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گزارش فعاليت و وضع عمومي شرکت
براي سال مالي منتهي به  03آذر 6031

پيام هيأت مديره
با نام و یاد خداوند متعال و با عرض سالم و خیر مقدم حضور کلیه سهامداران گرامی گزارش هییت مدیره به مممع
عمومی عاد سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه سرمایه گذار آتیه دماوند (سهامی عام) برا سال مالی منتهی به
 7396/9/33را به استحضار میرساند.
در سالی که گذشت ،هیأت مدیره شرکت ضمن حفظ و حراست از امانتی که در دست داشت ،تمام سهعی و تهالش
خود را جهت استفاده از فرصتها و شرایط موجود در حوزهها مختلف سرمایهگذار در راستا منافع سههامداران
محترم انمام داد.
همانطور که سهامداران محترم آگاهی دارند اقتصاد ایهران در دوره منطبهق برسهال مهالی شهرکت متهأثراز تحهوالت
اقتصاد و سیاسی ،همچنان بر مسیر رشد و توسعه حرکت نموده است.در این سال بها برگهزار انتخابهات ریاسهت
جمهور دوره دوازدهم وانتخاب ممدد رئیس جمهور نوید ثبات و آرامش را برا اقتصاد کشهور تهداعی نمود.نقطهه
عطف تحوالت اقتصاد در این دوره را می توان گشایش در تامین مالی خارجی و منعقد شدن قراردادها فاینانس
پس از چندین سال دانست.
کابینه دولت دوازدهم می تواند نیرو مولد در مدیریت اقتصاد کشهور باشهد.تدابیر اتخها شهده از طهرف وزیهر
اقتصاد در مدیریت ارشد نظام بانکی نشان دهنده شناخت از اقتصاد و تمرکز بر بخش کلید آن بهه عنهوان تهامین
کننده منابع مالی است.بخش بانکی کشور در سالیان گذشته با چالش ها جد رو به رو بوده است :افزایش نظارت
بانك مرکز و رو آوردن به سیاست هایی مانند الزام به افزایش خایر تا میزان تعیین شهده،کاهش دارایهی هها
منممد سیستم بانکی،خروج از فعالیت ها غیر اصلی و ادغام بانك ها و موسسات مهالی ضهعیف از جملهه اقهدامات
انمام شده بوده است که الزام آن به جد احساس می گردید .از طرف دیگر هماهنگی این صهنعت بها اههداف کهالن
ترسیم شده یکی دیگر از مواد مورد توجه می باشد که از طریق اعالم اولویت ها تامین مالی ابالغ گردیده است.
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براي سال مالي منتهي به  03آذر 6031

كلياتي درباره شركت
الف -تاريخچه
مممع عمومی عاد بطور فوقالعاده بانك صنعت و معدن بمنظور انمام تکلیف قانونی بانك مذکور مبنی بر واگذار
کلیه سهام خود در شرکتها ،در راستا تحقق بند الف ماده  777قانون برنامه سوم توسعه عمرانی کشور ،طی مصوبه
مورخ  7387/4/6تأسیس 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  784648در تاریخ  7387/2/73در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و فعالیهت
عملی شرکت در تاریخ  7387/4/73با تشکیل اولین جلسه هیأت مدیره آغاز گردید.
سرمایه شرکت براساس مممع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام مورخ  7382/3/73از مبلغ سه میلیارد ریال به مبلغ
یکهزار میلیارد ریال افزایش یافت(که طی شماره ثبت  32/336132مهورخ  82/9/2بهه 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
تاریخ 94/72/78ثبت گردید .همچنین براساس مصوبه مممع عمومی فوقالعاده در تاریخ  7397/1/8وضعیت شرکت
از سرمایهگذار به هلدینگ تبدیل شد و سالمالی شرکت از پایان اسفندماه به پایان آ رماه تغییر پیدا نمود .که طهی
شماره ثبت 744996مورخ7397/8/73در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده است.
مشخصات کلی شرکت بهشرح زیر است.
مشخصات كلي گروه سرمايهگذاري آتيهدماوند( شركت سهامي عام)

رديف
1

نام شرکت

گروه سرمایه گذار آتیه دماوند

2

شماره ثبت

784648

3

سال تاسیس

7387

4

نوع شرکت

سهامی عام

5

مدت شرکت

نامحدود

6

نشانی قانونی شرکت

تهران -خیابان شهید احمدقصیر (بخارست) ،خیابان ششم ،شماره 76

7

مساحت عرصهو اعیان دفترمرکز

مساحت عرصه  338/4متر مربع و مساحت اعیان  7399مترمربع در شش طبقه ،ملکی

8

تاریخ پذیرفتهشدن دربورس

طی نامه شماره 27/43919مورخ 7383/77/26مراتب پهذیرش شهرکت بهه عنهوان چهارصهد و بیسهت و
یکمین شرکت پذیرفته شده در بورس با نماد«وآتی» و کد« »64-99-77به شرکت ابالغ گردید.

9

تاریخ اولین عرضه سهام

7383/77/26

11

سال مالی

سال مالی شرکت سال شمسی است که از اول دیماه ماه هر سال آغاز میشود و در روز آخر آ رماه سال
بعد خاتمه مییابد.

11

بازرس قانونی شرکت

سازمان حسابرسی

12

مرجع تشخیص مالیات

حوزه مالیاتی  7373اداره مالیات بر شرکتها
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شرکت گروه سرمايهگذاري آتيهدماوند
گزارش فعاليت و وضع عمومي شرکت
براي سال مالي منتهي به  03آذر 6031
ب  -مأموريت شركت

بانك صنعت و معدن در سال  7387اقدام به تأسهیس شهرکت سهرمایهگهذار آتیههدماونهد نمهود و متعاقبها سههام
شرکتها تابعه خود را به این شرکت انتقال داد .هدف از تأسیس شرکت سرمایه گذار آتیه دماوند براساس مفهاد
ماده  3اساسنامه شرکت اداره مطلوب و مدیریت بر داراییها و سرمایه شرکت در شرکتها سرمایهپذیر و تالش در
راستا پیشرفت ،خودکفایی و استفاده بهینه از امکانات شرکتها مذکور ،ایماد روابهط سهالم اقتصهاد  ،مهالی و
تولید مابین شرکتها مزبور ،اعمال تمهیدات الزم بهمنظور افزایش بهرهور و بازدهی و صادرات آنها ،کمك به
توسعه و راهانداز بنگاهها اقتصاد و فراهم نمودن زمینه الزم برا مشارکت عموم در فعالیهتهها اقتصهاد از
طریق عرضه اوراق سهام در بورس اوراق بهادار یا سایر طرق عرضه سهام میباشد.
مهمترین وظایف و مأموریتها شرکت بشرح موارد زیر است.
 -7مأموریت این شرکت در ابتدا تاسیس ،اصالح ساختار شرکتها تابعه و واگذار آنها بوده است کهه بها حضهور
مدیریت جدید در بانك صنعت و معدن و به تبع آن تغییرات مهدیریتی در شهرکت گهروه سهرمایهگهذار آتیهه
دماوند ،ضمن تأکید بر مبانی استراتژ قبلی درارتباط با فروش شرکتها تابعه ،استراتژ جدید بهرا ادامهه
فعالیت شرکت تدوین شد.
 -2سرمایهگذار و مشارکت در حوزه خدمات مالی ،حوزه صنعت و معدن شامل زنمیره تولید فوالد و مهس ،حهوزه
انرژ شامل انرژ ها نو و فناور ها نوین نفت و گاز و پتروشیمی و در زمینههها صهنایع مهواد شهیمیایی،
واسطهگر مالی ،الستیك ساز و نساجی با هدف سودآور و جلب رضایت سهامداران و ینفعان.
 -3نظارت بر نحوه عملکرد شرکتها تابعه در راستا مرتفع نمودن مشکالت شرکتها و بهبود وضهعیت شهرکتها
مذکور از لحاظ مدیریت و بازدهی.
 -3اصالح ساختار شرکتها تابعه از طریق اعطا تسهیالت به منظور آماده ساز آنهها بهرا واگهذار بهه بخهش
خصوصی.
 -4بهبود مدیریت منابع انسانی افزایش کارآیی و تالش جهت ارتقاء و تعالی شرکت.
 -6تالش در راستا کسب سودآور بیشتر از سرمایهگذاریها بورسی.
 -1حفظ و افزایش منافع سهامداران محترم شرکت و افزایش حقوق صاحبان سهام.
 -8استقرار نظام حکمرانی شرکتی از حیث شفاف ساز تأمین مالی بین شرکت مادر و شرکتها زیر ممموعه.
 -9استفاده از فرصتها خصوصی ساز در عرضه سهام.
 -73بازار گردانی سهام به منظور حفظ منافع سهامداران در شرایط رکود بازار سرمایه.
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شرکت گروه سرمايهگذاري آتيهدماوند
گزارش فعاليت و وضع عمومي شرکت
براي سال مالي منتهي به  03آذر 6031
ج  -موضوع شركت

بموجب مفاد ماده  3اساسنامه شرکت سرمایه گذار آتیه دماوند ،موضهوع فعالیهت شهرکت بهه دو بخهش موضهوع
فعالیتها اصلی و موضوع فعالیتها فرعی تفکیك گردیده که هریك از فعالیتها مذکور بشرح زیر است:
موضوع فعاليت اصلي:
سرمایهگذار در سهام ،سهمالشرکه ،واحدها سرمایهگذار صندوقها یا سایر اوراق بهادار دارا حق رأ بها ههدف
کسب انتفاع به طور که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد ،کنتهرل شهرکت،
مؤسسه یا صندوق سرمایهپذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفو قابل مالحظه یابهد و شهرکت ،مؤسسهه یها صهندوق
سرمایهپذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در حوزه خدمات مالی ،حوزه صنعت و معد ن شامل زنمیره تولید فوالد و مس،
حوزه انرژ شامل انرژ ها نو و فناور ها نوین و نفت و گاز و پتروشیمی در زمینههها صهنایع مهواد شهیمیایی،
واسطهگر مالی ،الستیك ساز و نساجی فعالیت کند.
موضوع فعاليتهاي فرعي:
عمدتاً شامل :
 -7سرمایهگذار در مسکوکات ،فلزات گرانبها ،گواهی سپرده بانکی و سپردههها سهرمایهگهذار نهزد بانهكهها و
مؤسسات مالی اعتبار مماز.
 -2سرمایهگذار در سهام ،سهمالشرکه یا سایر اوراق بهادار با هدف کسب انتفاع به طور که کنترل واحد یا شرکت
را در اختیار نگرفته یا در آن نفو قابل مالحظه نیابد.
 -3سرمایهگذار در سایر داراییها از جمله داراییها فیزیکی ،پروژهها تولید و پروژهها ساختمانی بها ههدف
کسب انتفاع.
 -3ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار.
د  -تركيب سهامداران شركت

در پایان سال مالی مورد گزارش وضعیت سهامداران شرکت که دارا بیش از یك درصد سهم شرکت میباشند
بشرح جدول یل است.
سهامداران عمده شركت در تاريخ 1396/19/31
ردیف

7396/39/33

نام سهامدار

تعداد سهام(میلیون سهم)

درصد

2،948

64/1
73/3

7

بانك صنعتومعدن

2

شرکت لیزینگ صنعت و معدن

498

3

شرکت سرمایهگذار صنعت و معدن

379

1

3

شرکت گروه کارخانمات صنعت و معدنی ایران (سهامی خاص)

766

3/1

قابل کر است ،بانك صنعت و معدن که سهامدار اصلی و عمده این شرکت میباشهد ،در سهاختار مالکیهت شهرکت
بعنوان کنترل کننده عمده ،نقش مستقیم دارد.
1

شرکت گروه سرمايهگذاري آتيهدماوند
گزارش فعاليت و وضع عمومي شرکت
براي سال مالي منتهي به  03آذر 6031

نمودار سهامداران شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند
در تاریخ 6001/30/03
سایر

شرکت گروه

%63

کارخانجات صنعت و
معدنی ایران
%4

شرکت سرمایهگذاری
صنعت و معدن
%7
شرکت لیزینگ صنعت

بانك صنعتومعدن

و معدن

%11

%60

شركت از منظر بورس اوراق بهادار
وضعيت معامالت و قيمت سهام

وضعیت دادوستد سهام شرکت در طی سه سال اخیر بهشرح زیر بوده است:
سال مالي

تعداد سهام

ارزش سهام

تعداد

تعداد روزهايي

منتهي به

معامله شده

پايان سال مالي

معامله شده

روزهاي

كه نماد معامله

ارزش بازار

قيمت

سرمايه

(ميليونريال)

بازبودن

شده است

(ميليون

سهم(ريال)

(ميليونريال)

نماد

ريال)

1394/9/31

228,495,321

521,833

225

225

4,998,111

1,666

3,111,111

1395/9/31

2,115,774,796

5,899,658

227

227

9,873,111

2,194

4,511,111

1396/9/31

817,117,179

1,858,613

234

234

11,381,111

2,529

4,511,111
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شرکت گروه سرمايهگذاري آتيهدماوند
گزارش فعاليت و وضع عمومي شرکت
براي سال مالي منتهي به  03آذر 6031

 -1نقد شوندگي سهام
روند حمم معامالت سهام شرکت در بورس طی سالها مالی اخیر در نمودار زیر ترسیم گردیده است( .واحد حمم
معامالت براساس هزار سهم)
2,500,000
2,115,774

2,000,000
1,500,000
1,000,000

938,416
793,007

118,009

294,562
228,495

500,000
63,352

202,245

3,883
-

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

تعداد دفعات معامالت سهام شرکت گروه سرمایه گذار آتیه دماوند طی سال مالی منتهی بهه  7396/9/33معهادل
 49،993بوده است.
وضعیت تعداد دفعات معامالت سهام شرکت طی سالها اخیر بشرح نمودار زیر است.
160,000
140,000

137980

120,000
100,000
80,000
60,909

59994

60,000
40,000

26,395
16,350

21,766
7,329
2,185
856
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 -2روند قيمت سهام شركت
در ابتدا سال مالی مورد گزارش قیمت هر سهم شرکت گروه سرمایه گذار آتیه دماوند  2،233ریال بود که با
توجه به سود تقسیمی  233ریال به ازا هر سهم در ممموع عمومی عاد مورخ  ،96/7/6نهایتا در پایان سال مالی
( )7396/39/33به قیمت  2،429ریال رسید .بنابراین بازده سهام شرکت در طول سال مالی برابر  %2663بوده که در
قیاس با بازدة  79درصد کل بازار سرمایه مناسب است .ارزش بازار شرکت طی همین دوره از 177ر 9میلیارد ریال
به 383ر 77میلیارد ریال افزایش یافته که حکایت از رشد  71/2درصد دارد.
نمودار روند قیمتی سهام شرکت گروه سرمایهگذار آتیه دماوند در سال مالی مورد گزارش

نمودار روند بازده سهم و شاخص ها مهم قابل مقایسه در سال مالی موردگزارش
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
-5.00%
-10.00%
-15.00%
-20.00%

شاخص كل هم وزن

شاخص قيمت هم وزن

شاخص سرمايه گذاري
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فعاليتها و اقدامات معاونت سرمايهگذاري:
مهمترین فعالیتها و عملکرد معاونت سرمایهگذار شرکت در سال مالی گذشته بشرح زیر است :
 -7بازاریابی حقتقدمها استفاده نشده شرکت و فروش موفق کلیه حق تقدم ها در فرایند افزایش سرمایه شرکت
در اسفند 94
 -2بازارگردانی سهام و حمایت از قیمت سهام شرکت در دورهها نزولی (پیش از راهانداز صندوق بازارگردانی
اختصاصی)
 -3همکار و سرمایه گذار در ثبت و آغاز بکار صندوق بازارگردانی اختصاصی نماد صنعت و معدن با سرمایة
 733میلیارد ریال
 -3پذیرش سمت ضامن نقدشوندگی در صندوقها

سرمایهگذار

مشترک کوثر و صنعت ومعدن ،در راستا

گسترش فعالیت ها شرکت در زمینه خدمات مالی
 -4فروش بخشی از بلوک سهام شرکت صنایع شیمیایی ایران (یك درصد) به منظور تنوعبخشی به پورتفو
سرمایهگذار و کاستن از میزان وابستگی به سهام "شیران"
 -6افزایش قابل مالحظه حمم و تنوع در سرمایهگذار بورسی شرکت (بشرح مندرج در یل)
 -1نظارت بر طراحی جامع و تفصیلی پروژه احیا اراضی  343هکتار فرآسا
 -8نظارت بر طرح مطالعه کارکردها اراضی  84هکتار کارخانمات پوشش
 -9کسب بازدة  2968درصد از پورتفو غیرمدیریتی و غیراستراتژیك شرکت در طول سال مالی در قیاس با
بازدة  79درصد کل بازار
 -73برگزار  76جلسه کمیته سرمایهگذار شرکت به منظور بررسی پیشنهادها سرمایهگذار در پروژهها
توسعها

