زیان ناویژه از مبلغ  16،375میلیون ریام در سررام مالی  96به  5،833میلیون ریام در سررام مالی.97
 تحقق  %178بودجه تولید و  %164بودجه فروش مصوب سام مالی .97 خرید اقساطی  2دستگاه اتوکنر برای افزایش کیفی محصوالت تولیدی. اورهام و راهاندازی  2دستگاه اپن اند و  4دستگاه رینگ. رفم موانم و دریاف تسهیالت  50میلیارد ریالی سرمایه در گردش و خرید الیاف پنبه داخلی. برنامه واردات الیاف پنبه و مصرف یا فروش داخلی با  %60سود ساالنه. تثبی برنامه تولید و فروش شرکتی ب ای تولید کارمزدی. بازنشسته نمودن  9نفر از کارکنان رسمی (تنها  1نفر دیگر باقیمانده اس . انت شار آگهی مزایده سهام در تیرماه و انعقاد تفاهم همکاری برای تامین شرایط عر ضه سهام این شرک ازطریق فرابورس.
ب )6-شركت ريسندگي و بافندگي فومنات
 بررسی راهکار انتقام کارخانه به شهرک صنعتی جه آزادسازی داراییها و فروش آنها. تهیه طرح ای اد شرک جدید. خرید دستگاه ج جه رنگرزی. تقسیط بدهی بیمه و حذف جرایم متعلقه. پالک کوبی داراییهای ثاب و حذف ایراد بازرس قانونی. اورهام دستگاههای موجود در حد مقدورات نقدینگی. پیگیری جه تعیین تکلیف و اخذ سند تك برگی امالک کارخانه. افزایش قیم خدمات کارمزدی و فروش محصوالت تولیدی. انتشار آگهی مزایده سهام در آذر  96و ضبط سپرده متقاضی. -انتشار آگهی مزایده سهام در دیماه  97و عدم وجود متقاضی.
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ب )7-شركت آسيا بافت بيستون
شهرکهای ا ستان کرمان شاه جه قطعی انتقام عر صه و

 -پیگیری رفم موانم انتقام زمین م شاعی با شرک

اعیان مزایده شماره  94/2شرکتهای نساجی غرب ،فرش غرب.
 دریاف حکم قطعی دادگاه مبنی بر تثبی مالکی در سرررهام شررررک های ریسرررندگی ،حوله  -بلوجین ومخمل پوشش.
 دریاف حکم دادگاه مبنی بر تغییر فرم و شکل دادخواس مالکی سهام شرک صنایم پوشش. تعدیل کارکنان رسمی شرک ریسندگی پوشش به  2نفر و کارکنان قراردادی به  52نفر. راهاندازی سالنهای چلهکشی و بافندگی و تولید مستمر پارچه در کارخان ات پوشش.-

دریاف و اجرای حکم دادگاه مبنی بر فروش ضایعات و پرداخ دیون ممتازه سنوات کارکنان بازن ش سته
شرک های پوشش.

ب )8-شركت كارخانجات صنعتي مالير (مديريت سهام)
 اخذ رای و حکم دادگاه در مورد رد اعسار خواهان در دادگاه بدوی و ت دید نظر. اخذ رای و حکم بدوی دادگاه در مورد رد درخواس ت دید نظر خواهی خریدار سابق. افزایش راندمان خط فوالدی ( %350به بیش از  3برابر با راهاندازی و اورهام سه خط تولید محصوالت مفتولی تولید بی سابقه  580تن محصوالت فوالدی. کسب سود عملیاتی  507میلیون ریالی و پیشبینی سود عملیاتی  21میلیارد ریام در سام آتی. برنامه افزایش ظرفی تولید و فروش تا  %50در سام مالی آتی و توسعه نمایندگی در  4استان. علیرغم وجود م شکالت متعدد ساختاری ،دریاف ت سهیالت  30میلیارد ریالی سرمایه در گردش از منابمستاد تسهیل استان جه خرید مواد اولیه.
ب )9-شركت پارسيلون (مديريت سهام)
-

صدور م صوبه کارگروه ملی ت سهیل امور و رفم موانم تولید در تاریخ  95/3/21مبنی بر لغو و ابطام قرارداد
واگذاری پارسیلون با رای دادگاه.

-

اخذ موافق مقامات ذی صالح ملی و ا ستانی برای اداره شرک پار سیلون در قالب کن سر سیومی مت شکل از
بانکهای سپه ،ملی ،صنع و معدن و این شرک .

 اخذ م صوبه ا ستانداری برای فریز نمودن مطالبات سازمانهای خدماتر سان مانند تامین اجتماعی ،وزارتنیرو ،شرک گاز و  ...تا تعیین تکلیف وضعی شرک پارسیلون.
 تسویه حساب با بیش از  650نفر از کارگران.18
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 انعقاد قرارداد با شرک مشاور موننکو جه امکانسن ی فعالیتهای آتی.-

خلم ید کامل از خریدار سابق و پیگیری رفم موانم انتقام سهام بین اعضاء کنسرسیوم و انتصاب اعضاء هیأت مدیره.

ج) اقدامات واگذاري براي بهره ور نمودن منابع
شرک گروه سرمایهگذاری آتیه دماوند در راستای حداکثر نمودن منافم سهامداران اقدام به پایش مستمر شرکتهای
تح پوشش و آمادهسازی آنها برای واگذاری به بخش خصوصی نموده که اقدامات ان ام شده بشرح زیر قابل گزارش
میباشد:
 افزایش راندمان تولید و بهبود فرآیندهای عملیاتی شرک جه چاالک سازی آنها بشرح مندرج در سطور فوق ارزیابی سهام شرک های مشموم واگذاری. مذاکرات متعدد با چندین خریدار بالقوه (که برخی از آنها همچنان ادامه دارد . انتشار چند نوب آگهی مزایده.شرح جزییات جه هریك از شرکتهای مشموم واگذاری بشرح ذیل قابل ارائه اس :
ج )1-واگذاري داراييهاي شركتهاي نساجي غرب و فرش غرب (از طريق شركت آسيا بافت بيستون)
 ارزیابی اموام و داراییهای مربوط تو سط کار شناس ر سمی دادگ ستری و انعقاد تفاهمنامه واگذاری در سام95
 تعیین تکلیف مطالبات بانك ت ارت و فك رهن اراضی پیگیری رفم مشکالت مربوط به بیمه و دارایی ارزیابی وثایق معرفی شده جه انعقاد قرارداد واگذاری و وصوم بالغ بر  %35ارزش ثمن معامله رفم مشکالت و اخذ استعالمات ترهین اموام معرفی شده توسط خریدار کماکان ادامه دارد.ج )2-واگذاري سهام شركت الستيك پارس
 انتشار آگهی فراخوان برای شناسایی مشتریان بالقوه. -ارزیابی سهام شرک و تداوم مذاکرات برای واگذاری سهام شرک سام  1396بشرح جدوم زیر:

-

مرحله

مبلغ مزايده -ميلياردريال

انتشار آگهي اول

انتشار آگهي دوم

تاريخ بازگشايي پاكات

1

830

96/07/26

96/08/16

96/08/16

نتيجه

برنده داش

تو ضیح اینکه برنده مناق صه در طی  3ماه مهل دا شتند تا با خریدار سابق به تفاهم بر سند ولی با پیگیری و دریاف
حکم دادگاه به نفم گروه قرارداد انتقام منعقد و شرک تحویل متقاضی گردید.
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ج )3-واگذاري اموال و سهام شركت صنايع نخ خمين
 اخذ حکم قضایی و رفم معارضین زمین کارخانه و تثبی مالکی نظر به اینکه این شرک پس از انعقاد تفاهمنامه و اخذ ودیعه شرک در مزایده واگذاری اموام در سام  95و برگذاریمزایده اموام در  1نوب و مزایده شرک در  2نوب به فروش نر سید لذا همانطور که در بند ب 3-تو ضیح داده شد
نسب به بازسازی و نوسازی کارخانه جه ای اد مقبولی اقدام گردید.
 انتشار آگهی فراخوان برای شناسایی مشتریان بالقوه و مذاکره با چندین متقاضی در جلسات متعدد مراجعه متقاضیان برای دریاف اسناد مزایده و عدم ارائه پیشنهاد ارزیابی سهام شرک و تداوم انتشار آگهی برای واگذاری سهام شرک سام  1397بشرح زیر:مرحله

مبلغ مزايده-
ميلياردريال

انتشار آگهي

تاريخ بازگشايي
پاكات

نتيجه

1/97

351

97/4/16

97/4/27

برنده نداش

4/97

426

97/10/1

97/10/12

برنده نداش

6/97

383.4

97/10/22

97/11/3

بررسی اهلی

ج )4-واگذاري سهام شركت ريسندگي خاور
 انتشار آگهی فراخوان برای شناسایی مشتریان بالقوه مذاکره با چندین متقاضی بالقوه در جلسات متعدد مراجعه متقاضیان برای دریاف اسناد مزایده و عدم ارائه پیشنهاد ارزیابی سهام شرک و تداوم مذاکرات برای واگذاری سهام شرک سام  1397بشرح زیر:مرحله

مبلغ مزايده-

انتشار آگهي

تاريخ بازگشايي

ميليارد ريال
1

31

نتيجه

پاكات
97//4/16

97/4/27

برنده نداش

 نظر به انعقاد تفاهم همکاری برای تامین شرایط عر ضه سهام این شرک از طریق فرابورس آگهی مزایده سهام ازطریق تاالر سوم فرابورس ان ام خواهد شد.
ج )5-واگذاري سهام شركت ريسندگي بافندگي فومنات
 انتشار آگهی فراخوان برای شناسایی مشتریان بالقوه مذاکره با چندین متقاضی بالقوه در جلسات متعدد مراجعه متقاضیان برای دریاف اسناد مزایده20
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 ارزیابی سهام شرک وبرگذاری دو مرحله مزایده برای واگذاری سهام شرک سام مالی : 1397مبلغ مزايده-

انتشار آگهي

انتشار آگهي

تاريخ بازگشايي

ميليارد ريال

اول

دوم

پاكات

1

83

96/09/22

96/10/02

96/10/12

ضبط سپرده

97/4

181

97/10/22

97/11/3

برنده نداش

مرحله

نتيجه

گزارش عملکرد و فعاليتهاي مديريت حقوقي و امالک
مهمترین اقدامات و فعالیتهای مدیری امور حقوقی شرک بشرح زیر اس :
بخش اول  -عملکرد مرتبط با دعاوي و وصول مطالبات :
-1