مختلف نظیر شمش فوالد  ،تولید پلی پروپیلن ،مخازن اوره صنعتی ،نیروگاه

CHP

 ،نیروگاه

خورشید  ،پلیآمید  6و  ...و همچنین معامالت عمده سهام شرکت ها فناوران آتیه صنعت و معدن ،آتیه
سازان صنعت و معدن ،آتیه داده پرداز ،انرژ نو آتیه ،بیمه نوین و ...
الف -تركيب پرتفوي سرمايه گذاريهاي بورسي
سبد سهام بورسی شرکت گروه سرمایهگذار آتیه دماوند در پایان سال مالی منتههی بهه  7396/39/33متشهکل از
 43شرکت 4 ،حق تقدم سهام و  6صندوق سرمایهگذار مشترک جمعا به بها تمهام شهده 272ر634ر 2میلیهون
ریال و ارزش روز 733ر238ر 1میلیون ریال (به تاریخ ترازنامه) است .عمده حمم پرتفهو بورسهی شهرکت از نظهر
قیمت تمام شده و ارزش بازار را  3شرکت مدیریتی موروثی (انتقالی) از بانك صنعت و معدن یعنی شهرکت صهنایع
شیمیایی ایران "شیران" ،لیزینگ صنعت و معدن "ولصنم" و کارخانمات مخابراتی ایران "لکما" تشکیل میدهنهد.
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از آنمایی که توزیع سرمایهگذار در صنایع مختلف به منظور کاهش ریسك غیرسیسهتماتیك پورتفهو و همچنهین
بهینهساز پرتفو و در نهایت افزایش بازده ،از جمله اهداف استراتژیك و بلندمدت مدیریت است ،لهذا بهه منظهور
حصول اهداف فوق ،برنامها با محورها زیر در دستور کار معاونت سرمایهگذار قرار گرفت:
 واگذار بخشی از بلوک شرکت صنایع شیمیایی ایران و خرید سهام دیگر با منابع حاصل از آن
 خرید گام به گام سهام استراتژیك و بلندمدت در صنایعی که از دیدگاه مدیریت صنایع استراتژیك محسوب
میشود.
 تعیین تکلیف صنایع و نمادها زیانده
 خروج تدریمی از صنایع غیراستراتژیك
 ایماد توازن بین بخش ها کوتاهمدت ،میهان مهدت و بلندمهدت پورتفهو بهر اسهاس اههداف و حدنصهابها
تعریفشده در افقها یك ساله
 توسعه فعالیت ها سرمایهگذار شرکت در اوراق بازده ثابت
در اجرا برنامه واگذار بلوک سهام صنایع شیمیایی ایران ،جمعا  36،133،333سهم متعلق بهه گهروه در شهرکت
مزبور به ارزش  712میلیارد ریال به فروش رسید که ماحصل آن 334ر 736میلیون ریال سود بوده است.
در نتیمه اقدامات فوق ،ترکیب پورتفو سرمایهگذار شرکت در سال مالی گذشته بصورت زیر تغییر یافته کهه بهه
وضوح نشان از کاهش وابستگی مطلق به سهام "شیران" و افزایش تنوع و کاهش ریسك پورتفو دارد:
بهاي تمام شده 35/33/03
شيران

بهاي تمام شده 96/09/30

ساير

شیران

%23

%28

%03

ساير

وخاور

%44

%2
ولصنم

صايتل2

ولصنم

وبيمه

%60

%3

ارزش بازار 35/33/03

ساير وخاور صايتل2
%3

%6

%6

%12

%0

بفجر

صندوق امین

%5

بفجر

ملت

وبیمه

%11

%5

ارزش بازار96/09/30

%6

ساير
%15

وبيمه

وبیمه
صندوق امین
%5
ملت
%4

%2

ولصنم

ولصنم

%4

%5

شیران

شيران

%72

%86
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مالحظه میشود که بها تمام شده پورتفو غیرمدیریتی شرکت (بمز شیران و ولصنم و لکمها و وصهنعت) از 144
میلیارد ریال در  94/9/33به  7398میلیارد ریال در  96/9/33افزایش یافته و ارزش روز آن نیز از  694میلیارد ریال
به  7789میلیارد ریال افزایش داشته است .جدول زیر ،جزئیات بیشتر در رابطه با بخشها مدیریتی و غیرمدیریتی
پورتفو را به نمایش گذاشته است:
1395/19/31

1396/19/31

*

بازده سال مالي
بهاي تمام شده

ارزش روز

تفاوت ريالي

بهاي تمام شده

ارزش روز

شیران

133،934

4،793،972

3،341،331

123،138

4،722،346

تفاوت ريالي
3،337،638

7963%

لیزینگ

333،634

338،181

3،742

231،764

283،336

33،717

263%

لکما

23،496

777،432

81،936

26،432

14،437

39،339

6963%

وصنعت

33،138

31،433

2،192

2،383

2،369

)(373

7863%

جمع مديريتي

1,196,844

5,648,731

4,551,887

986,798

5,481,312

4,493,514

19.11

غیر مدیریتی

7،398،684

7،789،314

93،393

144،633

694،198

)(49،834

2968%

اوراق و صندوق ها

339،683

373،293

677

293،633

291،363

3،141

7963%

جمع كل

2,615,212

7,248,111

2,136,145

6,473,461

4,642,888

19.61

4,437,416

* بازدة سال مالی بر اساس متوسط ارزش روز سرمایة بکارگرفتهشده محاسبه شده است.

با توجه به سیاست ها اتخا شده توسط هیأت مدیره و مدیران شرکت در دوره  72ماهه منتهی به 7396/39/33
پرتفو شرکت تغییرات مثبتی داشته بطوریکه در پایان سال مالی مذکور پرتفهو از لحهاظ قهدرت نقدشهوندگی و
تنوع و حضور در صنایع استراتژیك ،ارزآور و دارا مزیت رقابتی ملی نسبت به ابتدا دوره افزایش قابل مالحظها
را نشان میدهد .اقدامات صورت گرفته بر رو پرتفو و تغییرات آن در طی سال مهورد گهزارش منمهر بهه تغییهر
ترکیب صنایع حاضر در سبد بشرح نمودار زیر شده است:
پرتفوي بورسي شركت در تاريخ1396/19/31

رديف

نماد

نوع

تعداد تحت تملک

قیمت پايانی

ارزش روز (قیمت پايانی)

بهاي هر سهم

بهاي کل

1

شيران

سهام

128,123,123,1

829,3

,2190291,

,,,

388290,

,

ولصنم

سهام

,1321032331

12419

8032333

12400

804218,

8

صندوق امين ملت

صندوق

,3021,3

120002000

,3021,3

120042,,0

,312391

4

وبيمه

سهام

9,23002430

82849

8,02,01

12,,8

14,23,1

,

بفجر

سهام

142,812009

,2493

332,4,

12,31

39283,

1

صندوق كاردان

صندوق

302111

1200920,3

302390

120082118

302410

3

تاپيکو

سهام

,32343291,

124,,

892,4,

12,,0

4,2119

3

شاراک

سهام

1128132,3,

,2,,1

4121,9

,2,,,

412,01
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9

پارسان

سهام

1329402083

,2443

482399

,2011

81293,

10

وخاور

سهام

1324002000

,20,4

8,2,13

,2033

8128,4

11

دارو

سهام

,239323,,

42303

,328,0

120,3

8,2,4,

1,

وخارزم

سهام

812,,3231,

941

,92,31

12183

8,2,80

18

ركيش

سهام

112,002000

82041

8,20,9

82030

8,2803

14

شاوان

سهام

,21392838

142,08

8320,,

1,29,4

8421,3

1,

وصنعت

سهام

8,218,244,

12148

832,99

120,3

842499

11

آريان

سهام

8121332333

380

,,2313

12094

842113

13

شنفت

سهام

121332130

429,9

802190

429,,

80214,

13

زاگرس

سهام

120002000

8020,,

8020,,

802813

802813

19

مفاخر

سهام

1293,2413

42019

,324,4

42,,,

,9230,

,0

وبملت

سهام

,4238,28,,

12113

,32318

12130

,92811

,1

فارس

سهام

,2,,9294,

,2138

,32313

423,1

,12388

,,

ثمسکن

سهام

,02,1,2981

331

1,2333

12809

,124,8

,8

هرمز

سهام

10219828,9

,2031

,,2199

,243,

,1248,

,4

غگل

سهام

1214,23,9

112414

,3209,

112081

,1283,

,,

سفارس

سهام

13241120,4

12,08

,,21,4

1284,

,423,0

سهام

,42,10

12000

,4

120002000

,42,10

,3

لکما

سهام

1,,2998281,

3,9

1112,8,

1,4

,82,91

,3

سمازن

سهام

,20002,,4

82334

1924,,

42,33

,,2333

,9

نوين

سهام

,,21402413

933

,,2819

993

,,2,91

80

دسبحان

سهام

,291,2,,9

,234,

13208,

32111

,12,49

81

رمپنا

سهام

,2,002000

320,1

,02140

32183

,02844

8,

بپاس

سهام

3241128,,

,28,1

132,,8

,2111

192493

88

وبشهر

سهام

1,21192,39

12440

132,44

12,10

192181

84

فاذر

سهام

423382100

8204,

1423,1

82439

132089

8,

كنور

سهام

,248,2338

,2919

1,2313

,29,,

112041

,1

صندوق نماد
صنعت و معدن

73

شرکت گروه سرمايهگذاري آتيهدماوند
گزارش فعاليت و وضع عمومي شرکت
براي سال مالي منتهي به  03آذر 6031
81

وبصادر

سهام

102000

12000

10

128912103

182911

83

وتجارت

سهام

11219,2331

,93

92913

311

1821,4

83

قاسم

سهام

,21302840

821,9

123,,

42438

923,8

89

وپاسار

سهام

,21932000

999

,2198

12300

928,9

40

وبصادر

سهام

1020002000

1200,

1020,0

9,,

92,11

41

وساپا

سهام

323,12303

344

12,18

9,4

32414

4,

وكادو

سهام

1249328,1

4233,

321,0

,2,,0

32311

48

سبحان

صندوق

,2893

123012381

92,14

12413203,

32149

44

حفاري

سهام

820102808

,28,9

32,19

,2831

3280,

4,

بركت

سهام

821012100

12,89

,2,48

12980

129,,

41

آسيا

سهام

829102,31

12,99

1288,

1219,

1231,

43

تاپيکو

حق تقدم

112340243,

131

,2003

,,0

12101

43

ومعادن

سهام

828,,2331

12330

,2984

12331

,2939

49

سدور

سهام

423402011

319

42119

1209,

,219,

,0

سيدكو

سهام

823142043

120,1

8293,

12111

42830

,1

ورنا

سهام

428,92914

9,,

8299,

12003

428,3

,,

وبانک

سهام

12,002000

1299,

,2998

,2033

8218,

,8

خودرو

سهام

120002000

82093

82093

82111

82111

,4

ولساپا

سهام

,2,002000

12101

,23,1

12103

,2330

,,

كاذر

سهام

12,9120,1

12333

,2443

,2011

,2101

,1

كگل

سهام

3,123,0

82,19

,2111

82083

,2,1,

,3

كچاد

سهام

1211,2404

,20,4

,2,,,

,2088

,2,11

,3

صندوق كيان

سهام

1,02000

102000

12,00

102041

12,03

,9

ذوب

سهام

4,02000

9,8

400

3,3

810

10

ولساپا

حق تقدم

,2,002000

101

,,1

103

,30

11

وصنعت

حق تقدم

4213123,1

43

,01

,0

,09

1,

شفارا

سهام

10

42193

0

42090

0

32,,,21,,

0

,21042910

جمع كل
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ب -پروژههاي شركت:
 .1احياي اراضي شركت فرآورده هاي ساختماني (فراسا)
در سال  93مطالعات اولیه مشاور جهت تعیین کاربر ها زمین به انمام رسید و توسعه زمین در  2فهاز پیشهنهاد
شد .در مرحلة بعد ،قرارداد مطالعة طرح جامع و تفصیلی زمین نیز به مشاور بین المللی سپرده شد که تا پایان سال
مالی پیشرفت  84درصد نشان میدهد .با توجه به اهمیت و ارزش این پروژه در آینده شهرکت ،نسهبت بهه کلیهة
جزئیات طراحی جامع و تفصیلی از جمله آثار اقتصاد و زیست محیطی آن توجه می شود و بهه همهین منظهور از
اردیبهشت  7396نسبت به عقد قرارداد با مشاور ناظر نیز اقدام شده است .علت عمهده تهأخیر در طراحهی جهامع و
تفصیلی اراضی ،وجود رکن ناظر و فرایند رفت و برگشت کار بوده است .طرح جامع و تفصیلی اینك نههایی شهده و
پیشبینی میشود طرح آمادهساز زمین نیز تا پایان فروردین  91به اتمام برسد.
 در نتیمه مطالعات طرح جامع و همچنین تدقیق و سنتز مطالعات قبلی ،اینك کارکرد ممموعه تحت عنوان
"مرکز لمستیك مصالح و فناور ها نوین ساختمانی" تعریف شده و قالب حقوقی احداث و تحقق آن در
یکی از دو گزینه )7پارک لمستیك  )2منطقه ویژه اقتصاد دنبال خواهد شد:
طرح جامع که در خرداد  96به اتمام رسیده و تأیید شده است ،الگو پیشنهاد زیر را برا توسعه و احیا اراضی
پیشنهاد میکند:
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 .2احياء اراضي شركت صنايع پوشش
شرکت صنایع پوشش در سال  7343در زمینی به وسعت  84هکتار در شهر رشهت  ،فعالیهت خهود را در بخشهها
ریسندگی ،بافندگی و رنگرز آغاز نمود .پس از پیروز انقالب اسالمی ،این کارخانمات تحت تملك بانك صنعت و
معدن قرار گرفت.
در سال  7383با بارش سنگین برف  ،بیش از هشتاد درصد سوله ها کارخانه فرو ریخته و موجب شد تا کارخانه از
مدار تولید خارج گردد .از سال  7397و به دنبال تخریب بخش عمده ا از کارخانه ،بانك صهنعت و معهدن دوبهاره
مالکیت کارخانه را به عهده گرفت .نظر به مشکالت عدیده شرکت مذکور و عدم وجود تکنولوژ مدرن بهرا ادامهه
فعالیت در حوزه نساجی و همچنین مزایا و ویژگی ها منحصر به فرد موقعیت مکانی این ممموعه ،شهرکت گهروه
آتیه دماوند اقدام به عقد قرارداد تهیه مطالعات تعیین کارکردها آتی اراضی شرکت صنایع پوشش ایران با شهرکت
مهندسین مشاور سام ره شهر ( به نمایندگی از گروه بین المللی ره شهر ) نمود.
در سال مالی گذشته طرح مطالعاتی مزبور به اتمام رسید و شرکت مشاور با مطالعه و بررسی اسناد فرادستی استان
گیالن و با درنظر گرفتن موقعیت ها ممتاز سایت پوشش ،فهرسهت کارکردهها اولیهه محتمهل بهرا سهایت 83
هکتار را ارائه نموده است که در زیر به برخی از آنها اشاره می گردد :
 ایفا نقش بندر خشك در ارتباط با بندر کاسپین و انزلی مرکز پژوهشی صنایع نساجی با فناور پیشرفته صنایع تبدیلی کشاورز مراکز خدمات شهر -گردشگر (اقامتی ،همایش ،نمایشگاه دائمی outlet ،و )... مراکز آموزش عالی و علمی – کاربردپیرو اتمام مطالعات مشاور و ایماد نقشه الگو پهنهبند سایت ،مکاتبات متعدد با مراجع یربط در استان گیالن
صورت گرفت و چندین جلسه در ستاد اقتصاد مقاومتی استان ،شورا برنامهریز  ،استاندار  ،کارگروه رفهع موانهع
تولید و دیگر نهادها محلی برگزار شد تا طرح مزبور به تأیید و تصویب مراجع رسیده و در اسناد باالدستی اسهتان
گنمانده شود .متأسفانه به علت بی ثباتی در فضا ادار استان و رونهد طهوالنی رسهیدگی و پاسهخگویی در دوایهر
محلی ،هنوز مصوبه الزم از شورا برنامهریز استان اخذ نشده است .بدیهی است پس از اخذ این مصوبه نسبت بهه
عقد قرارداد طراحی جامع سایت و سپس برآورد اثار مالی اقتصاد ناشی از اجرا طرح بر هلهدینگ اقهدام خواههد
شد.
 .3ساير پروژهها
در سال مالی منتهی به  ،96/9/33با برگزار  76کمیته سرمایهگذار  ،فرصتها سرمایهگذار متعدد بررسی
شده که برخی از آنها با توجه به برررسیها فنی و مالی مورد تأیید قرار نگرفت و برخی نیهز همچنهان در دسهت
بررسی است .شایان کر است که با توجه به فضا عدماطمینان و افزایش ریسكها سیاسی و اقتصاد که بر اثهر
آغاز بکار دولت جدید در آمریکا و تحت الشعاع قرار گرقتن روابط خارجی کشورمان ایماد شده است ،و همچنین بهر
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اثر تغییرات سیاسی و مدیریتی کالن کشور بر اثر انتخابات ریاست جمهور خهرداد  96و تهأخیر کهه در معرفهی
کابینه دولت و جایگزینی و معرفی مدیران در سطح وزارت خانه ها و سازمانها پدید آمد ،تصمیمگیر مهدیران بهه
منظور ورود قطعی به پروژه ها سرمایهگذار بلندمدت در اکثر شرکتها سرمایهگذار و هلدینگ کشور با تعلل
و تأخیر همراه بود و آتیه دماوند نیز از این شرایط مستثنی نبوده است ،اگرچه عامل بالتصهمیمی و ریسهكگریهز
نهادها دولتی و نظام بانکی کشور در اعطا مموز ،عقد قراردادها ،موافقت اصولی برا تأمین مالی و  ...نیز عامهل
مهمی بود که ریسك ورود به پروژه ها را افزایش میداد.
با توجه به عوامل فوق ،در طول سال مالی گذشته علیرغم بررسی فرصتها متعدد سرمایهگذار در میاندسهت و
پایین دست پتروشیمی ،مخازن ،صنایع معدنی ،انرژ ها نو IT ،و  ،...هیچیك از بررسی ها انمامشهده منمهر بهه
ورود قطعی به پروژه نشد و امیدواریم در سال پیش رو ،با تثبیت و گشایش بیشتر فضا اقتصاد و سیاسی کشور،
یك یا چند پروژه از موارد در دست بررسی ،در دستور اقدام شرکت قهرار گیهرد .بهدیهی اسهت کهه در ایهن مسهیر،
چشمانداز ترسیمشده در سند استراتژ شرکت و سقف منابع قابلتأمین داخلی مالک عمل خواهد بود.
گزارش عملکرد معاونت برنامهريزي ,نظارت و امور شركتها
الف) اقدامات در خصوص رشد بهرهوري و توسعه نظام كنترلهاي داخلي:
ایماد بانك اطالعاتی و ارزیابی منظم ماهانه عملکرد شرکتها تابعه
بررسی ،اصالح و ابالغ بودجه عملکرد سال مالی آتی
تبیین استراتژ گروه و هدایت عملکرد شرکتها به سمت استقالل مالی و خودکفایی در هزینهها
رفع گلوگاه تولید و هدایت فعالیتها به عملیات واجد ارزش افزوده بیشتر
اصالح ساختار سرمایه شرکتها تابعه با تمدید ارزیابی زمین و انتقال مطالبات گهروه بهه سهرمایه جههت خهروج از
ماده  737ق .ت.
رفع مشکالت و تقویت بنیه مالی شرکتها در جهت اعطها تسههیالت سهرمایه در گهردش و بهدهیهها دولتهی
سنواتی و دیون ممتازه کارگران
استقرار نرمافزار حسابدار الزم جهت ارتقاء سیستم قیمت تمام شده