شركت پلي اكريل

 -1-1پیگیررری پرونررده کالسرره  890915مطروحرره در شررعبه  80دادگرراه عمررومی حقرروقی تهررران موضرروع
دعوی شرک متبروع بره طرفیر شررک احیراء فروالد سرپاهان و آقرای جمشرید پنراهی و مصرطفی صرفوی
برره خواسررته مطالبرره طلررب کرره در نهای ر من ررر برره صرردور رأی محکومی ر نامبردگرران برره پرداخ ر مبلررغ
 88/046میلیون ریام در حرق شررک متبروع گردیرد کره برا تشرکیل پرونرده اجرایری طری کالسره 950116
و صدور اجراییه و تعقیب عملیرات اجررا مراترب توقیرف امرالک و حسرابهرای شررک احیراء فروالد سرپاهان
به اداره کل ثب اسناد و امالک کشور و بانك مرکزی اعالم گردید.
 -1-2همچنررین پیگیررری پرونرردههررای کالسررههررای  87/196و  880215مطروحرره در شررعب  10و  11دادگرراه
عمومی حقوقی اصرفها ن موضروع دعروی شررک متبروع بره طرفیر شررک احیراء فروالد سرپاهان ،جمشرید
پنرراهی و مصررطفی صررفوی برره خواسررته مطالبرره طلررب کرره در پایرران من ررر برره صرردور رأی برره محکومی ر
نامبردگرران برره پرداخ ر مبررالغ دو فقررره چررك جمعررا برره مبلررغ  44/000میلیررون ریررام بانضررمام خسررارات
دادرسی و خسرارات ترأخیر تأدیره در حرق شررک متبروع گردیرده اسر و برا ارجراع بره وکیرل پرونردههرای
مطروحه در جریان اجررا قررار دارد  .در خصروص پرونردههرای فروقالرذکر ضرمن توقیرف تمرامی حسرابهرا و
امالک شرک

احیاء فروالد سرپاهان مراترب وصروم مبرالغ محکروم بره از شررک مرذکور در جریران پیگیرری

و اجرا قرار دارد.
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-2

آقاي فضيلي نژاد

پیرو اقدامات ان ام شده و پیگیری های متعدد پیرامون و صوم مطالبات این شرک از آقای محمود ف ضیلی نژاد،
تاکنون نامبرده نسب به واریز مبلغ 15/000/000/000ریام به حسابهای شرک درسه مرحله در تاریخهای94/7/6
 94/9/1 ،و 94/12/10اقدام نموده و جه پرداخ مانده بدهی به این شرک ن سب به تملیك امالک معرفی شده
از سوی آقای محمود فضیلینژاد ،اقدامات صورت گرفته به شرح موارد ذیل ایفاد میگردد:
 -2-1تحویررل و انتقررام قطعرری  4دسررتگاه آپارتمرران مسررکونی واقررم در خیابرران میردامرراد اصررفهان (از  8واحررد
احداثی و اخذ اسناد مالکیر

جدیرد تکبرگری بره نرام شررک متبروع از اداره ثبر اسرناد و امرالک اصرفهان

در سام  1395ان ام شرده اسر  .الزم برذکر اسر کرل مبلرغ وصرولی از محرل تملرك آپارتمانهرای میردامراد
اصفهان بالغ بر  28/969/605/000ریام اس .
 -2-2طبررق مبایعرره نامرره شررماره  16/3486مررورخ  96/9/29نسررب برره تملررك تع رداد  70دسررتگاه آپارتمرران
مسررکونی در حررام احررداث واقررم در فوالدشررهر اصررفهان اقرردام شررده اسر  ،کرره کررل مبلررغ وصررولی از محررل
تملك آپارتمانهای فوالدشرهر اصرفهان برالغ برر  91/421/400/000ریرام اسر  .برا عنایر بره اقردامات فروق
االشرراره در راسررتای وصرروم مطالبررات  ،مبلررغ  135/391/005/000ریررام معررادم کررل مطالبررات شرررک از
آقای فضیلی نژاد از طریق دریاف وجه نقد و تهاتر امالک وصوم گردیده اس .
-3

گروه صنايع پوشش

 -3-1پیگیرری پرونرده کالسرره  870119مطروحره در شررعبه  27دادگراه عمرومی حقرروقی تهرران کرره حکرم برره
محکومی ر تضررامنی مرردیران بخررش خصوصرری برره مبلررغ  69/688میلیررون ریررام صررادر گردیررد و سررپس بررا
تقاضررای صرردور اجرائیرره و تشررکیل پرونررده اجرررا برره کالسرره  940025مراحررل تعقیررب عملیررات اجرائرری
صررورت پررذیرف و در نهای ر برررا جلررب سرریار تمررامی محکرروم علرریهم برره مبلررغ  310/000میلیررون ریررام
صادر گردید که موضوع در جه شناسائی محل اختفای آنها در جریان پیگیری قرار دارد.
 -3-2بررا عنای ر برره پرونررده کالسرره  930368مطروحرره در شررعبه  104دادگرراه عمررومی حقرروقی تهررران کرره
من ر به صردور دادنامره بردوی مبنری برر انتقرام سرهام شررکتهای تابعره پوشرش بره نفرم شررک آسریاباف
بیستون گردیرده کره دادنامره بردوی در شرعبه  15ت دیردنظر اسرتان تهرران تائیرد و پرس از اجررای حکرم ،
سهام سه شرک بنام شرک آسیا باف بیستون منتقل شد .
 -3-3پیگیررری و دفرراع درخصرروص پرونررده کالسرره  920019مطروحرره در شررعبه  40دادگرراه عمررومی حقرروقی
تهررران کرره بررا عنایر برره قرررارداد منعقررده فرری مررابین شرررک پوشررش ایررران (آقررای نصرررت ا صررمدی و
آقای عطاءاله دخایی مبنی بر فرروش میرزان  9000ترن آهرن آالت و ضرایعات و صردور حکرم قطعری بره نفرم
نامبرده ،به جهر جلروگیری از خرروج دسرتگاهها و ماشرین آالت  ،ایرن شررک از طریرق شررک آسریاباف
بیستون اقدام به طرح دعوی اعتراض ثالث نمرود کره دسرتور موقر مبنری برر توقرف عملیرات اجرائری صرادر
22
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گردید و سپس با تشکیل ج لسره دادرسری و ارجراع موضروع بره کارشرناس حکرم بردوی صرادر کره در مهلر
قانونی نسب به دادنامه اصداری ت دیدنظرخواهی شده و درجریان پیگیری قرار دارد.
 -3-4پیگیرریهررای مقتضرری از طریررق مقامرات مختلررف سیاسرری و اجرائرری کشرور و اسررتان گرریالن برره منظررور
تقویرر جایگرراه حقرروقی و اجرائرری شرررک در ارتبرراط بررا گررروه شرررک هررای پوشررش ان ررام گرفترره و
همچنررین اقرردامات اجرایرری برره منظررور انتقررام سررهام سرره شرررک حولرره و بلرروجین  ،مخمررل و ریسررندگی
پوشش با طی تشریفات قانونی صورت گرفته اس .

-4

شركت نساجي بابکان

درسررام  1387شرررک سرررمایهگررذاری آتیرره دماونررد تعررداد  14/182/862سررهم معررادم  87/69درصررد از
سررهام شرررک نسرراجی بابکرران ( سررهامی عررام را اصررالتا و وکالتررا طرری تشررریفات قررانونی و ازطریررق مزایررده
عمومی و بره موجرب قررارداد شرماره  21/5322مرورخ  87/6/9بره شررک مررآت پرشرین کریش واگرذار نمرود.
از آن ائیکرره خریررداران برره تعهرردات قررراردادی خررود درخصرروص پرداخ ر ثمررن معاملرره اقرردامی ننمرروده ایررن
شررک بمنظرور حفرظ حقروق سرهامداران و وصروم مطالبرات خررود اقردام بره طررح دعروی علیره خریرداران برره
خواسته مطالبه وجه اسناد ت راری در محراکم قضرایی ذیصرالح اقردام نمرود کره پرس از اقردامات بعمرل آمرده و
قطعی دادنامه ها نسرب بره تشرکیل پرونرده اجرایری اقردام و متعاقبرا در اجررای قرانون محکومیر هرای مرالی
اقدام به شناسایی اموام خریردار گردیرده و همچنرین بردلیل تضرامینی برودن اسرناد موضروع خواسرته  ،برر علیره
مدیران شرک خریردار نیرز اعمرام مراده  3قرانون نحروه محکومیر هرای مرالی گردیرد .از ایرن رو برا توجره بره
اقدامات بعمل آمده بره شررح فر وق ،خریرداران کتبرا تقاضرای تعیرین تکلیرف بردهی (صررفا بابر پرداخر ثمرن
معامله را نموده کره پرس از تشرکیل جلسرات مکررر مقررر شرد بردهی آنهرا در قبرام تعرفره تعردادی از امرالک
در شهر تهرران برا ایرن شررک تهراتر شرود  .لرذا پرس از تعرفره  4دسرتگاه آپارتمران و ان رام کارشناسری نهایترا
آپ ارتمانهای موصروف بره شررح اسرناد پیوسر بنرام ایرن شررک منتقرل گردیرد .الزم برذکر مری باشرد م مروع
مطالبات وصوم شده دراین مرحله جمعا به مبلغ  91/144/089/990ریام می باشد.
-5

شركت متالورژي پودر

 -5-1پیگیررری پرونررده کالسرره  890483مطروحرره در شررعبه  89دادگرراه حقرروقی تهررران بررا موضرروع دعرروی
شرررک متبرروع برره طرفیر خریررداران برره خواسررته مطالبرره طلررب کرره من ررر برره صرردور دادنامرره قطعرری برره
محکومی خریداران بره پرداخر مبلرغ  15/000میلیرون ریرام و خسرارات دادرسری گردیرده و اجراییره نیرز
صادر و ضمن توقیرف بخشری از امروام و دارائیهرای شررک مرذکور تراکنون رقمری معرادم  7/380میلیرون
ریام وصوم و مابقی در جریان پیگیری قرار دارد.
 -5-2پیگیررری پرونررده کالسرره  880131مطروحرره در شررعبه  90دادگرراه عمررومی حقرروقی تهررران موضرروع
دعوی شرک متبوع علیره خریرداران بره خواسرته مطالبره وجره چرك کره النهایره من رر بره صردور دادنامره
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مبنرری بررر محکومی ر خوانرردگان برره پرداخ ر وجرره برره میررزان  4/142میلیررون ریررام برره انضررمام خسررارات
دادرسی گردید که با توجه بره قطعیر دادنامره ضرمن توقیرف مرازاد یرك رقبره ملرك متعلرق بره نامبردگران
پرونده کماکان در جریان پیگیری و اجراء قرار دارد.
 -5-3پیگیررری مراحررل اجرائرری مطالبرره وجرره چررك شررماره  36143مررورخ  89/12/28برره مبلررغ 28/773
میلیون ریام مطروحره در اجررای ثبر کره برا دسرتور شناسرائی و توقیرف امروام شررک مترالورژی پرودر در
جریان اجراء قرار دارد.
 -5-4طرررح دعرروی و پیگیررری در خصرروص یررك فقررره چررك برره مبلررغ  20/000میلیررون ریررام در شررعبه 40
دادگرراه حقرروقی تهررران کرره پررس از ارائرره دفاعیررات مقتضرری ،نسررب برره صرردور رای برردوی برره نفررم شرررک
متبرروع و علیرره شرررک متررالورژی پررودر و مرردیران آن اقرردام گردیررد و هررم اکنررون در جریرران ت دیررد
نظرخواهی قرار دارد.

-6

شركت دوچرخهسازي قوچان

 -6-1پیگیری پرونده کالسرره  85/178مطروحه در شررعبه  7دادگاه عمومی حقوقی مشررهد موضرروع دعوی شرررک
متبوع علیه خریداران به خواسررته مطالبه وجه چك که در نهای من ر به صرردور حکم محکومی نامبردگان به
پرداخ مبلغ  15/437ریام به انضمام خسارات تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی به نفم شرک متبوع گردید که با
توقیف بخشی از اموام نامبردگان و همچنین اقدامات الزم جه توقیف سایر اموام محکوم علیهم در جریان اجرا
قرار دارد.
 -6-2طرح دعوی و پیگیری پرونده کالسررره  940411مطروحه در شرررعبه  36دادگاه عمومی حقوقی تهران به
خوا سته مطالبه یك فقره از چك های خریداران به مبلغ  12/304میلیون ریام که ضمن صدور حکررررم به نفم
شرک و رد واخواهی محکوم علرررریهم  ،نامبردگان نسب به پرونده ،ت دیدنظرخواهی نموده لذا با ارائه دفاعیات
مقتضی در پرونده مذکور ،حکم نهایی به نفم شرک متبوع صادر و پرونده در جریان عملیات اجرایی قرار گرف .
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شركت پارسيلون

نظر به دیون متعدد و متورم شرک مذکور به نهادها و بانك های کشور و تعطیلی کارخانه مزبور و آثار سوء ناشی
از عدم مدیری کارخانه در استان لرستان ،نهادهای قضائی و نظارتی استان لرستان و همچنین سازمان بازرسی کل
ک شور  ،از طرفی طی جل سات و مذاکرات و مکاتبات متعددی  ،در صدد اعاده شرک پار سیلون به شرک سرمایه
گذاری آتیه دماوند برآمده و در این خصوص فشارهای مضاعفی از سوی نهادهای مربوطه به این شرک وارد گردید
به طوری که داد ستان محترم ا ستان لر ستان مراتب اعمام ماده  598قانون م ازات ا سالمی و تعقیب کیفری را در
خصرروص مدیران این شرررک و بانك متبوع اعالم و اخطار نمود از طرف دیگر با عنای به مذاکرات و بررسرری های
صورت گرفته در کمیته ها و کارگروه های شرک و نظر به دیون و تعهررردات باالی شرک پارسیلون به اشخررراص
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متعدد ،طبیعتا اعاده شرررک مذکور به شرررک سرررمایهگذاری آتیه دماوند نه تنها هیچ اثر اقتصررادی ،اجتماعی و
مدیریتی مثبتی نداشررته بلکه اثرات مالی زیانبار و غیر قابل توجیهی به این شرررک وارد می نمود .بنابراین با وجود
عزم راسخ نهادهای سیاسی – قضائی – نظارتی استان جه اعاده شرک مذکور ،این موضوع با مقاوم شرک آتیه
دماوند مواجه گردید و در نهای با عنای به پیشررنهاد این شرررک مبنی بر اداره گروهی شرررک پارسرریلون توسررط
نهادها و بانك های بدهکار ،طی جلسه ای با حضور مقامات ارشد قضائی سیاسی و اجرائی استان لرستان خوشبختانه
پیشررنهاد مطروحه مورد موافق واقم و خطر اعاده شرررک پارسرریلون به همراه تمامی مشررکالت و ناهمواری های
موضوع مرتفم گردید .دراین خصوص ضمن تشکیل جلسات متعدد در محل شرک متبوع و وزارت کشور با حضور
مقامات کشوری و استانی و همچنین نمایندگان اعضای کنسرسیوم متشکل از شرک متبوع و بانك های صنع و
معدن ،ملی و سپه درخ صوص مو ضوع ن سب به ارائه و برر سی نظرات کار شنا سی جه ح صوم به راه حل جامم و
مانم اقدام گردید و پس از اخذ حکم بدوی مبنی بر اعاده شرک و تایید آن در دیوان عالی کشور ،نسب به برگزاری
جل سات کن سر سیوم به طور منظم اقدام و ضمن حل و ف صل م شکالت و موانم پیش رو ،ن سب به حل بحران های
کارگری و مسائل حقوقی شرک اقدام گردید و هم اکنون با پیگیری پرونده اجرایی در جریان انتقام سهام به اعضای
کنسرسیوم قرار دارد.
-8

شركت الستيك پارس

با عنای به اقدامات ان ام شده درخ صوص اخذ حکم قطعی به نفم شرک و علیرغم م سائل و م شکالت متعدد،
در نهای و به موجب قرارداد واگذاری شررماره  11/2219مورخ  97/9/6سررهام شرررک السررتیكپارس طی فرایند
مزایده به شرک

سرمایه گذاری مهر پایدار پارس (سهامی خاص واگذار و منتقل گردید که با این واگذاری نه تنها

از پرداخ مبالغ قابل توجه به شرررک مذکور جلوگیری گردید بلکه نسررب به وصرروم مطالبات سررنواتی از شرررک
ال ستیك پارس به میزان  444/212/352/191ریام نیز اقدام شد و درخ صوص ت ضمین و صوم مابقی مطالبات به
ارزش  1/100/768/268/566ریام نیز یك رقبه ملك سهل البیم در رهن شرک متبوع قرار گرف بنابراین قرارداد
مذکور یکی از مهمترین دستاوردهای گروه در راستای واگذاری شرک های تابعه و وصوم مطالبات بوده اس .
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شركت يخچالسازي لرستان

بررا عنایر برره واگررذاری شرررک یخچالسررازی لرسررتان در سررام  1382و نظررر برره عرردم توانررایی خریررداران در
اداره شرررک و برره تعویررق افتررادن حقرروق کررارگران و ای رراد مشررکالت کررارگری و امنیترری در اسررتان ،شرررک
مررذکور م ررددا در سررام  1387برره بخررش خصوصرری واگررذار گردیررد و نظررر برره ایرررادات و ابهامررات منرردرج در
واگذاری مذکور با مراجعات مکرر بره اسرتان لرسرتان نسرب بره بررسری موضروع اقردام گردیرد و ضرمن جلسرات
متعردد بررا خریررداران دوم ،پیگیریهررای مقتضرری جهر وصروم مطالبررات صررورت پذیرفترره و ضررمن ارائرره گررزارش
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مشررترک ایررن مرردیری و مرردیری حسابرسرری داخلرری در جریرران اتخرراذ تصررمیم هیررات مرردیره محترررم شرررک
بمنظور اجرای روش مطلوب در راستای وصوم مطالبات این شرک قرار دارد.
-10

شركت كاغذسازي كارون

 -10-1پیگیررری پرونررده ورشکسررتگی شرررک کاغذسررازی کررارون کرره در شررعبه پررن م اداره تصررفیه و امررور
ورشکسررتگی مطرررح مرری باشررد .نظررر برره اینکرره برره موجررب دادنامرره شررماره  9309970228700197صررادره
از شررعبه  27دادگرراه عمررومی حقرروقی تهررران ،شرررک کاغذسررازی کررارون ورشکسررتگی اعررالم و محررل
کارخانه پلمپ گردیرده اسر لرذا برا پیگیرری هرای مقتضری و مکاتبرات متعردد برا مقامرات سیاسری قضرائی
درصرد رفررم پلمررپ از محررل کارخانره گردیررده و بررا عنایر بره نامرره هررا و لرروایح ارائره شررده  ،موضرروع تحر
عنوان اعتراض ثالرث اجرایری در شرعبه مرذکور در جریران رسریدگی قررار دارد .نظرر بره اینکره شرعبه مرذکور
مدتها بالتصدی مانده برود ،نسرب بره اعرالم حساسری و اهمیر موضروع بره معراون محتررم دادسرتان کرل
کشررور طرری نامرره شررماره  16/2066مررورخ  97/8/15و همچنررین ریاس ر محترررم کررل دادگرراه هررای ته رران
طرری نامرره شررماره 16/2422مررورخ 97/9/25اقرردام کرره در نهای ر من ررر برره تعیررین قاضرری جه ر اتخرراذ
تصمیم در خصروص پرونرده گردیرد کره در ایرن خصروص ضرمن ارائره دفاعیرات مقتضری و اخرذ اسرتعالمات
مربوطه ،درانتظار صدور حکم از سوی دادگاه قرار دارد.
 -10-2خریرردار دعرروایی را بطرفیر ایررن شرررک

بخواسررته اسررترداد اصررل سررند اقالرره و تائیررد اقالرره و الررزام برره

ایفررای تعهرردات مررالی طرری پرونررده کالسرره بایگررانی  970683در شررعبه  57دادگرراه عمررومی حقرروقی تهررران
مطرح نمود کره در جریران رسریدگی قررار گرفر  .توضریح اینکره در جریران مرذاکرات قبلری برا آقرای مقردم
نسررب برره تهیرره پیشررنویس اقالرره نامرره ای اقرردام گردیررده بررود لرریکن وفررق مقررررات و توافقررات فرری مررابین
اجرررای آن مسررتلزم سرریر مراحررل مختلررف از جملرره طرررح و تصررویب در هیئ ر مرردیره ایررن شرررک و تائیررد
بانررك صررنع و معرردن گردیررده کرره برردلیل محقررق نشرردن ایررن موضرروع ،هیچگرراه اراده طرررفین بررر امضررا و
تائید اقالهنامه پیشرنهادی محقر ق نشرد .لریکن آقرای مقردم صررفا برر مبنرای عکرس برداشرته شرده از طریرق
تلفررن همررراه از مررتن پیشررنهادی نسررب برره طرررح دعرروی بطرفیر ایررن شرررک در دادگرراه حقرروقی اقرردام
نمررود کرره بررا انتخرراب وکیررل و اعررالم موضرروع برره مقامررات قضررایی طرری نامررههررای شررماره 16/2065
مورخ 97/8/15و شماره 16/2423مورخ  97/9/25موضوع در جریان پیگیری اس .
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بخش دوم  -عملکرد مرتبط با امور قراردادها ،حوزه امالک و ساير:
 -1پیگیری موارد باقیمانده از انتقام امالک واگذار شرررده به بانك صرررنع و معدن به ارزش تقریبی  384/950میلیون
ریام (موضوع تهاتر با بخشی از دیون شرک

.