.7
.2
.3
.3
.4
.6
.1

ب) خالصه اهم اقدامات در شركتهاي تابعه :
ب )1-شركت الستيک پارس

-

تشکیل چندین جلسه و پیگیر تعیین تکلیف معارض مالکیت سهام
کاهش قیمت تمام شده محصول با بهبود فرمول ساخت کامپاند
کاهش تعداد کارکنان مازاد از طریق خاتمه خدمت و بازنشسهتگی و تسهویه سهنوات و بیمهه  %3مشهاغل
سخت و زیان آور سازمان تأمین اجتماعی
کاهش مصرف انرژ برق با جایگزینی روشنائی کم مصرف
تعمیرات اساسی خطوط تولید و باالنس ظرفیت
تحقق  11درصد بودجه و تثبیت تولید و رشد  77درصد فروش نسبت به سال قبل
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-

حفظ سهم بازار در الستیك بایاس سنگین علیرغم رقابت شدید در این حوزه
پیشبینی سود عملیاتی  38میلیارد ریالی در بودجه سال مالی آتی
وصول مطالبات سنواتی
برنامه و طرح نیروگاه  24مگاواتی جهت استفاده و فروش برق تولید
برنامه ساخت تصفیه فاضالب صنعتی و انسانی با ظرفیت  633متر مکعب در روز
چشم انداز شرکت " :یکی از بزرگترین تواید کنندگان تایر رادیال تمام سیمی"

ب )2-شركت گروه كارخانجات صنعتي و معدني ايران

-

برگزار مزایده فروش امالک و عرصه و اعیان شرکت خزر خز بصورت نقد
انتقال قطعی مالکیت شرکت فراوردهها ساختمانی از بانك صنعت و معدن
افزایش سرمایه  327میلیارد ریالی از محل مطالبات حال شده سهامدار
تامین سود خالص  14میلیارد ریالی در دوره عملکرد سال 96
پیگیر وصول مطالبات شرکتها واگذار شده از جمله شرکت چوخا
انمام سبد گردانی سهام گروه آتیه دماوند و مدیریت انحالل شرکتها در حال تصفیه
پیگیر اجرا طرح جامع و تفصیلی تبدیل سایت فراسا به پهارک لمسهتیك و منطقهه ویهژه اقتصهاد از
طریق اخذ مموزها الزم

ب )3-شركت صنايع نخ خمين

-

تثبیت حدود  44تن تولید ماهیانه در سال 96
افزایش حدود  23درصد قیمت محصوالت
تثبیت فروش و کاهش  77درصد زیاندهی نسبت به سال مالی قبل
افزایش سرمایه  87میلیارد ریالی از محل مطالبات حال شده سهامدار و تمدید ارزیابی اموال غیر منقول
واردات مواد اولیه به مقدار  243تن از ترکیه به منظور تقلیل قیمت تمام شده محصول
پیگیر تسهیالت  33میلیارد ریالی کار گروه تسهیل جهت توسعه تولید
پیگیر اخذ تسهیالت بانکی برا تامین ماشینآالت تولید نخ فرشی

ب )4-شركت ريسندگي و بافندگي فومنات

-

شناسایی گلوگاه تولید و رفع آنها برا تکمیل فرآیند تولید
راهانداز فروشگاه جنب کارخانه به منظور احیا برند شرکت و جذب منابع نقد سریع
تعمیر دستگاهها بافندگی ،رنگرز  ،تکمیل و استنتر جهت تثبیت ابعاد پارچهها تولید
رشد کیفی محصوالت تولید شرکت و افزایش ارزش افزوده آنها
برنامه تثبیت تولید و فروش شرکتی بما تولید کارمزد
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 افزایش سرمایه  321میلیارد ریالی از محل مطالبات حال شده سهامدار و تمدید ارزیابی اموال غیر منقولبرا خروج از ماده  737قانون تمارت
ب )5-شركت ريسندگي خاور

-

تهیه طرح انتقال و استقرار خط ریسندگی ریتر از شرکت ریسندگی پوشش و افزایش تولید عملی از روزانه
 8/4تن به  74/4تن
تحقق  13درصد بودجه تولید و  13درصد بودجه فروش در سال مالی 96
افزایش سرمایه  313میلیارد ریالی از محل مطالبات حال شده سهامدار و تمدید ارزیابی اموال غیر منقهول
برا خروج از ماده  737قانون تمارت
تامین زیر ساخت کافی برا خروج از زیاندهی
برنامه واردات الیاف پنبه و مصرف یا فروش داخلی با  63درصد سود ساالنه
برنامه تثبیت تولید و فروش شرکتی بما تولید کارمزد

ب )6-شركت آسيا بافت بيستون

-

رفع موانع ترهین وثیقه ملکی خریدار برا واگذار اموال غیرمنقول شرکتها نساجی غرب ،فرش غرب
پیگیر رفع اختالف زمین واگذار به شرکت شهرکها صنعتی و اقاله موضوع جهت رفع موانع واگهذار
اموال شرکتها نساجی غرب ،فرش غرب به برنده مزایده
دریافت حکم قطعی دادگاه مبنی بر تثبیت مالکیت در سهام شهرکتهها ریسهندگی ،حولهه  -بلهوجین و
مخمل پوشش
تقلیل کارکنان رسمی شرکت ریسندگی پوشش به  2نفر و کارکنان قرارداد به  33نفر
راه انداز سالنها چله کشی و بافندگی و تولید مستمر پارچه در کارخانمات پوشش
دریافت حکم دادگاه مبنی بر فروش ضایعات و پرداخت دیون ممتازه سنوات کارکنان بازنشسته شرکتها
پوشش

ب )7-شركت كارخانجات صنعتي مالير (مديريت سهام)

 اخذ را بدو رد دعوا اجرت المثل به مبلغ  7463میلیارد ریال علیه شرکت و پیگیر تثبیت آن پیگیر طرح دعوا حق مدیریت و دیون مالك قبلی شهرکت از طریهق ممهار قهانونی و حمایهت مهدیراناستانی
 افزایش راندمان خط فوالد ( )%343به بیش از  3برابربا راهانداز و اور هال کردن سه خط تولید محصوالتمفتولی.
 تولید محصوالت فوالد به میزان  483تن که در تمامی سالها فعالیت شرکت بی سابقه است. کسب سود عملیاتی  326میلیون ریالی و پیشبینی سود عملیاتی  2/8میلیارد ریال در سال آتی برنامه افزایش ظرفیت تولید و فروش تا  %43در سال مالی آتی و توسعه نمایندگی در  3استان23
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ج) هدفمند سازي حمايتهاي مالي به منظور آماده سازي شركتها براي واگذاري

تامین مالی نیازها شرکتها تابعه توسط کمیته ا متشکل از عضو موظف هیأت مهدیره و مهدیران ارشهد
گروه موسوم به کمیته پرداخت صورت گرفته که بررسی مستندات درخواستها واصله به منظهور اصهالح سهاختار
مالی و فنی شرکت اتخا تصمیم مینماید.
اهم اقدامات در این حوزه عبارتند از:
 شناسایی گلوگاه تولید و تخصیص منابع برا رفع آنها هدایت منابع به فعالیتها واجد ارزش افزوده باالتر هدایت منابع از تامین و پرداخت حقوق ماهانه به سمت سرمایهگذار و دیون معوقد) اقدامات واگذاري براي بهرهور نمودن منابع

شرکت گروه سرمایهگذار آتیه دماوند در راستا حداکثر نمودن منافع سهامداران اقدام بهه پهایش مسهتمر
شرکتها تحت پوشش و آمادهساز آنها برا واگذار به بخش خصوصی نموده که اقدامات انمام شده بشرح زیهر
قابل گزارش میباشد:
-

-

انتقال بالغ بر 7233میلیارد ریال از دیون شرکتها ریسندگی خاور ،ریسندگی و بافندگی فومنات و صنایع نخ
خمین به حساب سرمایه ضمن رعایت تشریفات قانونی جهت اصالح ساختار مالی و خروج از شمول ماده 737قانون
تمارت
ارزیابی سهام شرکتها مشمول واگذار جهت انمام تشریفات مزایده
مذاکرات متعدد با چندین خریدار بالقوه (که برخی از آنها همچنان ادامه دارد)
انتشار چند نوبت آگهی مزایده

د )1-جزييات هريک از شركتهاي مشمول واگذاري بشرح زير است:
.1

واگذاري داراييهاي شركتهاي نساجي غرب و فرش غرب (از طريق شركت آسيا بافت بيستون)

 ارزیابی اموال و داراییها مربوط توسط کارشناس رسمی دادگستر و انعقاد تفاهمنامه واگهذار در سهال94
 ارزیابی وثایق معرفی شده جهت انعقاد قرارداد واگذار و وصول بالغ بر  %34ارزش ثمن معامله تعیین تکلیف مطالبات بانك تمارت و فك رهن اراضی پیگیر رفع مشکالت مربوط به بیمه و دارایی ،اقاله واگذار بخشی از زمین به شرکت شهرکها صهنعتیاستان کرمانشاه و اخذ استعالمات ترهین اموال معرفی شده توسط خریدار همچنان در دستور کار دارد.
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 .2واگذاري سهام شركت الستيک پارس

مرحله

مبلغ مزايده -ميلياردريال

انتشار آگهي اول

انتشار آگهي دوم

تاريخ بازگشايي پاكات

نتيجه

7

9236293

96/36/21

96/31/34

96/31/71

-

2

833

96/31/26

96/38/76

96/38/76

برنده داشت

-

توضیح اینکه با توجه به شرایط خاص سهام و موضوع حقوقی مطروحه برنده مزایده  3ماه مهلت دارد تها بها
خریدار سابق به تفاهم رسیده و پس از طی تشریفات قانونی قرارداد واگذار منعقد خواهد شد.
 .3واگذاري اموال و سهام شركت صنايع نخ خمين

-

-

نظر به اینکه این شرکت پس از انعقاد تفاهمنامه و اخذ ودیعه شرکت در مزایده واگذار امهوال در سهال  94و
برگزار مزایده اموال در  7نوبت و مزایده شرکت در  2نوبت به فروش نرسید؛ لذا همهانطور کهه در بنهد ب3-
توضیح داده شد نسبت به بازساز و نوساز کارخانه جهت ایماد مقبولیت اقدام گردید.
صورتها مالی پایان سال مالی شرکت جهت ارزیابی سهام و برگزار مزایده در اختیار کارشناس رسهمی قهرار
دارد و انتظار میرود تا اسفند ماه  7396مزایده مربوطه برگزار شود.
 .4واگذاري سهام شركت ريسندگي خاور

-

در سال  94مزایده در  7نوبت برگزار که فاقد شرکت کننده بود لذا نسبت به بازساز و نوساز کارخانه جهت
ایماد مقبولیت اقدام گردید و همزمان با چند متقاضی بالقوه جهت واگذار سهام شرکت مذاکراتی انمام شده
که به جهت ضرورت تعیین قیمت در انتظار ارزیابی ارزش سهام جدید هستیم.