 -2برگزاری مزایده امالک شرررماره  96/7در دیماه ( 1396عرضررره  9رقبه از امالک شررررک جمعا به ارزش تقریبی
 166/100میلیون ر یام و وا گذاری  2رق به م لك (ویالی  4نوشرررهر و م لك ب ندرع باس جم عا به ارزش تقریبی
 21/300میلیون ریام (انعقاد قرارداد با برندگان مزایده ،تحویل و انتقام سررند ملك نوشررهر و وصرروم اقسرراط ملك
بندرعباس و همچنین پیگیری و تهیه مقدمات برگزاری مزایده ملك کرمانشررراه در اواخر سرررام ( 1397به ارزش
تقریبی  61/000میلیون ریام
 -3ان ام سایر امور محوله نظیر تدوین و انعقاد صورت لسات ،مکاتبات ،قراردادها ،تعمیر و نگهداری از امالک ،ان ام امور
مرتبط با دفترخانهها ،پیگیری موارد ثبتی و قانونی ،تنخواهگردانی و ...
گزارش عملکرد و فعاليتهاي مديريت حسابرسي داخلي
ان ام  7مورد عملیات حسابرسی داخلی از شرک های فرعی ،که نهایتا منتج به تهیه گزارش حسابرسی داخلی شده
اس  .که اهم موارد به شرح زیر میباشد:
 -1حسابرسي از شركت هاي ريسندگي خاور ،آسيابافت بيستون  ،فومنات  ،نخ خمين :
ان ام حسابرسی داخلی و تهیه گزارش از شرک

ریسندگی خاور ،ضمنا مواردی که بهطور نمونهای رسیدگی شده

عمدتا بهشرح زیر میباشد:
 رسیدگی به  ،قراردادهای خرید مواد اولیه ،و قراردادهای فروش محصوم و ضایعات از لحاظ رعای آییننامه معامالت،قوانین و مقررات مالیاتی ،قوانین و مقررات و آییننامهها و دستورالعملهای مبارزه با پولشویی ،کنترم کیفی

خرید

مواد اولیه و قطعات و ماشینآالت.
 بررسی مقدار کاردر جریان ساخ گزارش شده در صورتهای مالی میاندورهای سام مالی مورد نظر. -بررسی مانده علیالحسابهای پرداختی به پرسنل جه

ان ام امور شرک

و ارایه راهکار پیشنهاد جه

تسویه

علیالحسابهای مورد نظر.
 بررسی حسابهای دریافتنی و پرداختنی و پیشنهاد جه ت زیه سنی و تعیین تکلیف حسابهای مذکور. رسیدگی به تسهیالت پرداختی شرک گروه سرمایهگذاری آتیه دماوند به شرک ریسندگی خاور و نحوه مصارف وتخصیص تسهیالت دریاف شده توسط شرک ریسندگی خاور با موضوعات تعیین شده در مصوبات کمیته پرداخ
شرک گروه سرمایهگذاری آتیه دماوند.
 بررسی پروندههای حقوقی له شرک .27
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 رسیدگی نمونهای هزینههای شرک و پرداخ های بانکی از لحاظ رعای کنترمهای داخلی. بررسی و رسیدگی فروش ضایعات حاصل از تولید از لحاظ رعای فرایند فروش. -بررسی نمونهای در خصوص پردخ های بانکی از لحاظ وجود مستندات الزم و رعای

قوانین و مقررات - ،بررسی

نمونهای هزینههای شرک  ،و بررسی وضعی سیستم اعالم حریق نیز ان ام شده اس .
 اقدامات الزم در خصوص موارد مندرج در گزارش با حضور مدیران ذیربط شرک گروه سرمایهگذاری آتیه دماوند،مدیر عامل و مدیر مالی شرک ریسندگیخاور در تاریخ  1396/11/21صورت لسه شده اس .
 -2پيگيري وصول مطالبات شركت يخچالسازي لرستان:
 -پیگیری وصوم مطالبات شرک

یخچامسازی لرستان ،که در این راستا در سام مالی مورد گزارش ،طی چندین

مرحله مراجعه به آن شرک (شهرستان خرمآباد و برگزاری جلسه با خریدار شرک  ،درخصوص حل و فصل اختالفات
فیمابین مذاکره شد ه اس  ،که با توجه به تصمیمات شورای محترم حقوقی در خصوص اقدامات ان ام شده ،موضوع
بر اساس آن تصمیمات آن شورا پیگیری خواهد شد.
 -3برگزاري جلسات كميته حسابرسي:
برگزاری  12جلسه کمیته حسابرسی(دو جلسه فوقالعاده در سام مالی مورد گزارش  ،که مصوبات جلسههای مذکور
جه

اطالع و طرح در جلسات هیأت مدیره محترم به دبیر محترم هیأت مدیره ارسام شده اس  .ضمنا بندهای

اجرائی صورت لسات مذکور جه

اطالع و اقدامات الزم به معاون ها و مدیری های ذیربط ابالغ گردیده اس .

خالصهای از مورد مطروحه در جلسات برگزار شده به شرح زیر اس :
 تصویب برنامه عملیاتی واحد حسابرسی داخلی ،بررسی پیشنویس گزارشات حسابرسی داخلی و دعوت از مدیرانعامل شرک های مورد حسابرسی جه

شرک

در کمیته حسابرسی به منظور ارایه توضیحات الزم در خصوص

گزارشات حسابرسی به تشخیص اعضاء کمیته ،بررسی گزارش مقایسهای صورتهای مالی شرک های گروه با دوره
مشابه قبل و بودجه آنها در مقاطم میاندورهای و پایان سام مالی و بررسی گزارش ت میعی سود و زیان شرک های
گروه ،و ارایه پیشنهادات الزم ،دعوت از مدیر عامل محترم شرک

اصلی و عضو محترم موظف هیأت مدیره جه

حضور در یکی از جلسات کمیته حسابرسی و ارایه گزارش عملکرد و استفاده از نظرات ارشادی ایشان ،دعوت از
معاونین و مدیران شرک

اصلی جه

حضور در جلسات کمیته حسابرسی با توجه به موضوع دستور جلسه کمیته

حسابرسی ،جه اخذ نظرات و یا ارایه گزارش اقدامات صورت گرفته در خصوص موضوعات مطروحه.
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گزارش عملکرد و فعاليتهاي معاونت مالي و اداري
 -1مديريت منابع انساني و خدمات اداري
دنیای کسب وکار مدرن محیطی پویا و رقابتی اس  .دستیابی به اهداف و ارتقای دائمی در این فضا به مدیران و
کارکنان در همهی سطوح نیاز دارد .در چنین فضایی الزم اس
تالشی مستمر داشته باشند .مهارتهای مدیری

سازمانها متقابال برای تقوی

سرمایه انسانی خود

گروهی و انفرادی خود را تقوی کنند .اخالق کاری و استاندارهای

مطابق با فرهنگ خاص سازمان خود تدارک ببینند ،در راستای دستیابی به اهداف این شرک از مهمترین اقدامات و
برنامه های حوزه مدیری منابم انسانی و خدمات اداری طی سام مالی جاری میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
 آموزش در سطوح مختلف سازمانی براساس نیازسن ی ان ام شده ،جه

تقوی

و بهبود در عملکرد کارکنان و

مدیران در حوزه فعالی ایشان.
 برگزاری جلسات و نشستهای منظم با مدیران و کارکنان داخلی شرک و مدیران شرکتهای تابعه به منظور انتقام
سیاستهای کلی و برنامه های استراتژیك شرک .
 کنترم و اعالم دوره ای برنامههای عملیاتی این مدیری در راستای استراتژی شرک .
 ح ضور فعام در رتبهبندی شرک های برتر ایران (بی س و یکمین سام رتبه بندی  IMI100سازمان مدیری
صنعتی و کسب رتبه اوم در حوزه فروش الستیك و پالستیك.
 بررسی و تهیه مستندات الزم جه دریاف ایزو براساس برنامه استراتژی جدید.
 -2مهمترين اقدامات در حوزه مديريت امور مالي
 .1برنامهریزی جه آغاز فرایند افزایش سرمایه در سام  1398از مبلغ  4.500میلیارد ریام به مبلغ  6.000میلیارد
ریام ،از محل سود انباشته و با هدف جبران سرمایهگذاریهای ان ام شده در سامهای گذشته.
 .2اعالم آمادگی شرک گروه سرمایهگذاری آتیه دماوند جه تعیین تکلیف بدهی معوق شرکتهای تابعه باب دریاف
تسهیالت از بانك صنع

و معدن و پیشنهاد تهاتر بدهی شرکتهای تابعه با داراییهای غیر مولد (امالک آماده

واگذاری شرک گروه سرمایهگذاری آتیه دماوند.
 .3روند کاهشی مبلغ بدهی به سازمان تامین اجتماعی طی سامهای مالی  95 ،94و  . 96با توجه به افزایش قانونی
نرخ حقوق و دسررتمزد و هزینه های مشررموم بیمه تامین اجتماعی طی سررام های اخیر ،مبلغ بدهی به سررازمان
تامین اجتماعی در سامهای  95و  96نسب به سام ( 94سام پایه به ترتیب  %23و  %28کاهش داشته اس .
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 .4طی سام مالی منتهی به  1397/09/30تعداد روزهای کاری بازار سرمایه  240روز میباشد که در این مدت
تعداد  234روز نماد شرک گروه سرمایهگذاری آتیه دماوند با نماد "واتی" در این بازار فعام بوده اس .
 .5مشاوره به شرکتهای تابعه در خصوص بدهیهای مالیاتی ،بیمهای و استقرار نرمافزارهای مالی.
 .6پرداخ سود سهام مصوب سام مالی  1395و  1396از طریق سیستم جامم بانکی.
 .7ارسام گزارشات بودجه و عملکردی ماهانه ،فصلی و موردی به صورت مطلوب و بموقم در سامانه کدام به
طوری که این شرک موفق به کسب رتبه  11کیفی افشاء اطالعات گردید و  234روز کاری نماد شرک
گشوده و مورد معامله قرار گرف .
 .8وصوم مطالبات به مبلغ  168میلیارد ریام باب فروش شرک سایان کارت.
رتبه كيفيت افشاء اطالعات
براسررراس رتبه بندی و ارزیابی سرررازمان بورس و اوراق بهادار وضرررعی رتبه بندی این شررررک از لحاظ امکان
نقد شرروندگی سررهام و همچنین از نظر کیفی اطالعات و نحوه اطالع رسررانی در سررام مالی منتهی به 1397/9/30
بشرح جدوم زیر اس .
1397
شرح
کیفی افشاء و اطالع رسانی

رتبه بین کل
شرک ها

رتبه بین شرک های
هلدینگ

در تاریخ  1396/12/29منتشر شده اس

1396
رتبه بین کل
شرک ها

رتبه بین شرک های
هلدینگ

119

18

تعداد روزهای گشایش نماد

236

234

تعداد روزهای معامالتی

236

234

نسب ح م معامالت به میانگین
موزون سرمایه

% 21.7

% 17.9

وصول مطالبات
با توجه به اقدامات ان ام شده در خصوص پیگیری وصوم مطالبات شرک  ،در سام مورد گزارش مبلغ 840،611
میلیون ریام از مطالبات شرک بشرح موارد ذیل وصوم گردیده اس .
 -1وصوم مبلغ  108.752میلیون ریام مطالبات باب ثمن معامله شرکتهای واگذار شده .
 -2وصوم مبلغ  172.193میلیون ریام مطالبات باب تسهیالت مالی اعطایی و انتقالی.
 -3وصوم مبلغ  548.863میلیون ریام مطالبات سود سهام.
 -4سایر وصوم مطالبات به مبلغ  10.802میلیون ریام.
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جدول وصول مطالبات به تفکيک نوع وصولي بصورت ماهيانه در پايان سال مالي منتهي به 1397/09/30
ثمن معامله

ماه

سود سهام

تسهيالت

جمع

ساير

دی

4،150

5،271

100،000

705

110،126

بهمن

33،577

9،017

500

678

43،771

اسفند

13،245

5،061

1،469

599

20،375

فروردین

0

218

0

404

622

اردیبهش

1،246

1،681

2،150

994

6،072

خرداد

5،743

5،207

40،000

582

51،532

0

3،296

1،403

523

5،222

مرداد

42،789

0

75،644

333

118،765

شهریور

2،259

70

47،513

485

50،327

مهر

0

223

22،224

4،018

26،465

آبان

3،493

0

52،559

983

57،035

آذر

2،249

142،148

205،400

501

350،299

108،752

172،193

548،863

10،802

840،611

تیر

جمع
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گزيده اطالعات تلفيقي گروه سرمايه گذاري شركت آتيه دماوند
گـروه
اطالعات عملکرد مالي طي دوره (ارقام بهميليون ريال)

1397/9/30

تجديد ارائه شده
1396

1395

سود ناخالص

400.793

132،171

610،724

سود عملیاتی

1.038.146

883.247

1،248،966

درآمدهای غیرعملیاتی

31.450

51،372

87،414

سود خالص پس از کسر مالیات

905.383

865.749

1،242،658

وجوه نقد حاصل از فعالی های عملیاتی

573.664

270.390

37،742

اطالعات وضعيت مالي در پايان دوره (ارقام بهميليون ريال)
جمم داراییها

12.823.126

12.829.490

13،060،534

جمم بدهیها

1.273.732

2.369.371

2،481،435

سرمایه ثب شده

4،500،000

4،500،000

3،000،000

جمم حقوق صاحبان سهام

11.549.394

10.460.119

10،579،099

نرخ بازده ( درصد)
نرخ بازده داراییها

7.06

6.75

9.51

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام( ارزش ویژه

7.84

8.27

11.75

اطالعات مربوط به هر سهم:
تعداد سهام در زمان برگزاری م مم

4،500،000،000

4،500،000،000

3،000،000،000

سود واقعی هر سهم – ریام

211

216

451

سود نقدی هر سهم -ریام) (DPSپیشنهادی هیأت مدیره

117

178

180

آخرین قیم هر سهم در تاریخ تایید گزارش – ریام

1.952

2,137

1،983

ارزش دفتری هر سهم – ریام

2.566

2.324

3،526

ساير اطالعات :
تعداد کارکنان -نفر ( پایان سام

1.368

32

1.408

1،699
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گزيده اطالعات شركت اصلي
اصلي
اطالعات عملکرد مالي طي دوره (ارقام بهميليون ريال)

1397/9/30

تجديد ارائه شده
1396

1395

سود ناخالص

1.376.439

1,080,974

1,391,630

سود عملیاتی

1.329.964

1,141.718

1,331,887

()11.041

2,477

19,988

1.318.923

1,144,195

1,351,875

656.837

()84.597

()319,266

درآمدهای غیرعملیاتی
سود خالص پس از کسر مالیات
وجوه نقد حاصل از فعالی های عملیاتی
اطالعات وضعيت مالي در پايان دوره (مبالغ بهميليون ريال):
جمم داراییها

8.423.302

7.970.342

7,584,423

جمم بدهیها

611.069

905.533

950,426

سرمایه ثب شده

4,500,000

4,500,000

3,000,000

جمم حقوق صاحبان سهام

7.812.233

7.064.809

6,633,997

نرخ بازده ( درصد)
نرخ بازده داراییها

15.66

14.35

17.82

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام( ارزش ویژه

16.88

16.19

20.38

اطالعات مربوط به هر سهم:
تعداد سهام در زمان برگزاری م مم

4,500,000,000

4,500,000,000

3,000,000,000

سود واقعی هر سهم – ریام

294

274

481

سود نقدی هر سهم -ریام) (DPSپیشنهادی هیأت مدیره

117

178

180

آخرین قیم هر سهم در تاریخ تایید گزارش – ریام

1.952

2,137

1.983

ارزش دفتری هر سهم – ریام

1.736

1.570

2,211

ساير اطالعات:
تعداد کارکنان -نفر ( پایان سام

54

33

54

57

شرکت گروه سرمايهگذاري آتيهدماوند
گزارش فعاليت و وضع عمومي شرکت
براي سال مالي منتهي به  30آذر 1397

مروري بر عملکرد و دستاوردهاي مهم شركت
مهمترین وجوه عملکرد گروه سرمایهگذاری آتیه دماوند در بورس تهران طی  3سام اخیر را می توان چنین خالصه
کرد:
 اخذ م وز از سهامدار عمده جه

ان ام افزایش سرمایه در سام  1398از مبلغ  4.500میلیارد ریام به مبلغ

 6.000میلیارد ریام از محل سود انباشته و با هدف جبران سرمایهگذاری ان ام شده در سامهای گذشته .هدف
اصلی از این افزایش سرمایه بهبود ساختار مالی شرک

و جلوگیری از خروج نقدینگی و افزایش نقدینگی و

سرمایهگذاری های شرک اس .
 آماده سازی زیر ساخ های الزم جه پذیرش سهام شرک ریسندگی خاور در فرابورس و واگذاری سهام شرک
مذکور از طریق فرابورس.
 ان ام اقدامات ذیل به منظور آماده سازی شرکتهای تابعه جه واگذاری به بخش خصوصی:
 -1اصالح ساختار ترازنامه از طریق انتقام مطالبات شرک

مادر به حساب سرمایه (افزایش سرمایه از محل

مطالبات و ت دید ارزیابی زمین جه خروج از شموم ماده  141قانون ت ارت.
 -2پیگیری و تعیین تکلیف بدهیهای معوق به سازمانهای تامین اجتماعی و امور مالیاتی.
 -3ارزیابی سهام و انتشار چندین نوب آگهی مزایده در خصوص واگذاری شرکتهای تابعه.
(طی سامهای  94تا  97اموام شرک های ن ساجی غرب ،فرش غرب ،خزرخز و سهام شرک های آتیه سازان
صنع و معدن ،گسترش انرژی نو آتیه و سایان کارت با فرآیند مزایده به بخش خصوصی واگذار گردید .
 -4واگذاری سهام شرک های صنایم نخ خمین و شرک ریسندگی و بافندگی فومنات در دستور کار شرک گروه
سرمایهگذاری آتیه دماوند قرار دارد .شرک
ارزیابی خریداران بالقوه و ارزیابی اهلی

صنایم نخ خمین با ارزش حدود  380میلیارد ریام در مرحله
خریداران میباشد .همچنین واگذاری سهام شرک

بافندگی فومنات در مرحله مزایده بوده و سهام شرک

ریسندگی و

ریسندگی خاور به زودی از طریق فرابورس در بازار

سرمایه عرضه میشود- .
 واگذاری  96/387درصد از سهام شرک

الستیك پارس به بخش خصوصی .هر چند سود شناسایی شده مبلغ

قابل توجهی نمیباشد ،لیکن از چند زاویه فروش الستیك پارس برای این شرک ارزش افزوده ای اد خواهد نمود:
 - -1مالکی  83درصد سهام در اختیار شرک گروه سرمایهگذاری آتیه دماوند ،دارای پرونده حقوقی بوده که این
موضوع یکی از پروندههای حقوقی اصلی و از چالشهای شرک
حسابرسی مورد تاکید حسابرسان شرک

به شمار میرود که در گزارشات ساالنه

قرار میگرف  ،که با واگذاری ان ام شده خوشبختانه این چالش

مرتفم گردید.
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 -2شرک

مذکور جزو شرک های فرعی زیانده گروه سرمایهگذاری آتیه دماوند بوده و عملکرد آن اثر منفی بر

سود و زیان تلفیقی داشته اس .
 -3فروش سهام شرک مذکور موجب ای اد سود تحقق یافته به مبلغ  137میلیارد ریام شده اس .
 -4با توجه به اینکه سهام شرک الستیك پارس به صورت اقساطی به فروش رسیده اس  ،درآمد کارمزد سنوات
آتی به مبلغ  352میلیارد ریام در دفاتر ثب

که پس از وصوم اسناد دریافتنی ،در سامهای آتی

شده اس

تاثیر مثبتی بر سود و زیان شرک خواهد داش .
 -5شرک

گروه سرمایهگذاری آتیه دماوند هرساله باب

تأمین مواد اولیه و پرداخ

حقوق ودستمزد کارکنان

شرک الستیك پارس مبالغی را بعنوان تسهیالت به شرک مذکور پرداخ مینمود که با فروش سهام شرک
مذکور خروج منافم اقتصادی آتی از شرک اصلی کاهش مییابد.
 -6با فروش سهام شرک

الستیك پارس مطالبات سنواتی بالغ بر  836میلیارد ریام (به صورت واریز نقدی به

مبلغ  142میلیارد ریام ،دریاف به صورت اسناد دریافتنی به مبلغ  302میلیارد ریام و در قالب افزایش سرمایه
از محل مطالبات به مبلغ  392میلیارد ریام وصوم و تعیین تکلیف گردیده اس .


اخذ رای نهایی از دادگاه باب انتقام سهام سه شرک شرک ریسندگی پوشش ،حوله و بلوجین و مخمل پوشش
به شرک اقماری گروه سرمایهگذاری آتیه دماوند (شرک آسیا باف بیستون .

شرک صنایم پوشش از شرک های قدیمی بانك صنع و معدن و گروه سرمایهگذاری آتیه دماوند اس که فعالی
خود را در زمینه نساجی در دهة  50شمسی آغاز کرده و متأسفانه به عل بروز مشکالت مالی و مدیریتی از اواسط
دهة  80از مدار تولید خارج شده اس  .گروه شرک های صنایم پوشش ایران شامل چهار شرک

صنایم پوشش،

ریسندگی پوشش ،حوله و بلوجین پوشش و مخمل پوشش ،بهموجب قرارداد واگذاری شماره  160/00435مورخ
 1383/06/03به شرک تتیسکیش و سایر واگذار میگردد که به عل عدم ایفای تعهدات توسط خریداران و النهایه
مصوبه هیئ محترم وزیران و مقامات استانی در سام  1385تصمیم به اعاده سهام شرک های مذکور به آتیه دماوند
گردید .با عنای

به طرح دعوی خریداران بخش خصوصی به طرفی

شرک

متبوع مبنی بر ابطام اقدامات و اعاده

سهام به موجب احکام صادره از محاکم قضایی استان تهران حکم به نفم خریداران بخش خصوصی و ابطام اقدامات
شرک
پرداخ

گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند بین سامهای  1385تا  1390صادر گردید .خریداران بخش خصوصی از
و تعیین تکلیف تعهدات و مطالبات ناشی از قرارداد و هزینههای صورتگرفته توسط شرک

گروه سرمایه

گذاری آتیه دماوند امتناع نمودهاند و از طرفی خریداران مذکور با روشهای مختلف اقدام به واگذاری و فروش سهام،
اموام و دارایی گروه شرک های پوشش به غیر نمودند .در نهای
وزیر محترم صنع

پس از پیگیری مقامات سیاسی کشوری ،از جمله

 ،معدن و ت ارت و رئیس قوه قضائیه و رئیس م لس شورای اسالمی و رفم موانم حقوقی ،رای

دادگاه نسب به اعاده  3شرک ریسندگی پوشش ،حوله و بلوجین و مخمل پوشش و اخذ حکم قضایی در این خصوص
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به نفم شرک

آسیا باف بیستون (از شرکتهای فرعی گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند صادر گردید و اقدامات الزم

به منظور حصوم توفیق پیرامون شرک

صنایم پوشش ایران ،صورت پذیرفته که با پیگیری ان ام شده سهام سه

شرک بنام شرک آسیاباف بیستون منتقل شد.
مشخصات و سوابق اعضاي هيأت مديره
شركت آتيه الوند صنعت

شركت سرمايهگذاري صنايع

و معدن

شيميايي ايران

کیومرث قربانیا

سعید فایقی
مدیر عامل و عضو هیأت مدیره(موظف
رئیس هیأت مدیره شرک مهندسی
وبازرگانی پیچ و مهره¬های صنعتی
ایران – رئیس و عضو هیأت امنا موسسه
صندوق حمای و بازنشستگی آینده
ساز – معاون نوسازی و بهره¬برداری و
معاون سرمایه¬گذاری سازمان گسترش
و نوسازی صنایم ایران – مدیر عامل و
عضو هیأت مدیره شرک توسعه حمل
ونقل ریلی گسترش – معاون ورزشی و
امور فدارسیون سازمان تربی بدنی و ...