 صورتها مالی پایان سال مالی شرکت جهت ارزیابی سهام و برگزار مزایده در اختیار کارشناس رسمی قراردارد و انتظار میرود تا اسفند ماه  7396مزایده مربوطه برگزار شود.
توضیح اینکه با توجه به شرایط خاص سهام و موضوع حقوقی مطروحه برنده مزایده  3ماه مهلت دارد تا با
خریدار سابق به تفاهم رسیده و پس از طی تشریفات قانونی قرارداد واگذار منعقد خواهد شد.
 .5واگذاري سهام شركت ريسندگي بافندگي فومنات

 مذاکره با چندین متقاضی بالقوه در جلسات متعدد مراجعه متقاضیان برا دریافت اسناد مزایده و عدم ارائه پیشنهاد در مرحله 7 ارزیابی سهام شرکت وبرگذار مرحله دوم مزایده برا واگذار سهام شرکت سال 7396مرحله

مبلغ مزايده -ميلياردريال

انتشار آگهي اول

انتشار آگهي دوم

تاريخ بازگشايي پاكات

نتيجه

7

72168

94/77/33

94/77/73

94/77/23

-

2

83

96/39/22

96/73/32

96/73/72

برنده داشت
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در مرحله دوم برنده داشت و در حال سیر مراحل مزایده میباشد.
 .6واگذاري  121سهام شركت آتيه سازان صنعت و معدن

 مذاکره با متقاضیان بالقوه در جلسات متعدد مراجعه متقاضیان برا دریافت اسناد مزایده و ارائه پیشنهاد ارزیابی و واگذار  %23سهام شرکت در سال  7396بشرح زیر:مرحله

مبلغ مزايده -ميلياردريال

انتشار آگهي اول

انتشار آگهي دوم

تاريخ بازگشايي پاكات

نتيجه

7

2363

94/77/39

94/77/23

94/72/37

برنده داشت

برنده مزایده طبق شرائط مزایده اقدامات الزم را بعمل آورده و قرارداد فروش منعقد گردید.
 .7واگذاري سهام شركت گسترش انرژي نو آتيه

 مذاکره با چندین متقاضی بالقوه در جلسات متعدد مراجعه متقاضیان برا دریافت اسناد مزایده و ارائه پیشنهاد ارزیابی و واگذار  %79/9سهام شرکت در سال  7396بشرح زیر:مرحله

مبلغ مزايده -ميلياردريال

انتشار آگهي اول

انتشار آگهي دوم

تاريخ بازگشايي پاكات

نتيجه

7

23.56

96/12/28

96/13/7

96/13/21

برنده داشت

برنده مزایده طبق شرائط مزایده اقدامات الزم را بعمل آورده و قرارداد فروش منعقد گردید.
گزارش عملکرد و فعاليتهاي مديريت حقوقي و امالک طي سال مالي منتهي به 96/9/31

مهمترين اقدامات و فعاليتهاي مديريت امور حقوقي شركت بشرح زير است:
 -1شرکت پلی اکريل
 -1-1پیگیههر پرونههده کالسههه  893974مطروحههه در شههعبه  83دادگههاه عمههومی حقههوقی تهههران موضههوع
دعو شرکت متبوع بهه طرفیهت شهرکت احیهاء فهوالد سهپاهان و آقها جمشهید پنهاهی و مصهطفی صهفو بهه
خواسته مطالبهه طلهب کهه در نهایهت منمهر بهه صهدور رأ محکومیهت نامبردگهان بهه پرداخهت مبلهغ 88/336
میلیههون ریههال در حههق شههرکت متبههوع گردیههد کههه بهها تشههکیل پرونههده اجرایههی طههی کالسههه  943776و صههدور
اجراییه و تعقیب عملیات اجرا مراتهب توقیهف امهالک و حسهاب هها شهرکت احیهاء فهوالد سهپاهان بهه اداره کهل
ثبت اسناد و امالک کشور و بانك مرکز اعالم گردید.
 -2-1پیگیههر پرونههدهههها کالسهههههها  81/796و  883274مطروحههه در شههعب  73و  77دادگههاه عمههومی
حقههوقی اصههفهان موضههوع دعههو شههرکت متبههوع بههه طرفیههت شههرکت احیههاء فههوالد سههپاهان ،جمشههید پنههاهی و
23
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مصههطفی صههفو بههه خواسههته مطالبههه طلههب کههه در پایههان منمههر بههه صههدور رأ بههه محکومیههت نامبردگههان بههه
پرداخت مبالغ دو فقره چهك جمعها بهه مبلهغ  33/333میلیهون ریهال بهه-انضهمام خسهارات دادرسهی و خسهارات
تأخیر تأدیه در حق شهرکت متبهوع گردیهده اسهت و بها ارجهاع بهه وکیهل پرونهدههها مطروحهه در جریهان اجهرا
قرار دارد .در خصهوص پرونهدههها فهوقالهذکر ضهمن توقیهف تمهامی حسهابهها و امهالک شهرکت احیهاء فهوالد
سپاهان مراتب وصول مبالغ محکوم به از شرکت مذکور در جریان پیگیر و اجرا قرار دارد.
-2

آقاي فضیلی نژاد

جهت وصول مطالبات از آقا فضیلی نژاد ،طرح دعو و پیگیر پرونده کالسه  933183مطروحه در شعبه
دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان علیه مشارالیه به خواسته مطالبه مبلغ  724/333میلیون ریال اقدام گردید که
ضمن صدور و قطعیت دادنامه صادره مبنی بر محکومیت نامبرده ،نسبت به تشکیل پرونده اجرایی و تعقیب عملیات
اجرا اقدام و تاکنون نتایج یل حاصل گردیده است:
 -1-2توقیف کلیه حسابها بانکی و وسائل نقلیه متعلق به مشارالیه.
 -2-2اعالم مراتب ممنوع الخروجی نامبرده به دادستانی کل کشور.
 -3-2استعالم از سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و شناسایی  313پالک ثبتی به نام و .
 -4-2توقیف  2پالک ثبتی  3449و  3463با تمام متفرعات آن شامل یك ممتمع تمار ادار در میدان انقالب
اصفهان با داشتن بیش از  333پالک ثبتی.
 -5-2اخذ وکالتنامه جامع و بالعزل از آقا احمد فضیلی نژاد راجع به  3واحد آپارتمان مسکونی واقع در خیابان
میرداماد اصفهان که با انتقال قطعی اسناد به نام شرکت متبوع ،حدود مبلغ  29/333میلیون ریال از مطالبات
شرکت وصول گردیده است.
 -6-2اخذ وکالتنامه بالعزل از آقا محمد پهلوانی نژاد (نماینده آقا محمود فضیلی نژاد) در خصوص  6واحد
آپارتمان مسکونی به متراژ حدود  441متر مربع واقع در شهرک جهان نما
 8/133/333/333ریال که با عنایت به اختالفات با شهردار

کرج به ارزش تقریبی

مراحل حل اختالف در خصوص ملك مذکور در

جریان پیگیر است.
 -7-2وصول و واریز مبلغ  74/333میلیون ریال به حساب شرکت از سو نامبرده.
 -8-2تهاتر دو بلوک ساختمان درحال ساخت مشتمل بر 13واحد آپارتمانی با مانده مطالبات از نامبرده گردید
وبدین ترتیب کلیه مطالبات از ایشان به حیطه وصول درآمد.
-3

گروه صنايع پوشش

 -1-3بهها عنایههت بههه پرونههده کالسههه  933368مطروحههه در شههعبه  733دادگههاه عمههومی حقههوقی تهههران کههه
منمهر بهه صهدور دادنامهه بهدو مبنهی بهر انتقهال سههام شهرکتهها تابعهه پوشهش بههنفهع شهرکت آسهیابافت
بیستون گردید؛ با توجه بهه اعتهراض شهرکت تتهیس کهیش وارد مرحلهه تمدیهد نظهر شهد کهه لهوایح و دفاعیهات
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مقتضی جههت ابهرام رأ صهادره صهورت پهذیرفت و در نهایهت نظهر بهه دفاعیهات شهرکت متبهوع و شهرکتهها
تابعه ،حکم قطعی به نفع شرکتها گروه صادر گردید.
 -2-3نظههر بههه اینکههه طههی پرونههده کالسههه  933771مطروحههه در شههعبه  37دادگههاه عمههومی حقههوقی تهههران،
دعو مطروحه متبهوع علیهه شهرکت تتهیس کهیش و سهایر رد شهد لهذا ضهمن اعتهراض صهورت گرفتهه ،نسهبت
به ارائه لهوایح و دفاعیهات مقتضهی در محهاکم تمدیهدنظر جههت نقهد رأ بهدو و صهدور رأ بههنفهع شهرکت
اقههدامات الزم صههورت پذیرفتههه و بهها وحههدت مههالک از را شههعبه  ،733در جریههان رسههیدگی جهههت اخههذ رأ
پیرامون پرونده مذکور قرار دارد.
 -3-3پیگیهههر و دفهههاع درخصهههوص پرونهههده کالسهههه  923379مطروحهههه در شهههعبه  33دادگهههاه عمهههومی
حقوقی تهران که با عنایهت بهه قهرارداد منعقهده فهی مهابین شهرکت پوشهش ایهران (آقها نصهرت ا) صهمد ) و
آقا عطاءالهه دخهایی مبنهی بهر فهروش میهزان  9333تهن آههنآالت و ضهایعات و صهدور حکهم قطعهی بهه نفهع
نههامبرده ،بههه جهههت جلههوگیر از خههروج دسههتگاهههها و ماشههینآالت  ،ایههن شههرکت از طریههق شههرکت آسههیابافت
بیستون اقدام به طهرح دعهو اعتهراض ثالهث نمهود کهه دسهتور موقهت مبنهی بهر توقهف عملیهات اجرایهی صهادر
گردید و سهپس بها تشهکیل جلسهه دادرسهی ،ن سهبت بهه ارائهه مسهتندات و دفاعیهات مقتضهی اقهدام شهد لهیکن
هنوز دادگاه مربوطه در خصوص موضوع حکم صادر نکرده است.
-4

شرکت پارسیلون

نظر به دیون متعدد و متورم شرکت مذکور به نهادها و بانك ها کشور و تعطیلی کارخانه مزبور و آثهار سهوء
ناشی از عدم مدیریت کارخانه در استان لرستان ،نهادها قضایی و نظهارتی اسهتان لرسهتان و همچنهین سهازمان
بازرسی کل کشور ،از طرفی طی جلسات و مذاکرات و مکاتبات متعدد  ،در صدد اعاده شرکت پارسیلون به شرکت
سرمایه گذار آتیه دماوند برآمده؛ از طرف دیگر با عنایت به مذاکرات و بررسیها صورت گرفته در کمیتهههها و
کارگروه ها شرکت و نظر به دیون و تعهدات باال شرکت پارسیلون به اشخاص متعدد و با عنایت بهه پیشهنهاد
این شرکت مبنی بر اداره گروهی شرکت پارسیلون توسط نهادها و بانهكهها بهدهکار ،طهی جلسهها بها حضهور
مقامات ارشد قضایی سیاسی و اجرایی استان لرستان خوشبختانه پیشنهاد مطروحه مورد موافقت واقهع شهد .اههم
اقدامات و نتایج صورت گرفته در این خصوص در سال مالی جار به شرح یل میباشد:
 -1-4تشکیل جلسات متعدد در محل شرکت متبوع و وزارت کشور با حضور مقامات کشور و استانی و
همچنین نمایندگان اعضا کنسرسیوم متشکل از شرکت متبوع و بانكها صنعت و معدن ،ملی و سپه درخصوص
موضوع و ارائه و بررسی نظرات کارشناسی جهت حصول به راه حل جامع و مانع.
 -2-4اقدام به ارائه و پیگیر دادخواست تأمین دلیل از وضعیت موجود شرکت پارسیلون طی پرونده مطروحه در
محاکم قضایی استان لرستان و اخذ نظریات کارشناسی که مقدمها جهت طرح دعو و اعاده شرکت محسوب
میگردید.
 -3-4طرح دعو

فسخ قرارداد و خلع ید به طرفیت بخش خصوصی در محاکم حقوقی خرم آباد که ضمن

پیگیر و ارائه دفاعیت مقتضی ،نسبت به صدور حکم بهنفع شرکت متبوع اقدام لیکن بهدلیل فرجام خواهی بخش
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خصوصی از رأا صادره ،پرونده در دیوان عالی کشور مطرح که پس از تبادل لوایح و ارائه توضیحات جامع ،حکم
صادره بهنفع شرکت متبوع قطعیت یافت.
 -4-4نظر به صدور و قطعیت حکم فسخ و خلع ید بهشرح بند فوق ،اقدامات الزم بهمنظور تحویل اموال و دارایی-
ها و محل کارخانه پارسیلون بهانمام رسید و جهت تحویل دفتر مرکز نیز پس از اخذ نیابت و ارسال پرونده به
محاکم قضایی تهران ،هم اکنون عملیات اجرایی به منظور خلع ید دفتر مرکز در جریان قرار دارد.
-5

شرکت الستیک پارس

 -1-5پیگیر پرونده کالسه  937333مطروحه در شهعبه  32دادگهاه حقهوقی تههران بها موضهوع طهرح دعهو
خریداران سابق شرکت الستیك پارس (آقا عبدالحسین تهمتن و شرکا) به طرفیهت شهرکت متبهوع بهه خواسهته
تثبیههت مالکیههت خههود نسههبت بههه  83درصههد از سهههام شههرکت السههتیك پههارس کههه بههه موجههب دادنامههه شههماره
 9739912763133636مورخ  97/8/9صادره از شعبه مذکور ،حکم مبنی بر تثبیت مالکیت نسبت به  83درصد از
سهام شرکت مذکور بهنفع نامبردگان صادر و با تمدیدنظرخواهی شرکت متبوع از دادنامه مذکور پرونهده در جریهان
تمدیدنظر قرار دارد و لیکن با توجه بهحساسیت و اهمیت موضوع تمامی مساعی و تهدابیر الزم بههمنظهور مهدیریت
پرونده از حیث زمان و شرایط ،انمام و ضمن طرح مسیله در هییتمدیره محترم شرکت و شهورا حقهوقی بانهك و
انعکاس ابعاد موضوع به مراجع مختلف سیاسی و قضایی ،منمر به مکاتبات وزیر محترم اقتصاد و دارایی و همچنهین
وزیر محترم صنعت  ،معدن و تمارت با ریاست محترم قوه قضاییه گردیده است .با عنایهت بهه توقهف رسهیدگی بهه
پرونده بههدالیهل مختلهف بها توجهه بهه پیگیهر هها صهورت گرفتهه در سهال جهار پرونهده ممهددا در جریهان
تمدیدنظرخواهی قرار گرفت که با اخطار رفع نقص از سو دادگاه تمدیدنظر مبنهی بهر پرداخهت هزینهه دادرسهی
بدو توسط تمدید نظر خوانده ،پرونده به شعبه بدو اعاده که پس از رفع نقص صورت گرفته ،ممددا پرونهده بهه
مرجع مذکور ارسال گردید .و را دادگاه تمدید نظر به نفع شرکت صادر گردید.
-6
-1-6

شرکت کاغذسازي کارون
پیگیههر پرونههده ورشکسههتگی شههرکت کاغذسههاز کههارون کههه در شههعبه پههنمم اداره تصههفیه و امههور

ورشکسههتگی مطههرح مههی باشههد .نظههر بهههاینکههه بههه موجههب دادنامههه شههماره  9339913228133791صههادره از
شههعبه  21دادگههاه عمههومی حقههوقی تهههران ،شههرکت کاغذسههاز کههارون ورشکسههتگی اعههالم و محههل کارخانههه
پلمپ گردیهده اسهت لهذا بها پیگیهر هها مقتضهی و مکاتبهات متعهدد بها مقامهات سیاسهی قضهایی درصهد رفهع
پلمپ از محل کارخانه گردیده و با عنایهت بهه نامهه هها و لهوایح ارائهه شهده ،دادگهاه نسهبت بهه بررسهی و تحقیهق
از اداره ثبت مربوطه اقدام و بها عنایهت بهه طهرح دعهو اعتهراض ثالهث در شهعبه مربوطهه ،مراتهب جههت اتخها
تصمیم دادگاه در جریان بررسی است.
 -2-6نظر به پلمهپ محهل کارخانهه شهرکت کاغذسهاز کهارون و از آنمهاییکهه خریهدار امهوال (آقها مقهدم)
مههدعی ورود ضههرر و زیههان مههیباشههد ،نسههبت بههه طههرح دعههو تههأمین دلیههل در مراجههع قضههایی و شههبه قضههایی
شوشههتر اقههدام و گزارشههات کارشناسههان رسههمی دادگسههتر بهههمنظههور روشههن شههدن زوایهها موضههوع و رفههع
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ابهامات مطروحهه دریافهت و سهپس همهاهنگی هها مقتضهی بها کارشناسهان متخصهص شهرکت جههت تصهمیم-
گیر نهایی پیرامون موضوع در جریان قرار دارد.