شركت ليزينگ صنعت و

سرمايه گذاري صنعت و

معدن

معدن

نماينده

محمدرضا زنگنه

محمدرضا شفیعی

سیدجواد تقوی سبزواری

سمت

رئیس هیأت مدیره
(غیرموظف

نایب رئیس هیأت مدیره
(غیرموظف

رئیس هیأت مدیره(موظف

عضو هیأت مدیره (موظف

مدیر حسابرسی و بازرسی
بانك صنع و معدن –
مشاور مدیر عامل بانك
صنع و معدن – مدیر امور
حسابداری کل بانك صنع
و معدن – مدیر مالی بانك
صنع صنع و معدن –
عضو هیأت مدیره شرکتهای
نساجی خوی  ،آجر سفالین
 ،کاشی حافظ و سرمایه
گذاری صنع و معدن

معاون مالی و اداری شرک
پس خراسان – مدیر
عامل شرک پدیده شاندیز
– مدیر کل شرک پس
خراسان رضوی – عضو
هیأت عامل موسسه
فرهنگی ورزشی پیام –
رئیس کمیته ارزیابی
طرحها و برنامه های
شرک پس – معاون
پستی شرک پس
خراسان رضوی و ...

رئیس سازمان بازرگانی گلستان
مدیر کل دفتر م امم و امورشرکتهای وزارت بازرگانی
معاون بازرسی و عضو هیأتمدیره سازمان حمای مصرف
کنندگان و تولید کنندگان
معاون وزیر و رئیس هیأتمدیره و مدیر عامل سازمان
حمای مصرف کنندگان و
تولید کنندگان

عضو کمیسیون مشورتیبازرگانی وزارت صنع و
معدن و ت ارت

وکیل دادگستری – عضو
کانون وکالی دادگستری
مرکز – معاون امور
شرکتها و سهام و مشاور
حقوقی شرک گروه
سرمایهگذاری آتیه دماوند
– عضو گروه بررسیهای
دفتر امور حقوقی سازمان
تامین اجتماعی – مشاور
حقوقی هیأت مدیره
پس بانك – عضو هیأت
مدیره شرک فراگیر
باف بلوچ – سرپرس
امور حقوقی سازمان
صنایم ملی ایران و ...

1397/07/17

1397/07/17

1393/10/24

1397/07/17

نام سهامدار

سوابق اعضاي
هيأت مديره

تاريخ عضويت

بانك صنعت و معدن

كميتههاي تخصصي هيأت مديره
هیأت مدیره شرک دارای تعداد  7کمیته تخصصی و کمیسیون بشرح زیر میباشد :
 .1کمیته وصوم مطالبات
 .2کمیته اصالح ساختار مالی شرکتهای تابعه
 .3کمیته حسابرسی
 .4کمیته حقوقی
 .5کمیته سرمایه گذاری
 .6کمیسیون واگذاری سهام
 .7شورای مدیران
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معامالت با اشخاص وابسته
معامالت مشررموم ماده  129قانون ت ارت مصرروب اسررفند ماه  1347و معامالت با اشررخاص وابسررته طی یادداشر
شماره  38ضمیمه صورتهای مالی میباشد.
کلیه معامالت فوق بموجب قانون ت ارت به تصویب هیأت مدیره این شرک رسیده اس .
حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت
 -1بموجب مفاد بند 3تصرررمیمات متخذه در جلسررره م مم عمومی عادی سرررالیانه صررراحبان سرررهام شررررک
مورخ  1397/01/29سررازمان حسررابرسرری بعنوان حسررابرس و بازرس قانونی شرررک برای سررام مالی منتهی
به 1397/09/30انتخاب گردید.
 -2میزان حقالزحمه حسابرس و بازرس قانونی
بموجب مفاد بند  3صورت ل سه م مم عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرک مورخ  ،1397/01/29م مم
عمومی شرک  ،حق الزحمه ح سابرس و بازرس قانونی شرک را برای سام مالی منتهی به  ،1397/09/30مطابق با
تعرفه سازمان حسابرسی مورد تصویب قرار داد.
پيشنهاد هيأت مديره براي تقسيم سود
هیأتمدیره شرک گروه سرمایهگذاری آتیهدماوند سود قابل تق سیم حا صل از فعالیتها و عملکرد شرک در سام
مالیمنتهی به 1397/09/30را بشرررح جدوم زیر به م مم عمومی عادی سررالیانه صرراحبان سررهام و سررهامداران
پیشنهاد مینماید.
ميليون ريال

سود خالص شركت اصلي

سود قابل تخصيص

حداكثر سود قابل تخصيص

پيشنهاد تقسيم سود

1.318.923

3.017.101

3.017.101

527.569

شيوه هاي تأمين مالي
همه شرررکتها و سررازمانها در راسررتای گسررترش فعالیتها و سرررمایه گذاریهای خود نیازمند منابم مالی و تأمین
نقدینگی میباشند.
یکی از مهمترین چالشهای پیشروی شرکتها و سرمایهگذاران نحوه تأمین مالی میباشد.
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روشهاي تأمين مالي :
شرررک گروه سرررمایه گذاری آتیه دماوند بمنظور تأمین نقدینگی مورد نیاز خود شرریوه های تأمین مالی را مورد
بررسی قرار داده و در سام مالی منتهی به  97/9/30روشهای زیر جه تأمین مالی را مورد استفاده قرار داده اس :
1
2
3
4
5

تأمین منابم مالی از محل وصوم مطالبات شرک باب سود سهام در شرکتهای سرمایهپذیر.
تأمین مالی از طریق وصوم مطالبات مربوط به فروش و واگذاری شرکتهای واگذار شده.
تأمین مالی ازطریق جذب سرمایهگذار.
تأمین مالی از طریق برگزاری مزایده و فروش امالک آماده واگذاری که در راسررتای وصرروم مطالبات سررنواتی
شرک بدس آمده اس .
تأمین مالی از طریق فروش اموام و دارائیهای غیر مولد شرکتهای تابعه.

برنامهها و چشمانداز شركت براي سال مالي آتي
با توجه به و ضعی صنع و شرایط اقت صادی ک شور و همچنین با توجه به صنع سرمایه گذاری و با پیش بینی
وضعی سام مالی آتی ،مهمترین اهداف و اقدامات مرتبط با برنامه ها و چشم انداز شرک در سام مالی آتی بشرح
ذیل پیش بینی میگردد:
 -1اصالح تركيب پورتفوي سرمايه گذاري غيرمديريتي شركت:
در سام مالی آتی ،بخش باقیمانده سرمایه گذاریهای شرک در صنایم غیربنیادی نظیر سیمان و بانکی و ...
واگذار شده و خروج کامل اتفاق خواهد افتاد و همزمان وزن حضور در صنایم بنیادی و استراتژیك نظیر پتروپاالیشی
و فلزات (فوالد و مس و سرب و روی و حمل و نقل افزایش خواهد داش  .میزان افزایش در سرمایه گذاری های
کوتاه مدت بورسی حدود  150میلیارد ریام پیش بینی می شود.
 -2كسب درآمد از پورتفوي سرمايه گذاري غيرمديريتي شركت:
در سام مالی آتی پیش بینی می شود که سود حاصل از ادارة پورتفوی غیرمدیریتی شرک به بیش از 450
میلیارد ریام بالغ گردد که مشتمل بر حدود  180میلیارد ریام سود حاصل از م امم و  270میلیارد ریام سود
حاصل از خرید و فروش سهام باشد.
 -3تعريف و اجراي حداقل يک پروژه توسعه اي در حوزه انرژي:
در سام مالی آتی ،پیش بینی می شود که شرک دس کم در یك پروژه جدید که به احتمام قوی در حوزة
انرژی (نیروگاه های تولید پراکنده خواهد بود ورود کرده و سرمایه گذاری مستقیم بیش از  200میلیارد ریام
داشته باشد.
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 -4تکميل مطالعات و اخذ مجوز براي اراضي پارسيلون
به دنبام تکالیف حاکمیتی و داخلی موضوعه برای احیای شرک پارسیلون و تعریف طرح های اقتصادی حاوی
ارزش افزوده و اشتغام پایدار در اراضی آن ،مطالعات تبدیل اراضی این شرک به یك منطقة ویژة اقتصادی در
جریان اس که در سام مالی آتی تکمیل خواهد شد و در صورت موافق مراجم ذیربط پارسیلون به یك منطقة
ویژه اقتصادی بدم میگردد که ارزش فراوانی برای اراضی آن ای اد خواهد کرد و آتیه دماوند مالك  %14از سهام
کنسرسیوم سرمایه گذار و بهره بردار آن منطقه خواهد بود.
پیگیری انتقام سهام شرک پارسیلون  ،تملیك شرک  ،انتخاب هیأت مدیره و تبدیل آن به منطقه ویژه اقتصادی
لرستان اقداماتی اس که در سام آینده پیش بینی میشود صورت پذیرد.
 -5ادامة فعاليت براي اخذ مجوز احداث پارک لجستيک در اراضي فراسا
به منظور احیای اراضی فراسا نیز از  2سام پیش تا کنون مطالعاتی در جریان بوده که اکنون به اتمام رسیده و
در مراجم قانونی استان البرز نیز ارائه شده اس  .فرایند طرح و ان ام اصالحات ترافیکی ،زیس محیطی ،فنی و
زیرساختی آن در سام مالی آتی تداوم خواهد داش تا نهایتا م وز شورای عالی برنامه ریزی استان البرز و کلیة
دستگاههای ذیربط اخذ گردد.
 -6احياء اراضي شركت صنايع پوشش
در این راستا قرارداد تهیه مطالعات تعیین کارکردهای آتی اراضی مذکور با مشاور منعقد گردیده و تا کنون 85
درصد طرح مطالعاتی فوق توسط مشاور ان ام شده اس  .الزم به ذکر اس که شرکتهای ریسندگی پوشش ،حوله و
بلوجین و مخمل پوشش در یکی از بهترین مناطق استان گیالن و در زمینی به وسع  85هکتار واقم شده و مرغوبی
این زمین ،باعث شد گروه سرمایهگذاری آتیه دماوند مطالعاتی را جه احیا و تبدیل کاربری و بالفعل کردن ارزش
بالقوة آن آغاز نماید .فاز اوم مطالعات در سام  1395آغاز شده و اینك منتظر دریاف تأییدیه از مراجم ذیربط در
استان گیالن اس  .بر اساس مطالعات اولیه ان ام شده ،اراضی مذکور می تواند بعنوان یك مرکز ل ستیك پشتیبان
برای بنادر انزلی و کاسپین مورد بهره برداری قرار گرفته و همزمان امکانات آموزشی ،رفاهی و تولیدی با محوری
صنایم تبدیلی کشاورزی را نیز در بر داشته باشد .در صورت همکاری مراجم استانی ،مطالعات فاز دوم این طرح در
سام  1398آغاز خواهد شد.
گزینة دومی که به عنوان محور توسعة این اراضی در آینده مد نظر اس  ،احداث یك پارک نساجی ( Textile Parkدر
آن اس که محلی برای ت میم عناصر مختلف زن یرة ارزش نساجی و بهره مندی آنها از زیرساخ و امکانات مشترک
خواهد بود .این طرح مراحل اولیة توسعة مفهومی خود را می گذراند و در صورت تأیید توسط مقامات استان می تواند
جایگزین طرح مرکز ل ستیك گردد .در نهای الزم به ذکر اس که شروع اقدامات توسعه ای در این اراضی منوط به
طی مراحل قضایی و رفم معارض خواهد بود.
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 -7طرح تأسيس منطقه ويژه اقتصادي خدمات و صنايع نوين ساختماني فراسا
شرک فراورده های ساختمانی "فراسا" در دهههای  50تا  70شمسی فعام بود و مصالح و فراوردههای ساختمانی
را با نام ت اری سیپورکس به بازار عرضه می کرد .در سام  1379به عل

مشکالت مالی ومدیریتی ،فعالی

شرک

متوقف شد و این توقف تا سام  1393ادامه داش  .با توجه به پتانسیل باالیی که در اراضی  450هکتاری این شرک
دیده شد ،گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند تصمیم به توقف فرایند انحالم و ان ام فعالی هایی به منظور احیای این
اراضی گرف  .پس از ان ام مطالعات اولیه در سام 1394پیشنهاد تبدیل این زمین به یك منطقة ویژة اقتصادی یا
پارک ل ستیك مصالح و فناوریهای نوین ساختمانی مطرح گردید .فاز دوم مطالعات برای طراحی جامم و تفصیلی
آن از شهریور ماه سام  1395اغاز شده و اینك در شرف اتمام اس .
مخارج سرمایه گذاری در اجرای زیرساخ
اجرایی  1500اس

این سای

(که در  2فاز طراحی شده و اینك در مرحله تهیه نقشه های

بر اساس اطالعات و برآوردهای موجود مشاور ،حدود  3.100میلیارد ریام برای فاز اوم و تقریبا

همین میزان برای فاز دوم اس  .زمان اجرا نیز حدود  3سام برای هر فاز پیشبینی شده اس
طراحی رژیم مناسب تأمین مالی برای فاز اوم در مقطم فعلی اولوی

اصلی شرک

اس

و روشن اس

که

و شرط الزم برای اجرای

پروژه زیرساخ اراضی فراسا نیز محسوب می گردد .به منظور تأمین مالی فاز اوم ،گزینه های زیر مد نظر قرار گرفته
که پس از تکمیل مطالعات مشاور نسب به انتخاب گزینه مناسب تصمیمگیری خواهد شد:
 انتشار اوراق بدهی بر پایة داراییهای هلدینگ
 تأسیس صندوق پروژه به منظور اجرای زیرساخ و واگذاری پالکهای اراضی
 جلب مشارک خصوصی سرمایهگذاران داوطلب
 تأمین مالی خارجی با پشتیبانی و ضمان بانك صنع و معدن
 ورود به بازار سرمایه و طرح واگذاری سهام شرک از طریق بازارهای مالی
 -8ادامه فعاليت در ارتباط با ا صالح ساختار مالي شركتهاي تابعه در را ستاي آماده سازي شركتهاي
باقيمانده جهت واگذاري آنها به بخش خصوصي شامل شركتهاي زير :
-

کارخان
شرک
شرک
شرک

ات مخابراتی ایران (ITMC
ریسندگی خاور
صنایم نخ خمین
ریسندگی و بافندگی فومنات

 -9تعيين تکليف پروندههاي مطالباتي مربوط به شركتهاي واگذار شده قبلي.
 -10برنامهريزي و مديريت منابع انساني در راستاي آموزش و ارتقاي نيروي انساني.
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 -11برنامهريزي و برگزاري جل سات كار شنا سي جهت اجراي افزايش سرمايه از محل سود انبا شته در
سال مالي آتي.

با تقديم احترام شايسته به سهامداران ارجمند
هيأت مديره شركت گروه سرمايهگذاري آتيه دماوند (سهامي عام)
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برخي از افتخارات ،نشان ها و تنديس ها
 -1نشان زرین پر بازده ترین و سودآورترین شرک از سومین اجالس مشترک توسعه کیفی
حمل و نقل ،ساختمان،راه و شهره سازی سام1395

نشان عالی شایستگی و برترین مدیری در توسعه صنایم ملی و اشتغالزایی از سومین اجالس مشترک توسعه
کیفی حمل و نقل ،ساختمان ،راه وشهرسازی سام 95

 -2گواهینامه استاندارد و جایزه بین الملل
کشور آلمان سام 1395

(BSC-investment
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 -3دریاف نشان عالی مدیری در سام 1394

 -4دریاف دومین نشان عالی مدیری در سام 1395

 -5کسب رتبه اوم از نظر شاخص فروش در بین شرکتهای گروه الستیك و پالستیك
در سامهای  95لغای  97براساس ارزیابی  100شرک برتر سازمان مدیری صنعتی.
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اطالعات تماس با شركت
نشانی شرک و راههای تماس با شرک به شرح زیر اس :
 1آدرس شرک  :تهران-خیابان شهید احمد قصیر (بخارس

– خیابان ششم -پالک 16

 2شماره فکس88524216 :
 3شماره تلفن شرک 88517710 :
 4پس الکترونیك:

info@adic. ir

 5سای اینترنتی:

www.adic.ir

آدرس پستی ،شماره تلفن ،شماره فکس ،پس الکترونیك و سای اینترنتی امور سهام شرک نیز به شرح زیر اس :
 1آدرس پ ستی واحد امور سرمایهگذاری سهام :تهران -خیابان شهید احمدق صیر (بخار س
پالک  - 16طبقه پن م
 2شماره تلفن88501096 - 88510735 :
 3شماره فکس88524226 :
 4پس الکترونیك:

saham@adic.ir
www.adic.ir

 5سای اینترنتی:
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اقدامات انجام شده در خصوص تکاليف مجمع
1

بند  1تکاليف مجمع ،بخش اول بند  4گزارش حسابرس و بازرس قانوني

در رابطه با احتسرراب ذخیره کاهش ارزش سرررمایه گذاریها براسرراس گزارشررات ارزیابی شرررکتها تابعه توسررط
اقدامات کارشناسان رسمی دادگستری میزان ذخیره در نظر گرفته شده مورد بازبینی قرار گرفته و در صورت نیاز به اخذ
ذخایر بیشتر با رعای صرف و صالح شرک  ،مراتب در جلسات هیأت مدیره تصمیم گیری میشود.
2

بند  2تکاليف مجمع ،بخش دوم بند  4گزارش حسابرس و بازرس قانوني
در رابطه با شرکتهای صنایم پوشش به استحضار میرساند ،به موجب مبایعه نامه شماره  11-3890مورخ
 91/12/1سهام سه شرک
وکال

شرک

ریسندگی پوشش  ،مخمل پوشش و حوله و بلوجین پوشش از سوی خریداران (با

سرمایه گذاری آتیه دماوند به شرک

آسیا باف

بیستون واگذار گردید .با توجه به عدم انتقام

سهام مورد معامله از سوی فروشنده بنام خریدار ،شرک خریدار سهام مذکور (شرک آسیا باف بیستون بمنظور
انتقام سهام شرک فوق اقدام به طرح دعوا در مراجم قضایی نموده که پس از تشکیل جلسات رسیدگی متعدد
نهایتا طی دادنامه شماره  9209971311801394مورخ  92/12/24صادره از شعبه  104دادگاه عمومی حقوقی
اقدامات

تهران حکم به محکومی

خریداران سابق به انتقام سهام بنام خریدار جدید صادر که از سوی خوانده دعوی

دادنامه مورد اعتراض قرار گرفته و طی دادنامه شماره  9609970221500580مورخ  96/5/22از شعبه 15
دادگاه ت دید نظر استان تهران رای دادگاه بدوی تائید و قطعی گردید .متعاقبا و پس از قطعی دادنامه موصوف
و تشریفات ان ام شده در مرحله اجرا  ،سهام سه شرک صدرالذکر بنام خریدار شرک آسیاباف بیستون منتقل
و طبق مقررات در جریان ثب

در دفاتر سهام شرک

اس  .همچنین با عنای

به شخصی

حقوقی هریك از

شرکتهای منتقل شده فوق  ،موضوع در حام ان ام تشریفات الزم و قانونی در جه تشکیل م امم عمومی آنها
اس که مراتب متعاقبا اعالم خواهد شد.
3

بند  3تکاليف مجمع ،بند  5گزارش حسابرس و بازرس قانوني
طبق مصوبات کمیته وصوم مطالبات و هیئ مدیره شرک مبنی بر تهاتر بخشی از مطالبات شرک با امالک
معرفی شده از سوی مدیون (آقای محمود فضیلی نژاد  ،عالوه بر اقدام قبلی (تملیك  4رقبه آپارتمان مسکونی
واقم در بلوار میرداماد اصفهان م موعا به ارزش تقریبی  31میلیارد ریام  ،نسب

اقدامات

به انعقاد مبایعه نامه مورخ

 96/9/30و تملك  70رقبه آپارتمان مسکونی در حام احداث واقم در شهر جدید فوالدشهر اصفهان اقدام گردید.
پیگیریها و بازرسیهای دورهای در حام ان ام بوده و با عنای به عدم ایفای تعهدات قراردادی آقای فضیلی نژاد
مراتب طی اظهارنامه رسمی به ایشان ابالغ گردیده و در جریان پیگیری قرار دارد.
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4

اقدامات

5

اقدامات

6

بند  4تکاليف مجمع ،بند  6گزارش حسابرس و بازرس قانوني
درخ صوص انتقام اموام شرک کاغذ سازی کارون با عنای به اقدامات بعمل آمده و نظر باینکه ح سب اعالم
خریدار ،شرک کاغذسازی کارون بدلیل بدهی به اشخاص ثالث بعنوان ورشکسته شناخته شده و محل کارخانه
نیز پلمپ گردیده ،این شرک اقدام به طرح دعوی اعتراض ثالث اجرایی و فك پلمپ محل کارخانه در شعبه 27
دادگاه عمومی حقوقی تهران بعمل آورده که موضررروع کماکان در جریان پیگیری میباشرررد .همچنین در این
خصوص شعبه مذکور استعالمی را از اداره اجرای ثب اسناد مبنی بر چگونگی روند انتقام اجرایی اموام موصوف
بع مررررل آورده که پاسخ مربوطه اخذ گردیده و در انتظار صدور تصمیم دادگاه اس  .ضمن اینکه پیگیری های
مقتضی از طریق مقامات بلند پایه قضایی نیز صورت گرفته و اهمی و حساسی موضوع به منظور اتخاذ تصمیم
شایسته به مقامات مذکور انعکاس داده شده اس .
بند  5تکاليف مجمع ،بند  7گزارش حسابرس و بازرس قانوني
در خصوص بند  7گزارش حسابرس و بازرس قانونی این شرک  ،به استحضار میرساند که در سام مالی قبل
(منتهی به  96/9/30به منظور رفم این بند گزارش نسب به ت زیه سنی مطالبات سنواتی با توجه به پروندههای
حقوقی در دس اقدام و بر اساس قابلی وصوم هر یك از اقالم مطالبات سنواتی اقدام گردید و در همین راستا
این شرک مبلغ  559میلیارد ریام ذخیره مطالبات مشکوک الوصوم در دفاتر ثب نموده اس که با احتساب
مبلغ مذکور م موعا مبلغ  2.229میلیارد ریام ذخیره باب مطالبات مشکوک الوصوم و سرمایهگذاریهای بلند
مدت در دفاتر وجود دارد ،لیکن علیرغم تمامی توضیحات و ارائه مدارک و مستندات و مذاکرات متعدد ،حسابرسان
محترم بیان داشتند با توجه به اینکه این مطالبات مربوط به سالهای بسیار دور میباشد و به صورت طوالنی مدت
سنواتی میباشند ،صرفا در صورت اخذ ذخیره  100درصدی امکان حذف این بند وجود دارد ،ضمن اینکه تاکید
داشتند اعمام ذخیره  100درصدی از منظر مالی و حقوقی به صرفه و صالح شرک نمی باشد.
بند  6تکاليف مجمع ،بند  8گزارش حسابرس و بازرس قانوني