بخش دوم -عملکرد مرتبط با امور قراردادها ،حوزه امالک و ساير
-1

پیگیر اجرا تعهدات ناشی از مبایعه نامه فروش  5رقبه ملك شرکت متبوع بهه بانهك صهنعت و معهدن

جهت تهاتر با بخشی از دیون شرکت به ارزش حدود  3836943میلیون ریال کهه در ایهن ارتبهاط تهاکنون تخلیهه و
تحویل ملك  3رقبه ملك و انتقال قطعی  3رقبه ملك به خریدار صورت گرفته و انتقال سند یك ملك دیگر در حال
پیگیر میباشد .الزم به کر است واگذار ملك پنمم (دفتر مرکز شرکت الستیك پهارس) بههعلهت عهدم رفهع
موانع قانونی نقل و انتقال در حال حاضر امکانپذیر نمیباشد.
-2

پیگیر انعقاد قرارداد با برنده مزایده اموال و داراییها شرکتها نساجی غرب و فرش غرب سابق (واقع

در منطقه بیستون کرمانشاه) با هماهنگی شرکت آسیا بافت بیستون به ارزش  3286333میلیون ریال که بهه دلیهل
بروز اختالفات حقوقی با مالك ملك مشاعی اراضی مربوطه (شرکت شهرکها صهنعتی کرمانشهاه) و ایمهاد موانهع
برا این واگذار رایزنیها الزم با مقامات استانی و کشور در حال پیگیر است.
-3

برنامهریز برگزار مزایهده شهماره ( 96/1واگهذار  9رقبهه از امهالک شهرکت جمعها بهه ارزش بهالغ بهر

 7666733میلیون ریال) و فروش  2رقبه از امالک با ممموع قیمت نقد  236433میلیون ریال.
-4

پیگیر وصول مطالبات از شرکتها الستیك پارس و فومنات از طریق تهاتر بها امهوال و امهالک معرفهی

شده از جمله بررسی و تهیه گزارشات مختلف برا امالک واقع در تهران ،اصفهان ،قزوین  ،رشت و  ...که در نهایهت
موارد پیشنهاد منتفی و بخشی از مطالبات با اخذ چك تسویه حساب گردید و انتقال ملك خیابان بهشتی تههران
(دفتر مرکز آن شرکت) نیز در حال پیگیر میباشد.
-5

انمام سایر امور محوله نظیر تدوین و انعقهاد و پیگیهر مصهوبات و صورتملسهات ،قراردادهها ،گزارشهات و

مکاتبات  ،هماهنگی جهت بازدید ،ارزیابی ،تعمیر و نگهدار از امالک ،انمام امور مرتبط بها دفترخانهههها ،پیگیهر
موارد ثبتی و قانونی ،امور تنخواه ردانی ،شرکت در دورهها آموزشی ،همکار در بروزرسانی و اصالح آییننامهها
ماموریت و معامالت شرکت و ....
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عملکرد و فعاليتهاي مديريت حسابرسي داخلي

انمام پنج مورد عملیات حسابرسی داخلی از شرکتها فرعی ،که نهایتا منتج به تهیه گهزارش حسابرسهی داخلهی
شده است .که اهم موارد به شرح زیر میباشد.
-7الف)شركت ريسندگي خاور:
 رسیدگی به  ،خرید مواد اولیه و قطعات و ماشینآالت از لحاظ رعایت آییننامه معامالت ،کنترل کیفیت ،انمامکارشناسی رسمی در موارد مورد نیاز ،رعایت قوانین پولشویی و مالیاتی ،بررسی حسابها دریافتنی و پرداختنی و
پیشنهاد جهت تمزیه سنی و تعیین تکلیف آنها ،رسیدگی به تسهیالت پرداختی شرکت گروه سرمایهگذار آتیه
دماوند ،و همچنین بررسی محاسبه مالیات پرداختها پرسنلی و مالیات و بیمه مشاوران و وضعیت بدهی مالیاتی،
و در نهایت ارایه پیشنهادات در راستا یافتهها گزارش حسابرسی
-7ب) حسابرسي از شركت كارخانجات صنعتي مالير:
 بررسی قرارداد تولید کارمزد شرکت که عمده عملکرد تولید آن شرکت را در بر میگیرد. رسیدگی به حسابها دریافتنی ،چكها دریافتی از مشتریان ،حساب بدهیها جار و تسهیالت بلندمدت.بررسی کنترلها داخلی در خصوص ،فاکتورها فروش ،صدور چك ،مستندات الزم برا اسناد حسابدار و امضاء
یل اسناد حسابدار  ،حقالزحمه پیمانکاران ،تنخواهگردان ،آییننامهها و دستورالعملها مورد نیاز ،اسناد انتظامی،
ثبت صورتملسات مممع ،رسیدگی نمونها خریدها از لحاظ تطبیق با آییننامه معامالت ،و کنترل کیفیت اقالم
خریدار

شده .همچنین بررسی رعایت قوانین و مقررات پولشویی ،تکالیف مممع عمومی سالیانه و ارایه

پیشنهادات در خصوص یافتهها گزارش حسابرسی
-1ج) حسابرسي از شركت ريسندگي خاور( :مرحله دوم)
 رسیدگی به قراردادها خرید مواد اولیه و فروش محصوالت در راستا  ،کنترل قراردادها خرید از لحاظ اعتبارمشتریان نزد سازمان امور مالیاتی و ثبت نام در سامانه مالیات ارزش افزوده ،جهت بررسی ریسكها موجود در این
خصوص ،رعایت مفاد قوانین پولشویی در خصوص ارایه خدمات ،در معامالت فروش و سایر معامالت ،و بررسی
رعایت آییننامه معامالت.
 رسیدگی نمونها به بدهی علیالحساب پرسنل ،تنخواهگردان ،بدهی اشخاص ،و پیشنهاد جهت تمزیه سنی وتعیین تکلیف حسابها مذکور ،بررسی در خصوص میزان کاال در جریان ساخت مندرج در صورتها مالی
میان دورها و رسیدگی به تسهیالت پرداختی شرکت گروه سرمایهگذار آتیه دماوند.
همچنین بررسی اسناد حسابدار و مستندات آنها نیز انمام گرفته است.
-1د) حسابرسي از شركت آسيا بافت بيستون:
 رسیدگی و کنترل چكها صادره توسط شرکت ،بررسی و گزارش ثبت صورتملسات ممامع و بررسی لیستکارکرد پرسنل ،لیست بیمه تأمین اجتماعی ،و وضعیت بهکارگیر پرسنل بازنشسته ،همچمین تهیه گزارش
وضعیت مالیاتی شرکت.
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 رسیدگی به تسهیالت پرداختی شرکت گروه سرمایهگذار آتیه دماوند به شرکت آسیا بافت بیستون ،همچنینبررسی میزان تسهیالت دریافتی شرکت آسیا بافت بیستون جهت گروه پوشش.
 ارایه پیشنهادات در خصوص یافتهها گزارش حسابرسی.-1هـ) حسابرسيهاي در جريان انجام:
یك مورد از حسابرسیها انمام شده از شرکتها فرعی -شرکت ریسندگی و بافندگی فومنات -منمر به تهیه
گزارش پیش نویس شده است.
 -2برگزاري جلسات كميته حسابرسي:
برگزار  73جلسه کمیته حسابرسی در سال مالی مورد گزارش  ،که مصوبات جلسهها مذکور جهت اطالع و طرح
در جلسات هیأت مدیره ارایه گردیده است.
عملکرد و فعاليتهاي معاونت مالي و اداري
مديريت منابع انساني و خدمات اداري
مهمترین اقدامات و برنامه ها حوزه مدیریت منابع انسانی و خدمات ادار به شرح یل می باشد:
 -7اجرا آئین نامه ها مصوب سال گذشته ،تدوین آئین نامه و دستورالعمها جدید بر اساس نیاز و برنامه
استراتژ سازمان و اصالح برخی از آئین نامه ها مصوب سال گذشته
 -2انمام فرایند ارزیابی شایستگی پرسنل به صورت دوره ا
 -3تدوین کامل بسته رفاهی پرسنل و برنامه کامل مناسبتها
 -3ارزیابی اثربخشی آموزش در سطوح مختلف سازمانی به جهت تشخیص نقاط قوت و زمینه ها بهبود آموزشی
در مشاغل و پست ها مختلف و برگزار دوره ها و کارگاهها آموزشی مورد نیاز کارکنان و مدیران
 -4نیاز سنمی آموزشی پرسنل به تفکیك واحد ها سازمانی و تدوین تقویم آموزشی سال  7396و اجرا دوره-
ها آموزشی جهت مدیران و کارکنان شرکت بشرح یل :
اقتصاد ،مدیریت پرتفو  ،مهارتها
مالی)  ،راهکارها

ارتباطی و رفتار سازمانی ،زبان انگلیسی( CFA،آزمون تحلیلگر خبره

تخصصی مبارزه با پولشویی ،توصیه ها

 FATFو تکالیف سازمان ها

ایرانی ،سمینار

استانداردها بین المللی گزارشگر مالی ( ،)IFRSزبان بدن (فنون مذاکره) ،اکسل مقدماتی وپیشرفته ،آشنایی
با مفاهیم مقدماتی بورس ،آئین نگارش و مکاتبات ادار  ،مدیریت اطالعات ،آشنایی با قوانین تامین اجتماعی و
قانون کار.
 -6سرانه آموزش کارکنان شرکت در سال منتهی  96/9/33به شرح زیر می باشد:
 سرانه دوره ها آموزشی برگزار شده 33 :ساعت سرانه دوره ها آموزشی محقق شده 23 :ساعت تحقق سرانه آموزشی در سال  7396به میزان  83درصد29
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 برگزار دوره ها تخصصی بر اساس تقویم آموزشی و نیاز مدیران و کارشناسان ارشد در مقایسه سرانه آموزش سال  7394با  7396در سال  96به دوره ها تخصصی مورد نیاز توجه بیشترشده و با انمام ارزیابی اثر بخشی دوره ها آموزشی سال  ،7394میانگین اثر بخشی دوره ها آموزشی
واحدها  12درصد بوده است.
 -1در راستا اصالح و بهساز منابع انسانی تعداد کارکنان شرکت از  41نفر در سال  7394به 47نفر در سال
 7396کاهش پیدا کرده است.
 -8برگزار مسابقات فرهنگی و ورزشی و حضور در همایش ها و سمینارها
 -9برگزار کمیته نظام پیشنهادات ،رفاهی و انضباطی و 4sبه صورت منظم
 -73تهیه بروشور و کاتالوگها دوره ا و انتشار اخبار شرکت در ممالت و خبرگزار ها معتبر
مهمترين اقدامات در حوزه مديريت امور مالي
 -7تهیه بیانیه ثبت ،دریافت مموزات الزم از سازمان بورس و سازمان حسابرسی به منظور اجرا افزایش سرمایه
مرحله دوم از مبلغ  3،433میلیارد ریال به  4،843میلیارد ریال از محل سود انباشته و باهدف جبران سرمایه
گذار ها انمام شده.
 -2مالیات عملکرد سال مالی  7393به مبلغ  23،162میلیون ریال پس از پیگیر ها انمام شده و حضور موثر و
فعال در جلسات هیأتها مربوطه با کاهشی به مبلغ  73،334میلیون ریال تسویه و پرداخت گردید .ضمنا
سایر پروندهها مالیاتی و بیمها شرکت تعیین تکلیف و در حال پیگیر میباشد بطور که هیچگونه بدهی
قطعی به سازمانها مذکور وجود ندارد.
 -3مشاوره به شرکتها تابعه در خصوص بدهیها مالیاتی ،بیمها و استقرار نرمافزارها مالی.
 -3طی سال مالی جار اینشرکت مورد حسابرسی بیمه تامین اجتماعی برا سال  7393قرار گرفت که دفاعیات
این شرکت در هیات ها بدو و تمدید نظر انمام شده و در حال پیگیر جهت نهایی شدن و تسویه حساب
می باشد.
 -4پرداخت سود سهام مصوب سال مالی  7394از طریق سیستم جامع بانکی
 -6ارسال گزارشات بودجه و عملکرد ماهانه ،فصلی و مورد به صورت مطلوب و بموقع در سامانه کدال به طور
که این شرکت موفق به کسب رتبه  77کیفیت افشاء اطالعات گردید و  233روز کار نماد شرکت گشوده و
مورد معامله قرار گرفت.
 -1وصول مطالبات به مبلغ  768میلیارد ریال بابت فروش شرکت سایان کارت
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پيشبيني درآمد و مقايسه با عملکرد واقعي:
اطالعات مقايسهاي پيشبيني درآمد هر سهم و عملکرد واقعي
ارقام به میلیون ریال

شرح

اولين پيشبيني  1396/9/31عملکرد واقعي 1396/9/31

سود حاصل از فروش سرمایهگذار ها

224،431

233،434

سود سهام حاصل از سرمایهگذار ها

613،331

843،329

جمع درآمدها

899،943

7،383،913

هزینهها عمومی ادار و تشکیالتی

()733،992

()96،173

خالص سایر درآمدها و هزینهها عملیاتی

733،979

741،343

سود عملیاتی

936،883

7،737،178

خالص سایر درآمدها و هزینهها غیر عملیاتی

44،668

2،311

سودخالص قبل از کسر مالیات

992،438

7،733،794

3

3

992،438

7،733،794

223

213

مالیات
سود خالص پس از کسر مالیات
سود هر سهم پس از کسر مالیات (ریال)

رتبه كيفيت افشاء اطالعات
براساس رتبه بنهد و ارزیهابی سهازمان بهورس و اوراق بههادار وضهعیت رتبهه بنهد ایهن شهرکت از لحهاظ امکهان
نقد شوندگی سهام و همچنین از نظر کیفیت اطالعات و نحوه اطالع رسانی در سال مهالی منتههی بهه 7396/9/33
بشرح جدول زیر است.
1396
شرح

کیفیت افشاء و اطالع رسانی

رتبه بین کل
شرکتها

رتبه بین
شرکتها هلدینگ

83

77

1395
رتبه بین کل رتبه بین شرکتها
هلدینگ
شرکتها

77

66

تعداد روزها گشایش نماد

233

221

تعداد روزها معامالتی

233

221

% 7169

% 1364

نسبت حمم معامالت به میانگین موزون سرمایه
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شرکت گروه سرمايهگذاري آتيهدماوند
گزارش فعاليت و وضع عمومي شرکت
براي سال مالي منتهي به  03آذر 6031

وصول مطالبات
با توجه به اقدامات انمام شده در خصوص پیگیر وصول مطالبات شرکت ،در سال مورد گزارش مبلغ  7،377،946میلیون
ریال از مطالبات شرکت بشرح یل وصول گردیده است.
 -7وصول مطالبات بابت ثمن شرکتها واگذار شده
در سال مالی منتهیبه 7396/9/33مبلغ 266،433،476،747ریال از مطالبات ثمن شرکتها واگذار شده وصول گردیده
است.
 -2وصول مطالبات بابت تسهیالت مالی اعطایی و انتقالی
با پیگیریها بعمل آمده در سال مالی منتهی به  7396/9/33مبلغ  734،728،223،746ریال از مطالبات شرکت بابت
تسهیالت مالی وصول گردیده است.
 -3وصول مطالبات سود سهام
در سال مورد گزارش مبلغ  634،843،133،463ریال از مطالبات سود سهام شرکت وصول گردیده است.
 -3وصول سایر مطالبات
در سال مالی منتهی به  7396/9/33مبلغ  293،332،486،114ریال بابت سایر مطالبات شرکت وصول گردیده که نسبت به
سال مالی قبل حدود  62درصد افزایش داشته است.
جدول وصول مطالبات به تفکيک نوع وصولي بصورت ماهيانه در پايان سال مالي منتهي به 1396/19/31
ثمن معامله

تسهيالت

سود سهام

ساير

جمع

ماه

3

73،848،747،932

763،136،243،183

32،738،343،131

236،612،146،389

بهمن

7،764،333،333

9،437،973،333

43،333،333،333

2،339،383،797

62،144،993،797

اسفند

6،993،333،333

76،687،273،333

3

766،333،283،611

793،317،393،131

فروردین

3

77،343،343،333

3

33،499،143،283

33،643،233،283

اردیبهشت

3

9،973،144،723

733،333،333،333

1،633،933،648

771،431،694،182

خرداد

713،399،343،379

77،312،993،889

33،413،336،183

2،383،376،431

271،623،237،798

تیر

38،681،743،733

3،384،429،277

46،837،234،631

2،377،347،491

737،924،283،444

مرداد

743،333،333

231،143،333

43،778،313،283

36،718،187،936

93،643،634،226

شهریور

2،239،343،376

22،733،833،333

64،331،896،333

4،396،733،492

94،781،243،638

مهر

3

3،233،333،333

33،687،246،143

7،298،311،493

34،273،133،333

آبان

37،443،333،333

3،933،713،333

33،741،633،323

7،873،836،339

87،342،623،369

آر

2،239،343،376

2،773،433،333

43،312،333،333

3،364،239،918

48،237،793،993

د

جمع

734،728،223،746 266،433،476،747

634،843،133،463
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شرکت گروه سرمايهگذاري آتيهدماوند
گزارش فعاليت و وضع عمومي شرکت
براي سال مالي منتهي به  03آذر 6031

گزيده اطالعات
گهروه
اطالعات عملکرد مالی طی دوره (ارقام بهمیلیون ریال)

1396/9/31

تجديد ارائه شده
1395

1394

درآمد خالص

18,2131

11023,4

14328,0

سود عملیاتی

333,314

12,432911

113214,

درآمدها غیرعملیاتی

,1283,

332414

,4429,9

سود خالص پس از کسر مالیات

3112811

12,4,21,3

3032303

وجوه نقد حاصل از فعالیتها عملیاتی

,30,890

83234,

,91,181

اطالعات وضعیت مالی در پایان دوره (ارقام بهمیلیون ریال)
جمع داراییها

18,8,1,1,9

18,010,,84

102,1424,9

جمع بدهیها

,28142933

,2431248,

820,12103

سرمایه ثبت شده

42,002000

820002000

120002000

10,911,141

10,,39,099

3219,23,1

جمع حقوق صاحبان سهام
نرخ بازده ( درصد)
نرخ بازده داراییها

1.41

9.,1

3/9,

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام( ارزش ویژه)

3.31

11.3,

11/,4

اطالعات مربوط به هر سهم:
تعداد سهام در زمان برگزار مممع

42,0020002000

8200020002000

1200020002000

اولین پیشبینی سود هر سهم -ریال

34

443

12843

آخرین پیشبینی سود هر سهم – ریال

8,0

893

12801

سود واقعی هر سهم – ریال

,14

4,1

410

سود نقد هر سهم -ریال) (DPSپیشنهاد هیأت مدیره

133

130

443

آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش – ریال

,,183

1,938

,,143

ارزش دفتر هر سهم – ریال

,2481

82,,1

3,198

سایر اطالعات :
تعداد کارکنان -نفر ( پایان سال)

1,403

33

12199

1,313

شرکت گروه سرمايهگذاري آتيهدماوند
گزارش فعاليت و وضع عمومي شرکت
براي سال مالي منتهي به  03آذر 6031

گزیده اطالعات
اصلی
اطالعات عملکرد مالی طی دوره (ارقام بهمیلیون ریال)

1396/9/31

تجديد ارائه شده
1395

1394

درآمد خالص

12030,934

128912180

9442139

سود عملیاتی

12141,313

128812333

30929,4

,2433

192933

1,12,08

12144,19,

128,1233,

91121,3

-34,,93

-819,,11

,112033

درآمدها غیرعملیاتی
سود خالص پس از کسر مالیات
وجوه نقد حاصل از فعالیتها عملیاتی
اطالعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ بهمیلیون ریال):
جمع داراییها

3,4,1,01,

32,3424,8

123,,281,

جمع بدهیها

90,2,88

9,024,1

121982413

سرمایه ثبت شده

42,002000

820002000

120002000

جمع حقوق صاحبان سهام

3,,,0,,,9

121882993

,21,3239,

نرخ بازده ( درصد)
نرخ بازده داراییها

18.,3

13,3,

14/10

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام( ارزش ویژه)

1,.,1

,0,83

13/03

اطالعات مربوط به هر سهم:
تعداد سهام در زمان برگزار مممع

42,0020002000

8200020002000

1200020002000

اولین پیشبینی سود هر سهم -ریال

,,0

,91

3,0

آخرین پیشبینی سود هر سهم – ریال

,48

,90

1,093

سود واقعی هر سهم – ریال

,34

431

433

سود نقد هر سهم -ریال) (DPSپیشنهاد هیأت مدیره

133

130

443

آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش – ریال

,2183

1,938

,,143

ارزش دفتر هر سهم – ریال

12131

,2,11

,21,9

سایر اطالعات:
تعداد کارکنان -نفر ( پایان سال)

,4

33

,3

11

شرکت گروه سرمايهگذاري آتيهدماوند
گزارش فعاليت و وضع عمومي شرکت
براي سال مالي منتهي به  03آذر 6031
مروري بر عملکرد و دستاوردهاي مهم شركت

آتیه دماوند در بورس تهران طی  3سال اخیر را می توان چنین

مهمترین وجوه عملکرد گروه سرمایهگذار
خالصه کرد:
 تحقق افزایش سرمایه شرکت از  76333میلیارد ریال به  36433میلیارد ریال از محل مطالبات و آوردة نقد

سهامداران در سال  7394و همچنین اخذ مموز ثبت افزایش سرمایه از مبلغ  36433میلیارد ریال به 46843
میلیارد ریال ( 33درصد) ،از محل سود انباشته با هدف جبران سرمایهگذار ها گذشته در سال .7396
 رشد ارزش بازار شرکت از مبلغ  36994میلیارد ریال در تاریخ  7393/39/33به مبلغ 776387میلیارد ریال در
تاریخ . 7396/39/33
ارزش بازار شرکت طی سه سال اخیر
12,000
11,381

10,000
9,873

8,000
6,000
4,998

4,000
2,000
0

1396/09/30

1394/09/30

1395/09/30

 آماده ساز شرکتها تابعه برا واگذار :
 .7اصالح ساختار ترازنامه از طریق انتقال مطالبات گروه به سرمایه و تمدید ارزیابی زمین جهت خروج از شهمول
ماده  737قانون تمارت
 .2پیگیر و تعیین تکلیف بدهیها سنواتی قبلی در خصوص تامین اجتماعی و مالیات
 .3ارزیابی سهام و انتشار چندین نوبت آگهی مزایده در خصوص واگذار شرکتها تابعه
(طی سالها  93تا  96اموال شرکتها نساجی غرب ،فرش غرب ،خزرخز و سهام شرکتها آتیهه سهازان
صنعت و معدن ،گسترش انرژ نو آتیه و سایان کارت با فرآیند مزایده به بخش خصوصی واگذار گردید) .
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شرکت گروه سرمايهگذاري آتيهدماوند
گزارش فعاليت و وضع عمومي شرکت
براي سال مالي منتهي به  03آذر 6031

مشخصات و سوابق اعضاي هيأت مديره شركت در تاريخ 1396/9/31
نام سهامدار

بانك صنعت و معدن

شرکت لیزینگ صنعت و معدن

شرکت سرمایه گذار صنایع شیمیائیایران

شرکت لیزینگ آتیه الوند

شرکت سرمایهگذار صنعتومعدن

نماینده

سيدجواد تقوي سبزواري

محمدرضا قدوسي

مسعود محمود زاده احمدي نژاد

محمدقاسم طاهري

محمدرضا رستمي

سمت

رئیس هیأت مدیره(موظف)

نایب رئیس هیأت مدیره
(غیرموظف)

نایب رئیس هیأت مدیره (غیرموظف)

عضو هیأت مدیره
(غیرموظف)

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره(موظف)

سوابق اعضا
هیأت مدیره

رئیس سازمان بازرگانی گلستانمدیر کل دفتهر ممهامع و امهور شهرکتهاوزارت بازرگانی
معاون بازرسی و عضو هیأت مدیره سازمانحمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
معاون وزیر و رئیس هیأت مهدیره و مهدیرعامل سازمان حمایهت مصهرف کننهدگان و
تولید کنندگان

 مههدیر عامههل شههرکتفرآورده هها شهیمیایی
قشهههم – مهههدیر عامهههل
صههنایع شههیمیایی غههرب
گسههههتر – مههههدیرعامل
شرکت مهدیریت بارگهان
– معاون توسعه و برنامهه
ریهز توسهعه اقتصههاد
تدبیر و ...

مدیر عامل شرکت گسترش صنایع
و معادن ایران – قائم مقام و معاون
منابع انسانی و پشهتیبانی سهازمان
گسترش و نوساز صنایع ایهران –
عضههو هیههات مههدیره بانههك رفههاه
کههارگران  -مههدیر عامههل و عضههو
هیات مدیره شرکت بنهز – رئهیس
هیات مدیره شرکت بازرگانی ایدرو
و سیمان مازندران و ...

مههدیر امههور حههوزه
مههدیر عامههل بانههك
صههنعت و معههدن –
رئیس گروه ارزیهابی
طههرح ههها – عضههو
هیهههههات مهههههدیره
شرکتها صهنعتی
البرز و ...

عضو هیات مدیره و مدیرعامل شهرکتنفت نیك قشم

7393/73/23

7396/2/77

7396/2/77

7396/2/77

معاون سرمایه گذار و توسعه کسب وکار شرکت گروه سرمایه گهذار بانهك
کارآفرین
مدیر عامل گروه مشهاوران مهدیریت ومطالعات راهبرد تدبیر

عضو هیات مدیره و مدیرعامل شهرکتسرمایه گذار مدبر
رئیس هیهات مهدیره شهرکت لیزینهگسرمایه گذار بانك ملی
 معاون مدیرعامل در مهندسی سازمانو سیستم ها گروه صنعتی ایران خودرو
سرپرست معاونت مدیر عامل در منابعانسانی گروه صنعتی ایران خودرو
مهههدیر ادار و تشهههکیالت سهههازمانگسترش و نوساز صنایع ایران
معاون منابع انسهانی و خهدمات ادارشرکت ایساکو
معاون مالی و ادار مدیرعامل شرکتپست جمهور اسالمی ایران
عضههو هیههات مههدیره و معههاون فنههیمههدیرعامل شههرکت پسههت جمهههور
اسالمی ایران
مدیر کل مرکز مکانیزه پست تهران-مدیر کل پست استان همدان

مسیول برنامه ریز مخابرات اداره کلمخابرات استان همدان
مههدرس الکترونیههك مرکههز آمههوزشمخابرات همدان
دبیههر رشههته ههها فیزیههك و ریاضههیآموزش و پرورش
تاریخ عضویت

7392/9/3

عضویتهمزمان
در هیأت مدیره
سایر شرکتها
عضویت قبلی در
هیاتمدیره
سایرشرکتها

معاون وزیر و رئهیس هیهأت مهدیره و مهدیر
عامل سازمان حمایت از مصرف کننهدگان و
تولید کنندگان

فیاوران صنعترفاه گستران آتیه رسانگهداشت کارانپتروشیمی غدیرشرکت احداث خودکفائی-صنایع کیمیا غرب گستر

بیمه آرمانشرکت بیمه سرمدشرکت سیمان مازندرانشرکت بیمه آرمانسازمان مدیریت صنعتیکشتیرانی دریا خزرشرکت خدمات بیمه ا مسکن آریاشرکت سرمایه گذار رناشرکت بهرورزان ماشینشرکت توسعه صادرات صنعتیشرکت فرش گیالن-گروه صنعتی خاور
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شرکت صنعتی البرزشههرکت لیزینههگ آتیهههالوند

شرکت نفت نیك قشمسرمایهگذار مدبر(هلهدینگ صهنعت و
معدن)
 شرکت لیزینگ سرمایه گذار بانهكملی
شرکت پستجمهور اسالمیایرانشرکت توسعه آفرینان امینمشاور مالی دیدگاهان جاویدشرکت نیمه هاد عمادشرکت تولید طالیی گستر زنمانشرکت بازرگانی سپهر ایرانیان-شرکت سازه و ساختمان

شرکت گروه سرمايهگذاري آتيهدماوند
گزارش فعاليت و وضع عمومي شرکت
براي سال مالي منتهي به  03آذر 6031

تعداد جلسات هيأت مديره شركت :
طی سال مالی منتهی به  7396/39/33هیأت مدیره شرکت گروه سرمایه گهذار آتیهه دماونهد تعهداد 27جلسهه
تشکیل دادهاند .اعضا هیأت مدیره در خصوص موارد مطروحه و دستور جلسه اتخا تصمیم نمهوده و تصهمیمات
متخذه اعضاء پس از امضاء و تصویب جهت اجرا مصوبات به واحدها

یربط در شرکت ابالغ گردیده است.

كميتههاي تخصصي هيأت مديره
هیأت مدیره شرکت دارا تعداد  1کمیته تخصصی و کمیسیون بشرح زیر میباشد :
 .7کمیته وصول مطالبات
 .2کمیته اصالح ساختار مالی شرکتها تابعه
 .3کمیته حسابرسی
 .3کمیته حقوقی
 .4کمیته سرمایه گذار
 .6کمیسیون واگذار سهام
 .1شورا مدیران
معامالت با اشخاص وابسته
معامالت مشمول ماده  729قانون تمارت مصوب اسفند ماه  7331و معامالت بها اشهخاص وابسهته طهی یادداشهت
شماره  38ضمیمه صورتها مالی میباشد.
کلیه معامالت فوق بموجب قانون تمارت به تصویب هیأت مدیره این شرکت رسیده است.
حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت
 -7بموجههب مفههاد بنههد 3تصههمیمات متخههذه در جلسههه مممههع عمههومی عههاد سههالیانه صههاحبان سهههام شههرکت
مورخ  7396/37/36سازمان حسابرسی بعنوان حسهابرس و بهازرس قهانونی شهرکت بهرا سهال مهالی منتههی
به 7396/39/33انتخاب گردید.
 -2میزان حقالزحمه حسابرس و بازرس قانونی
بموجب مفاد بند  3صورتملسه مممع عمومی عاد سالیانه صهاحبان سههام شهرکت مهورخ  ،7396/37/36مممهع
عمومی شرکت ،حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی شرکت را برا سال مالی منتهی به  ،7396/39/33مطابق بها
تعرفه سازمان حسابرسی مورد تصویب قرار داد.
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پيشنهاد هيأت مديره براي تقسيم سود
هیأتمدیره شرکت گروه سرمایهگذار آتیهدماوند سود قابل تقسیم حاصل از فعالیتهها و عملکهرد شهرکت در سهال
مالیمنتهی به 7396/39/33را بشرح جدول زیر بهه مممهع عمهومی عهاد سهالیانه صهاحبان سههام و سههامداران
پیشنهاد مینماید.
میلیون ریال

سود خالص

سود قابل تخصيص

حداكثر سود قابل تخصيص

پيشنهاد تقسيم سود

1,114,195

2،838،443

2،838،443

833،931

شيوههاي تأمين مالي
همه شرکتها و سازمانها در راستا گسترش فعالیتها و سهرمایه گهذار هها خهود نیازمنهد منهابع مهالی و تهأمین
نقدینگی میباشند.
یکی از مهمترین چالشها پیشرو شرکتها و سرمایهگذاران نحوه تأمین مالی میباشد.
روشهاي تأمين مالي :
شرکت گروه سرمایه گذار آتیه دماوند بمنظور تأمین نقدینگی مورد نیاز خهود شهیوه هها تهأمین مهالی را مهورد
بررسی قرار داده و در سال مالی منتهی به  96/9/33روشها زیر جهت تأمین مالی را مورد استفاده قرار داده است:
 )7تأمین منابع مالی از محل وصول مطالبات شرکت بابت سود سهام در شرکتها سرمایهپذیر.
 )2تأمین مالی از طریق وصول مطالبات مربوط به فروش و واگذار شرکتها واگذار شده
 )3تأمین مالی ازطریق افزایش سرمایه مرحله دوم این شرکت جهت اجرا پروژهها سودآور شرکت
 )3از طریق برگزار مزایده و فروش امالک دریافتی در راستا وصول مطالبات سنواتی شرکت
 )4از طریق فروش اموال و دارائیها غیر مولد شرکتها تابعه

برنامهها و چشمانداز شركت براي سال مالي آتي
با توجه به وضعیت صنعت و شرایط اقتصاد کشور و همچنین با توجه به صنعت سرمایه گذار و بها پهیش بینهی
وضعیت سال مالی آتی ،مهمترین اهداف و اقدامات مرتبط با برنامه ها و چشم انداز شرکت در سال مالی آتی بشهرح
یل پیش بینی میگردد:
 -7فعالیت در راستا توسعه سرمایه گذار بشرح زیر:
 احیاء اراضی شرکت صنایع پوشش که در این راستا قرارداد تهیه مطالعات تعیین کارکردها آتی اراضی مذکوربا مشاور منعقد گردیده و تا کنون 84درصد طرح مطالعاتی فوق توسط مشاور انمام شده است.
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 -2طرح تأسیس منطقه ویژه اقتصاد خدمات و صنایع نوین ساختمانی فراسا.
 -3ادامه فعالیت در ارتباط با اصالح ساختار مالی شرکتها تابعه در راسهتا آمهاده سهاز شهرکتها باقیمانهده
جهت واگذار آنها به بخش خصوصی شامل شرکتها زیر :
 کارخانمات مخابراتی ایران ()ITMC شرکت الستیك پارس شرکت ریسندگی خاور شرکت صنایع نخ خمین شرکت ریسندگی و بافندگی فومنات -3تالش مستمر در ارتباط با به حداکثر رساندن بازدهی پرتفو بورسی شرکت از طریق بهینه ساز پرتفو .
 -4تعیین تکلیف پروندهها مطالباتی مربوط به شرکتها واگذار شده قبلی.
 -6برنامهریز و مدیریت منابع انسانی در راستا اصالح همکاران کمانگیزه و استفاده از نیرو کار ممرب و فعال.
 -1برنامهریز و برگزار جلسات کارشناسی جهت اجرا افزایش سرمایه از محل سود انباشته در سال مالی آتی.
 -8تالش جهت واگذار حدود  47درصد از سهام این شرکت توسط سهامدار عمده (بانك صهنعت و معهدن) بهه
سرمایهگذار ها فعال طبق تصمیم بانك صنعت و معدن و در راستا رعایت قانون مربوط بهه منهع بانکهها از
بنگاهدار

با تقدیم احترام شایسته به سهامداران ارجمند
هیأت مدیره شرکت گروه سرمایهگذاری آتیه دماوند (سهامی عام)
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برخي از افتخارات ,نشان ها و تنديس ها :
 -7نشان زرین پر بازده ترین و سودآورترین شرکت از سومین اجالس مشترک توسعه کیفیت
حمل و نقل ،ساختمان،راه و شهره ساز سال7394

 -2نشان عالی شایستگی و برترین مدیریت در توسعه صنایع ملی و اشتغالزایی از
سومین اجالس مشترک توسعه کیفیت حمل و نقل ،ساختمان ،راه وشهرساز سال 94
 -3گواهینامه استاندارد و جایزه بین الملل ( )BSC-investmentمعتبرترین
و برترین شرکت سرمایه گذار از سو کشور آلمان سال 7394

 -3دریافت نشان عالی مدیریت در سال 7393

 -4دریافت دومین نشان عالی مدیریت در سال 7394

 -6کسب رتبه اول از نظر شاخص فروش در بین شرکتها گروه الستیك
و پالستیك در سال  94براساس ارزیابی  733شرکت برتر سازمان مدیریت صنعتی.
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اطالعات تماس با شركت
نشانی شرکت و راهها تماس با شرکت بهشرح زیر است:
 )7آدرس شرکت :تهران -خیابان شهید احمد قصیر (بخارست) – خیابان ششم -پالک 76
 )2شماره فکس88423276 :
 )3شماره تلفن شرکت88471173 :
 )3پست الکترونیك:

info@adic. ir

 )4سایت اینترنتی:

www.adic.ir

آدرس پستی ،شماره تلفن ،شماره فکس ،پست الکترونیك و سایت اینترنتی امور سهام شرکت نیز به شرح زیر است:
 )7آدرس پستی واحد امور سرمایهگذار سهام :تهران -خیابان شهید احمدقصیر (بخارسهت) ،خیابهان ششهم،
پالک  - 76طبقه پنمم
 )2شماره تلفن88437396 - 88473134 :
 )3شماره فکس88423226 :
 )3پست الکترونیك:
 )4سایت اینترنتی:

saham@adic.ir

www.adic.ir
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اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع
1

در خصوص بند  4گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی 2مجمع مقرر نمود ضمن رعايت استانداردهاي حساابداري 2باا رعايات
صرفه و صالح شركت اقدام گردد.
-

با توجه به تکليف مقرر در اين بند در خصوص تعيين ارزش منصفانه خالص دارائيها و بدهیهاي قابل تشخيص شركتهاي فرعی
در زمان تحصيل 2حتی االمکان استانداردهاي حسابداري با لحاظ هزينه منفعت رعايت خواهد گرديد.