در رابطه با منظور نمودن تعدیالت سررنواتی در صررورتهای مالی شرررک های گروه سرررمایه گذاری آتیه دماوند
(شرک های فرعی  ،به استحضار میرساند مبلغ  225میلیارد ریام عمدتا مربوط به هزینههای پرسنلی شرکتهای
اقدامات تابعه (از جمله  %4مشرراغل سررخ و زیان آور میباشررد که در سررنوات قبل امکان محاسرربه و برآورد آن وجود
ندا شته ا س لیکن با توجه به انتقام سود و زیان دوره به ح ساب سود و زیان انبا شته (تعدیالت سنواتی این
موضوع در سام مالی جاری مرتفم گردید.
7

بند  7تکاليف مجمع ،بند  9گزارش حسابرس و بازرس قانوني
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در رابطه با رفم مغایرت حسررابهای فیمابین شرررک گروه سرررمایهگذاری آتیه دماوند و بانك صررنع و معدن به
استحضار میرساند در تاریخ  96/11/30جلسهای مشترک با حضور معاون محترم مالی و بینالملل بانك صنع
و معدن و معاون مالی و اداری این شرک برگزار گردید و صورت لسهای باب رفم مغایرت اقالم باز تنظیم شد .بر
اساس صورت لسه مذکور برخی از موارد مغایرت حسابهای فیمابین برطرف گردید و برای برطرف نمودن اقالم
اقدامات باز باقیمانده در ح سابهای فی مابین ،مکاتبات و پیگیریهای الزم صورت گرفته ا س که در اینخ صوص میتوان
به نامه شماره  15/1562مورخ ( 97/6/18با عنوان رئیس محترم هیأت مدیره و مدیر عامل بانك صنع و معدن
مبنی بر درخواس تشکیل کمیتهای مشترک جه حل و فصل موضوعات فی مابین بویژه رفم مغایرت حسابهای
ا شاره نمود و چندین جل سه نیز با ح ضور نمایندگان این شرک و بانك محترم صنع و معدن برگزار گردیده
اس و تا حصوم شفافی حسابهای فیمابین اقدامات در حام ان ام میباشد.
8

اقدامات

بند  8تکاليف مجمع ،بند  11گزارش حسابرس و بازرس قانوني
در راستای بهبود وضعی ساختار مالی و فنی شرکتهای تابعه اقدامات ان ام شده و گزارشات آن جه استحضار
هیأت مدیره محترم گروه و اتخاذ تصمیم ارائه شده که بشرح زیر اعالم میگردد:
 از آن ا که اولوی اوم سیا س های مدیران ار شد گروه ،واگذاری شرکتهای تابعه میبا شد ،در این را ستابرای واگذاری سهام شرکتهای ری سندگی و بافندگی فومنات ،ری سندگی خاور و صنایم نخ خمین مزایده
برگزار شده اس  .موضوع تداوم برگزاری مزایده و مذاکره برای تعامل با خریداران بالقوه همچنان در دستور
کار اس .
 واگذاری اموام و دارائیهای شرکتهای ن ساجی و فرش غرب که در مزایده سام  94برنده آن م شخص و بهدلیل بروز برخی موارد خارج از اختیار واگذارنده و خریدار طوالنی شده بود اخیرا تو سط شرک آ سیاباف
بیستون مورد پیگیری قرار گرفته که به محض تعیین تکلیف نتی ه اعالم خواهد شد.
 در راستای بهبود ساختار مالی شرکتهای تابعه اقدامات ان ام شده منتج به اخذ  50میلیارد ریام تسهیالتتو سط شرک ری سندگی خاور از بانك ملی جه تأمین سرمایه در گردش گردید .همچنین اقدامات الزم
برای آزاد سازی داراییهای غیربهرهور و ا ستفاده از منابم حا صل در زن یره ارزش شرکتهای تابعه همچنان
در د ستور کار کمیتههای تخ ص صی ا س و شرک های صنعتی مالیر ،نخ خمین و ری سندگی و بافندگی
فومنات در جه دریاف تسهیالت بانکی اقدامات الزم را آغاز نمودهاند.
 در جه هدای عملکرد شرررکتها به سررم اسررتقالم مالی و خودکفایی در هزینهها ارزیابی منظم عملکردشرکتها با بررسی ،اصالح و مقایسه بودجه عملکرد و بررسی صورتهای مالی سام  97به ان ام رسیده اس و
م امم عمومی عادی ساالنه شرکتهای تابعه در موعد مقرر برگزار گردید.
 در راستای بهبود ساختار مالی و رفم مشکالت مالی شرکتها ،اعطای تسهیالت سرمایه در گردش و تسهیالتباب پرداخ بدهی به بانك صنع و معدن ،ت ارت ،سپه ،سازمان امور مالیاتی ،سازمان تأمین اجتماعی و
دیون ممتاز کارگری تصمیمات مقتضی اتخاذ گردیده اس .
 در خصوص اصالح ساختار فنی در شرکتهای صنایم نخ خمین و ریسندگی خاور در جه رفم گلوگاه تولیدطرحهای توجیهی بازسازی و اصالح خطوط تولید طرحهای پیشنهادی در دس بررسی و اقدام میباشد.
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همچنین موضوع محل استقرار و ن صب ماشینآالت و ریترهای خط ریسندگی موجود در شرک ریسندگی
پوشش توسط مشاورین در حام بررسی و اقدام قرار دارد.
9

اقدامات

10

اقدامات

11
اقدامات
12

اقدامات

13

بند  9تکاليف مجمع ،بند  12گزارش حسابرس و بازرس قانوني
در خصوص دعوی خریداران بخش خصوصی سابق شرک الستیك پارس (آقایان محمد صادق تهمتن و شرکا
نسب به  83درصد از سهام شرک مذکور  ،پیگیریها و مکاتبات و مذاکرات مقتضی با مقامات و نهادهای قضایی
 ،سیاسی و اجرایی کشور صورت پذیرف و علیرغم صدور حکم بدوی علیه شرک متبوع  ،در نهای حکم قطعی
به نفم شرک گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند در محاکم قضایی صادر و ابالغ گردیده و این شرک در چارچوب
ضوابط و طی تشریفات قانونی و فرایند مزایده سهام متعلقه را به خصوصی واگذار و منتقل نمود.
بند  10تکاليف مجمع ،بند  13گزارش حسابرس و بازرس قانوني
در رابطه با ارائه گزارش تفسیری مدیری (سایر اطالعات مکمل صورتهای مالی به استحضار میرساند ،طبق
الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار گزارش تفسیری مدیری در فواصل منظم سه ماهه ،شش ماهه ،نه ماهه و
یکساله به همراه صورتهای مالی تهیه و افشا میگردد .ضمن اینکه کلیه اطالعات مورد نیاز در اختیار حسابرس و
بازرس قانونی قرار میگیرد.
بند  12تکاليف مجمع ،بند  15گزارش حسابرس و بازرس قانوني
در رابطه با معامالت موضررروع ماده  129اصرررالحیه قانون ت ارت ،این امر همواره مورد تأکید بوده و در کلیه
شرکتهای تابعه رعای میگردد و همچنین ضمان های الزم در مورد اعطای تسهیالت نیز اخذ میگردد.
بند  16تکاليف مجمع
در خ صوص بند  16م شروح مذاکرات م مم در خ صوص اجرای تکالیف مالیاتی مو ضوع مفاده ماده  235قانون
مالیاتهای مستقیم ،به استحضار میرساند برای شرک اصلی برای سامهای مالی  94و  95برا قطعی مالیاتی
اخذ گردیده و برای اخذ مفاصا حساب از اداره امور مالیاتی مکاتبات الزم در دس اقدام قرار دارد و متعاقبا نتایج
نهایی گزارش خواهد شد .ضم نا تاکیدات الزم در جل سات م امم عمومی شرکتهای تابعه ان ام و در ن ش س
ماهانه مدیران شرررکتهای تابعه نیز مورد پیگیری قرار دارد لیکن به عل ماهی موضرروع و عدم نقدینگی کافی
همواره با موانعی روبروس .
بند  18تکاليف مجمع
در خ صوص بند  18م شروح مذاکرات م مم ،مو ضوع تهیه فهر س داراییها ،تعهدات و بدهیهای شرکتهای
تابعه اعالم می گردد :در خ صوص شرکتهای م شموم واگذاری این مهم تو سط کار شناس ر سمی دادگ ستری در
ارزیابی سهام بصورت دائمی ملحوظ شده و شرکتهای خارج از شموم واگذاری اساسا فاقد اقالم قابل توجهی از
دارایی هسرتند .با این حام اهمی شرفافی حسرابهای ،دارایی ،بدهی ،تعهدات و انتظامی و مسرتند سرازی آن
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مکررا ب صورت مکتوب و طرح در جل سات ن ش س ماهانه مدیران شرکتهای تابعه مورد تاکید قرار گرفته و هیأت
مدیره شرکتهای تابعه نسب به آن حساس میباشند .همچنین در مورد شرک اصلی همانگونه که در بندهای
قبلی گفته شده ذخایر الزم در دفاتر اعمام شده ا س و کلیه تعهدات و بدهیهای شرک نیز در قالب بدهیها
و حسابهای انتظامی نگهداری میشود.
14

بند  19تکاليف مجمع
این شرک حسب تکالیف مقرره در مواعد تعیینی ،نسب به ارسام نتایج پرونده ها بصورت موردی به بانك صنع
و معدن اقدام نموده و بدیهی اس در ارسام اقدامات ان ام شده در ارتباط با سایر پروندهها نیز مستمرا اقدام
خواهد نمود.

15

بند  20تکاليف مجمع
در خصوص بند  20مشروح مذاکرات به استحضار میرساند فرآیند سرمایهگذاری و مشارک در طرحهای منطبق
با اساسنامه شرک  ،با رعای مفاد همین بند و با ان ام امکان سن ی مقدماتی ،تصویب در کمیته سرمایهگذاری،
عقد قرارداد با مشاور و تهیه گزارش امکان سن ی فنی -اقتصادی تفصیلی و تأئید م دد در کمیته سرمایهگذاری
شرک و پس از آن در هیأت مدیره صورت میگیرد و جوانب متعدد مالی و فنی و اجرائی و قانونی سرمایهگذاریها
در خالم مراحل یادشده مورد توجه و مداقه قرار میگیرد و همین رویه در سامهای اخیر نیز جاری بوده اس .
ضمنا آخرین اقدامات تکمیلی ان ام شده در خ صوص تکالیف م مم به صورت تف صیل در متن همین گزارش درج
گردیده اس .
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