-

در مورد شركت هاي منحله نساجی غرب و تسهيالت بازرگانی و صنعتی به استحضار میرساند دارائيهاي شركت نساجی غرب
واگذار و مجمع منتهی به ختم تصفيه شركت مذكور نيز در تاريخ  1894/11/,3تشکيل گرديده است .ضمناً با توجه باه عادم

اقدامات

فعاليت و كم اهميت بودن مبالغ ريالی دو شركت منح له مذكور 2و همچنين تفاوت پايان سالهاي مالی شاركتهاي فاوق باا ايان
شركت در صورتهاي مالی تلفيق نگرديدند.
-

در خصوص شركت گروه كارخانجات صنعتی و معدنی ايران با توجه به تلفيق اين شركت در سال مالی منتهی به 21891/9/80
موضوع ايراد حسابرس محترم در سال مالی آتی مرتفع خواهد گرديد.

در خصوص بند  ,گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی 2از آنجائيکه بخش عمده اي از دريافتنیهااي تجااري و غيار تجااري
2

مربوط به اقالم راكد انتقالی از سنوات قبل می باشد 2مقرر گرديد تعيين تکليف آنها به صورت جدي مورد پيگيري قرار گرفتاه و در
صورت نياز به تعديل ذخائر 2بعد از ارائه گزارش توجيهی به هيئت مديره شركت و اخذ تصميم 2اقدام الزم به عمل آياد .همچناين
نتيجه پيگيريها هر سه ماه يکبار به سهامدار عمده گزارش شود.
در رابطه با احتساب ذخيره مطالبات مشکوک الوصول براساس گزارشات تجزيه سنی مطالبات شركت 2توسط معاونتهااي ماالی و
برنامه ريزي شركتها و مديريت امور حقوقی مورد بازبينی قرار گرفته و در صورت نياز به اخاذ ذخااير مراتار در جلساات هيا ت

اقدامات

مديره تصميمگيري میشود.
اقدامات الزم جهت بخش عمدهاي از مطالبات شركت شامل شركتهاي پلیاكريل اصفهان 2گروه صنايع پوشش 2الساتيک پاارس و
آقاي فضيلی نژاد به تفضيل در بندهاي آتی ارائه گرديده است .ضمناً گزارش مربوط به ساير مطالبات نيز متعاقباً ارائه خواهد گرديد.
در خصوص بند  1گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی 2مقرر گرديد طلر از اشخاص وابسته كه به صاورت نامشاخص و باه

3

طرفيت بستانکار بانک صنعت و معدن (مربوط به شركتهاي فرعی) در حسابها منعکس گرديده است 2مشخص و اصالح الزم صورت
پذيرد و نتيجه اصالحات صورت گرفته طی سه ماه به بانک صنعتومعدن اعالم شود.
در رابطه با بند مذكور شركت گروه كارخانجات صنعتی و معدنی ايران از شركتهاي تابعه اين شركت 2در دوره ماالی شاش ماهاه

اقدامات

منتهی به 91/,/81حصه منفی شركتهاي انتقالی و ختم تصفيه و مطالباتی كه قابل وصول نبوده است را به حساب سود و زيان دوره
منظور و دفاتر خود را در اين خصوص اصالح نموده و موضوع از گزارش حسابرس و بازرس مستقل حذف شده است.
در خصوص بند  3گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی 2با مد نظر قراردادن اهميت و لزوم تعيين تکليف و وصول مطالبات از

4

خريداران سهام شركت پلی اكريل 2مقرر گرديد موارد به صورت جدي 2مستمر و با توجه به كليه ابعاد حقاوقی ماورد پيگياري قارار
گرفته و نتيجه هر سه ماه يکبار به بانک صنعت و معدن گزارش شود.
در خصوص وصول مطالبات از شركت پلیاكريل و آقايمحمود فضيلی نژاد با جديت تمام پيگياري و نتاايق قابال تاوجهی حاصال
گرديده است كه اهم اقدامات صورت گرفته به شرح ذيل به استحضار میرساند:

اقدامات
الف – اهم اقدامات صورت گرفته پيرامون وصول مطالبات از آقاي فضيلینژاد
 -1اخذ دستور قضايی مبنی بر توقيف كليه حساب هاي بانکی ايشان از مراجع قضايی و اعالم موضوع به بانکهاي عامل
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 -,اخذ دستور قضايی مبنی بر توقيف كليه وسايل نقليه متعلق به ايشان و اعالم به راهنمايی و رانندگی اصفهان كه در نهايت منجر
به توقيف  10دستگاه خودرو نامبرده گرديد.
 -8با توجه به پاسخ استعالم سازمان ثبت اسناد كشور طی نامه شماره 94/133,0,مورخ 94/11/4از نامبرده  830پالک ثبتی در
سطح كشور شناسايی و به دادگستري اصفهان اعالم گرديد.
 -4دادنامه بدوي طی نامه شماره  9490,مورخ  94/11/,3از شعبه  ,دادگاه حقوقی اصفهان مبنای بار محکوميات ناامبرده باه
پرداخت مبلغ  1,,200020002000ريال به انضمام خسارت ت خير و خسارات دادرسی صادر و با توجه به ابالغ رأي و قطعيت
دادنامه اجراييه نيز صادر و ابالغ گرديده است و در جريان اجراي حکم قرار داد.
 -,با توجه به مکاتبات صورت گرفته با ادارات ثبت نواحی اصفهان و به موجر دستور قضايی پالک ثبتی شماره  8,,9و  8,10با
تمام متفرعات آن كه شامل يک مجتمع تجاري و اداري در ميدان انقالب اصفهان با داشتن بيش از  800پالک ثبتی میباشاد
توقيف گرديد.
 -1پس از قطعيت و صدور اجراييه مراتر ممنوع الخروجی نامبرده از كشاور طای ناماه شاماره  9,10,80831,00031ماورخ
 9,/,/,8به دادستانی كل كشور ابالغ گرديده است.
 -3يک رقبه ملک مسکونی با موقعيت تجاري به متراژ حدود  ,3,متر مربع جزء پالک ثبتی  ,80/8بخش  ,ثبت اصفهان واقاع
در خيابان نظر شرقی -حد فاصل توحيد و خورشيد -كوچه قصر كه حسر ارزيابی كارشناسی رسمی دادگساتري ماورد تايياد
بانک صنعت و معدن به مبلغ  482,0020002000ريال ارزيابی گرديده و نامبرده نسبت به اعطاء وكالت جامع و بال عازل باه
شماره  114,3مورخ  9,/9/19به نام اين شركت اقدام نموده ليکن در مرحله اخذ استعالم از مراجع قانونی( ثبت 2شهرداري و
دارايی) مشخص گرديد پالک مرقوم به علت  ,فقره بازداشتی بابت بدهی آقاي فضيلی نژاد (مجموعاً قرير  ,4ميليارد ريال)
توسط اداره ثبت اسناد بازداشت شده و عليرغم پيگيري هاي به عمل آمده تا كنون اين مشکل رفع نگرديده است .توضيحاً ملک
مذكور به مبلغ  1,2,0020002000ريال در رهن قرار داشته و همچنين مبلغ  1280020002000ريال نيز بابت قار

الحسانه

قرار دارد اجاره می بايست به مستاجر جهت تخليه پرداخت گردد .كه در صورت رفع بازداشتیهاي اخيرالذكر و انتقاال قطعای
ملک در دفترخانه با كسر اين تعهدات مبلغ  ,92,0020002000ريال از مجموع مطالبات وصول خواهد شد.
 -3تعداد  4واحد آپارتمان مسکونی با مجموع مساحت حدود  148متر مربع واقع در خيابان ميردادماد اصفهان متعلاق باه آقااي
احمد فضيلی نژاد كه باا توجاه باه ارزياابی كارشناسای رسامی دادگساتري ماورد تايياد باناک صانعت و معادن باه مبلاغ
 812,1020002000ريال ارزيابی گرديد .توضيحات امالک مذكور بابت وام دريافتی حدوداً به مبلغ  ,2,1020002000رياال در
رهن بانک رفاه كارگران اصفهان می باشد 2كه با توجه به واريز مبلغ مذكور و فک رهن 2نسبت به انتقال قطعای اساناد مالکيات
امالک فوقالذكر در دفترخانه اسناد رسمی به نام اين شركت اقدام گرديد .پس از كسر بدهی رهنی و هزينههاي قانونی انجاام
شده حدوداً مبلغ  ,9200020002000ريال از مجموع مطالبات اين شركت با انتقال آپارتمانهاي موصوف وصول گرديد.
 -9همچنين  1,دستگاه وسايل نقليه متعلق به نامبرده و كليه حسابهاي بانکی ايشان توقيف و مراتر بازداشت حدود  800پاالک
ثبتی و يک مجتمع تجاري و اداري واقع در اصفهان انجام گرديد كه مجموع اقدامات صورت گرفته در نهايت منجر به تهاتر دو
بلوک ساختمان درحال ساخت مشتمل بر 30واحد آپارتمانی(تکميل و انتقال مالکيت ظرف يکسال) با مانده مطالبات از نامبرده
گرديد وبدين ترتير كليه مطالبات مذكور به حيطه وصول درآمد .قيمت كارشناسی امالک مزبوربالغ بر  4,1291ميليون ريال
می باشد.
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ب – اهم اقدامات صورت گرفته پيرامون وصول مطالبات از خريداران شركت پلی اكريل
 -1پيگيري عمليات اجرايی در مراجع قضايی عليه شركت احياء فوالد سپاهان
 -2توقيف تمامی حسابهاي بانکی متعلق به شركت احياء فوالد سپاهان
 -3توقيف تمامی امالک شركت مذكور
 -4اعمال فشارهاي مضاعف و همه جانبه در راستاي انجام عمليات اجرايی در محاكم كاه در نهايات منجار باه انجاام ماذاكرات
مديران شركت مذكور جهت وصول مطالبات گرديده است.
در خصوص بند  3گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی 2از آنجائيکه حدود دوازده سال از واگذاري شركتهاي صانايع پوشاش
میگذرد و علی رغم صدور احکام از مراجع مختلف منجمله مراجع قضايی مالکيت قطعی و قانونی ايان ساهام تعياين تکلياف نهاائی
نگرديده است 2مقرر گرديد كماكان به صورت جد ي و مستمر موضوع تعيين تکلياف مالکيات حقاوقی و قاانونی شاركتهاي صانايع
5

پوشش از طريق مراجع قانونی ذيربط مورد پيگيري قرار گرفته و نتيجه ظرف مدت شش مااه باه ساهامدار عماده گازارش شاود.
همچنين ت كيد می گردد حتی امکان و در شرائط خاص هزينه هاي مرتبط با شركت گروه پوشاش از محال مناابع شاركت صانايع
پوشش و با اعمال كليه ضوابط قانونی صورت پذيرد .همچنين مقرر گرديد ظرف مدت سه ماه گزارش كامل در خصوص شركتهاي
گروه صنايع پوشش به بانک صنعتومعدن ارائه شود.
پيرامون شركتهاي گروه پوشش 2پيگيريهاي مقتضی در دادگستري بهعمل آماده و در راساتاي اقادامات حقاوقی گذشاته و
صدور حکم به نفع شركت كه منجر به اعترا

طرف مقابل گرديده و به محاكم تجديدنظر ارسال شده است؛ پرونده مطروحه

در شعبه  1,دادگاه تجديد نظر استان تهران با اخطار رفع نقص مواجه گرديده كه با رفع نقص دادگاه بدوي 2پرونده مجدداً به
دادگاه ت جديد نظر ارسال و در انتظار صدور حکم قطعی قرار دارد .الزم به ذكر است حصول نتيجه قطعای در ايان پروناده در
تعيين تکليف شركت هاي گروه پوشش تاثير بسزايی خواهد داشت؛ لذا اين پرونده با نگااه وياژه و پيگياري مساتمر در جرياان
رسيدگی قرار دارد و اقدامات بسزايی در راستاي احقاق حقوق و منافع شركت صورت گرفته و پيگيريهااي مقتضای از طرياق
اقدامات

مقامات مختلف سياسی و اجرايی كشور و استان گيالن به منظور تقويت جايگاه حقوقی و اجرايای شاركت در ارتبااط باا گاروه
شركت هاي پوشش كه پيرو انعکاس موضوع به وزير محترم صنعت 2معدن و تجارت و رئايس محتارم قاوه قضااييه و رئايس
محترم مجلس شوراي اسالمی صورت گرفته است؛ همچنين جلسات و مذاكرات متعدد با آقااي صامدي در سااختمان وزارت
صنعت 2معدن و تجارت و محل اين شركت تشکيل و ضمن بررسی پيشنهادات نامبرده و توافق اوليه مبنای بار ارائاه تضاامين
مناسر از سوي مشاراليه جهت حصول توافق صورت پ ذيرفت كه سرانجام با عنايت به اينکه خريدار مذكور نسابت باه انجاام
شروط اوليه توافق اقدام ننمود توافق مذكور عقيم ماند و شركت متبوع جهت وصول مطالبات خويش نسبت به پيگيري پرونده-
هاي حقوقی فوق الذكر اقدام نمود كه در همين راستا نسبت به اخذ برگ جلر نامبرده از مراجع قضايی اقدام و شخص ماذكور
بازداشت گرديد.

6

اقدامات

7

در خصوص بند  9گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی 2مقرر گرديد استانداردهاي مربوطه در شركت اصلی و شركتهاي فرعی
رعايت گردد.
طی سال مالی مورد گزارش زمين و ساختمان شركت اصلی توسط كارشناسی رسمی مورد ارزياابی قارار گرفات و بناد ماذكور در
گزارش 1ماهه منتهی به  91/8/81اينشركت اصالح گرديد.
در خصوص بند  11گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبنی بر تعيين تکليف و شناسايی قطعی و قاانونی ساهام ماالکيتی در
شركت الستيک پارس 2مقرر گرديد اين موضوع كماكان و به صورت مستمر و جدي با توجه به كليه ابعاد حقاوقی و قاانونی ماورد
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پيگيري قرار گرفته و نتيجه آن ظرف مدت شش ماه به بانک صنعت و معدن گزارش گردد.

اقدامات

با توجه به ابعاد متعدد پرونده حقوقی شركت مذكور پيگيري هاي مقتضی از طرق قانونی جهت حصول نتايق مطلوب به طور مستمر
صورت می پذيرد.
در خصوص بند  1,گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در مورد ساختار مالی و وضعيت برخای از شاركتهاي فرعای 2مقارر
گرديد ضمن برنامه ريزي جهت اصالح ساختار 2ترتيبی اتخاذ گردد كه ضمن مذاكره با متقاضيان بالقوه 2تفاهم نامههاي مربوطه با مد

8

نظر قرار دادن صرفه و صالح شركت بگونه اي تنظيم شود كه بعد از انجام مزايده 2اين اقدامات 2بالفعل گرديده و از ايجاد مشکالت
احتمالی آتی جلوگيري به عمل آيد .همچنين مقرر گرديد گزارشی از برنامه آتی شركت جهت چگونگی تدوام فعاليت يا حتی انحالل
شركتهاي مذكور به سهامدار عمده ارائه گردد.
الف) در خصوص پرونده حقوقی شرکت الستیک پارس
تمامی اقدامات مقتضی صورت پذيرفته و پرونده در انتظار پرداخت هزينه دادرسی بدوي از طرف تجديد نظرخوانده (خواهان بدوي)
قرار دارد.
نظر به ابعاد متعدد پرونده حقوقی شركت مذكور و اثرات متعدد آن 2پيگيري هاي مقتضی از طرق قانونی جهت حصول نتايق مطلوب
به طور مستمر صورت میپذيرد.
ب ) در رابطه با اصالح ساختار مالی برخی از شرکتهاي فرعی اقداماتی به شرح ذيل انجام و يا برنامه ريزي مدونی جهت بهبود
آن صورت پذيرفته است:
 .1بررسی 2اصالح و ابالغ بودجه عملکرد سال مالی
 .,ارزيابی و پايش منظم و ماهانه عملکرد مديران شركتهاي تابعه و مقايسه آن با برنامه 2بودجه مصوب و ابالغی
 .8تشکيل جلسات ماهانه جهت تبيين استراتژي گروه و هدايت عملکرد شركتهاي تابعه در راستاي آن
 .4تامين نرم افزار حسابداري الزم جهت ارتقاء سيستم قيمت تمام شده
-1ب) شرکت الستیک پارس

اقدامات

-

پيگيري مداوم تعيين تکليف معار

-

ادامه تعميرات اساسی خط توليد و باالنس كردن ظرفيت

-

رشد توليد از متوسط  89تن در روز به  ,,تن در روز و برنامه ريزي براي تحقق توليد روزانه  13تن

-

كاهش نيروي انسانی ستاد و هزينههاي اداري – تشکيالتی

-

تمركز بر بهبود راندمان و كاهش ضايعات محصول با اعمال تغييرات الزم در خط توليد

-

رشد  ,3درصدي فروش نسبت به دوره قبل

-

ادامه روند بازنشستگی كاركنان رسمی و تامين منابع مالی الزم براي تسويه حساب با آنها

-

برنامه ريزي براي تامين منابع مالی جهت ارتقاء محصول و ورود به بازار محصوالت راديال

مالکيت سهام از مراجع ذيصالح

-2ب) شرکت صنايع نخ خمین
-

مشتريان شركت از حالت انحصاري خارج و به چند مشتري افزايش يافته است.

-

با توجه به ركود بازار و كاهش مقدار فروش 2با سياست گذاري شركت قيمت فروش محصوالت توليدي تا  %80نسبت به
دوره قبل افزايش يافته و توانسته بخشی از ركود بازار را جبران بنمايد.

-

تجديد ارزيابی زمين شركت جهت بهرهمندي از معافيت مالياتی اتمام يافته است.

-

تصوير انتقال بالغ بر  841ميليارد ريال از مطالبات گروه و تجديد ارزيابی داراييها به حساب سرمايه طی مجامع عماومی
فوق العاده جهت اصالح ساختار مالی و كاهش  ,48ميلياردي زيان انباشته جهت خروج شركت از شمول ماده  141قانون

34

شرکت گروه سرمايهگذاري آتيهدماوند
گزارش فعاليت و وضع عمومي شرکت
براي سال مالي منتهي به  03آذر 6031
تجارت
-

بازنشسته شدن  1,نفر از كاركنان رسمی و جايگزينی آنها با كاركنان قراردادي و با ميانگين حقوق و مزاياي  %,0كمتر كه نقاش
بسزايی در كاهش قيمت تمام شده محصوالت شركت خواهد داشت.

-3ب) شرکت ريسندگی و بافندگی فومنات
-

شناسايی گلوگاه توليد و رفع آنها براي تکميل فرآيند توليد

-

تجديد ارزيابی زمين شركت جهت بهرهمندي از معافيت مالياتی در افزايش سرمايه

-

تصوير انتقال بيش از  ,00ميليارد ريال از مطالبات گروه و تجديد ارزيابی دارايی ها به حساب سرمايه طی مجمع عمومی
جهت اصالح ساختار مالی و كاهش  403ميليارد ريال زيان انباشته جهت خروج شركت از شمول ماده  141قانون تجارت

-

تغيير مديريت شركت و به دنبال آن بررسی جامع قراردادهاي منعقده با مشتريان قبلای شاركت و اختتاام آنهاا و عقاد
قراردادهاي جديد با توجه به صرفه و صالح شركت

-

تسويه قسمت عمده اي از ماليات سنواتی پس از مذاكرات مفصل با دارايی استان و اخاذ تخفيفاات و حاذف مباالغ قابال
توجهی از جرائم مالياتی

-

مذاكره با سازمان تامين اجتماعی به منظور تسويه و تقسيط بدهی سنوات قبل

-

ترميم و بازسازي ماشينآالت توليدي (واحدهاي مقدمات 2توليد و بافندگی)

-4ب) شرکت ريسندگی خاور
-

تحقق  %30بودجه توليد و  %3,بودجه فروش در سال مالی 91

-

شناسايی گلوگاه توليد و رفع آنها براي استفاده از حداكثر ظرفيت توليد ممکن

-

اصالح و ارتقاء كيفيت محصوالت توليدي و رشد قيمت فروش

-

تامين زيرساخت فنی براي افزايش ظرفيت توليد و خروج از زيان دهی در سال مالی جاري و پيشبينی ساود عمليااتی 1,
ميليارد ريالی در بودجه سال مالی  91از طريق:
 اصالح و تغيير در روش استفاده از مواد اوليه و استفاده بهينه از الياف برگشتی با راه اندازي دستگاه ويلو (اين الياف بعنوان
ضايعات بفروش میرسيد كه در حال حاضر به نخ تبديل میشود)
 راه اندازي  4خط هشتال كنی 8 2خط فالير , 2دستگاه دوالتابی و  4دستگاه رينگ زينسر (پس از  1,سال توقف فعاليت)
 اورهال  80دستگاه رينگ (خريد قطعات و نصر بر روي دستگاه)

-

تجديد ارزيابی زمين شركت جهت بهرهمندي از معافيت مالياتی در افزايش سرمايه

-

تصوير انتقال بيش از  830ميليارد ريال از مطالبات گروه و تجديد ارزيابی دارايیها به حساب سرمايه در مجمع عماومی
جهت اصالح ساختار مالی و كاهش زيان انباشته جهت خروج شركت از شمول ماده  141قانون تجارت

-5ب) شرکت آسیا بافت بیستون
-

پيگيري رفع موانع واگذاري اموال مورد مزايده شركتهاي نساجی و فرش غرب از جمله:
 اخذ مفاصا حساب مالياتی 2سازمان تامين اجتماعی 2سازمان آب منطقه اي و غيره.
 پيگيري و پرداخت مطالبات معوق بانک تجارت از شركت فرش غرب.

 پيشرفت  90درصدي قرارداد مهندسين مشاور سام ره شهر قشم بابت تعيين كاركردهاي آتی اراضی شركت صنايع پوشش.-

تعيين تکليف كاركنان رسمی و بازنشسته نمودن  1,نفر ديگر از آنان و پيگيري بازنشساتگی كال نيروهااي باقيماناده از
طريق دريافت حکم سخت و زيان آور آنها.

ج  :اهم اقدامات انجام شده در راستاي واگذاري شركتهاي تحت پوشش به بخش خصوصی جهت حداكثر نمودن منافع ساهامداران
به شرح ذيل به استحضار میرساند :
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-

اصالح ساختار ترازنامه و خروج از شمول مقررات ماده  141قانون تجارت براي شركتهاي ريساندگی خااور 2ريساندگی و
بافندگی فومنات 2الستيک پارس و صنايع نخ خمين از طريق:
 و بهرهمندي از شرايط ماده  13قانون حداكثر حمايت از توليد داخل و بخشنامههاي مربوطه
 انتقال بالغ بر  1000ميليارد ريال از مطالبات گروه از شركتهاي ريسندگی خاور 2ريسندگی و بافندگی فومنات و صنايع نخ
خمين به حساب سرمايه
 افزايش راندمان توليد و بهبود فرآيندهاي عملياتی شركت جهت چاالک سازي آنها بشرح مندرج در سطور فوق

-

ارزيابی سهام شركتهاي مشمول واگذاري

-

مذاكرات متعدد با چندين خريدار بالقوه (كه برخی از آنها همچنان ادامه دارد)

-

انتشار چندين نوبت آگهی مزايده شركتهاي مشمول واگذاري در سال گذشته و تداوم آن در سال 91

-

مزايده سهام شركت گساترش انارژي نوآتياه برگازار و جلساه بازگشاايی پاكاتهااي پيشانهادهاي رسايده در تااريخ
 1891/08/,0تشکيل و به موجر آن شركت سرمايه گذاري راهبرد بيمه به عنوان برنده مزايده تعيين 2قرارداد مبادلاه و
ثمن معامله بصورت كامل دريافت گرديد.

در خصوص بند  18گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی 2مقرر گرديد كليه اقدامات مرتبط پس از طارح موضاوع در كميتاه
9

هاي تخصصی و اتخاذ تصميم در هيئت مديره شركت 2عملياتی شود .همچنين مقرر گرديد گزارش مستدل ظرف مدت سه مااه باه
سهامدار عمده و حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرس) ارائه شود.
ابتداً بايد توجه داشت كه بازارگردانی سهام شركت هاي بزرگ بايد از طريق صندوق هاي بازارگردانی اختصاصی انجام شود كه
مت سفانه به هر علت تا كنون اين امر در سطح مجموعه صنعت و معدن و شركت هاي آن اتفاق نيفتاده و در نتيجه بازارگردانی
سهام آن توسط شركت هاي زيرمجموعه صورت گرفته است , .شركتی كه قرارداد بازارگردانی با آتيه دماوند دارند شركتهاي
"گروه كارخانجات صنعتی و معدنی ايران" و "ايران اكسيکو" است .در طول روند نزولی شکلگرفته در مورد سهام "واتی" در بورس
تهران كه از مرداد ماه  9,تا تقريباً اواخر بهمن  9,ادامه داشت 2در شرايط نبود ابزار حرفه اي بازارگردانی , 2شركت نامبرده
خريدهاي حمايتی بر روي سهم انجام داده اند .منابع الزم براي انجام اين بازارگردانی 2بصورت تسهيالت توسط آتيه دماوند در اختيار
اين شركتها قرار گرفته است .خوشبختانه هماينک صندوق بازارگردانی اختصاصی نمادهاي صنعت و معدن ت سيس شده و در حال
ت مين سرماية اوليه براي آغاز فعاليت است .اين صندوق با مشاركت آتيه دماوند 2سرمايه گذاري صنعت و معدن 2ليزينگ صنعت و
معدن و صنايع شيميايی ايران ت سيس می شود و سرمايه اوليه آن  100ميليارد ريال است و وظيفه بازارگردانی اين  4سهم را در

اقدامات

بازار بر عهده خواهد داشت و بسياري از مسائل و مشکالتی كه تا كنون در مورد روند قيمت اين  4سهم وجود داشته مرتفع خواهد
شد.
در مورد منابع صرف شده براي بازارگردانی و سودوزيان حاصله الزم به ذكر است كه طبق محاسبات گزارش پيوست 2كه نسخه اي
از آن در اسفند  9,به حسابرس محترم نيز تحويل داده شده 2خالص منابعی كه از طريق  ,شركت بازارگردان صرف بازارگردانی
سهام آتيه دماوند شد در طول سال مالی منتهی به  80آذر  29,برابر مبلغ  ,01ميليارد ريال و نه  ,34ميليارد ريال است .علت
اختالف بين ارقام گزارش پيوست و ارقام مندرج در بند  18گزارش حسابرسی محترم اين است كه شركت هاي بازارگردان هم
منابعی صرف خريد سهام يا حق تقدم آن كرده اند و هم منابعی از فروش سهام و حق تقدم حاصل كرده اند كه اين فروشها در
مقاطعی كه سهم با صف خريد سنگين مواجه بوده صورت گرفته است مثالً در دي ماه  94يا فروردين  9,خالص منابع صرف شده
توسط اين  ,شركت برابر  ,01ميليارد ريال بوده است.
همچنين محاسبات سودوزيان اين شركت ها از ناحيه خريد و فروش سهام آتيه دماوند نيز در گزارش پيوست به حسابرس محترم
ارائه شده است كه بطور خالصه بايد اشاره كرد شركت ايران اكسيکو در طول سال مالی اخير خود  11ميليارد ريال زيان ناشی از
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معامالت و  3,1ميليارد ريال سود نقدي داشته كه جمعاً به معناي زيان محقق  3,,ميليارد ريالی است اما شركت گروه كارخانجات
 13,3ميليارد ريال سود ناشی از معامالت و  9,1ميليارد ريال سود نقدي داشته كه جمعاً به معناي  ,3,4ميليارد ريال سود محقق
است .پس حاصلجمع عملکرد بازارگردانی دو شركت حدود  ,0ميليارد ريال سود داشته است .همچنين متذكر می شود كه ذخيره
كاهش ارزش شناسايی شده توسط گروه كارخانجات در پايان سال مالی خود از ناحيه سهام آتيه دماوند نيز مت سفانه به علت اشتباه
حسابرس محترم آن شركت منظور شده و صحيح نيست .اين شركت در پايان سال مالی خود كه  80آبان  9,بوده مالک 44
ميليون سهم و  ,,ميليون حق تقدم بوده كه بهاي تمام شده آن ها به ترتير برابر  ,,0تومن و  1,0تومن محاسبه می شده است.
ارزش روز سهم و حق تقدم در آن تاريخ به ترتير برابر  ,84تومن و  111تومن بوده و لذا اين شركت نيز نيازي به شناسايی
ذخيره نداشته است.
الزم است به اين نکته نيز اشاره شود كه مبالغی كه صرف بازارگردانی سهام آتيه دماوند شده هزينه نيست و معادل آن دارايی
ايجاد شده است يعنی اكنون  118ميليون سهم آتيه دماوند با لحاظ افزايش سرمايه اخير نزد گروه كارخانجات وجود دارد كه بهاي
تمام شده آن نيز خوشبختانه برابر  ,11تومان است و از نظر مديريت شركت 2اين رقم برابر حدوداً  10درصد  NAVشركت است.
با توجه به تحوالت شركت در سال جديد انتظار داريم كه در سال جاري نظر و تحليل مساعد بازار متوجه ارزش هاي بنيادي اين
سهم بشود و قيمت آن به محدوده معقول اقالً  NAV %3,برسد و لذا شركت بازارگردان نيز از ناحيه نگاهداري و فروش اين سهام
متضرر نخواهد شد .همه وجوه مازادي كه شركت بازارگردان از ناحيه فروش احتمالی سهام كسر خواهد كرد به هلدينگ بازگشته و
صرف توسعه پورت فوي بورسی آن خواهد شد .ضمناً گزارش خريد و فروش سهام شركت گروه كارخانجات صنعتی و معدنی ايران و
شركت ايران اكسيکو به پيوست تقديم میگردد.
10

اقدامات

11

اقدامات

12

اقدامات

در خصوص بند  14-8گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مقرر گرديد اصالحيه ماده  ,41اصالحيه قانون تجارت (مصاوب
 )189,/,/,0رعايت گردد و اقدام الزم توسط سهامدار عمده صورت پذيرد.
در سال مالی مورد گزارش نسبت به تغيير عضو محترم هيات مديره مذكور اقدام و اعضاي محترم هيات مديره مطابق قانون اصالح
گرديد.
در خصوص بند  1,گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی 2مقرر گرديد نتيجه اقدامات صورت گرفته از سوي مشاوران و وكاال
به تفکيک مشخص و به هيئت مديره ارائه گردد.
طی سال مالی مورد گزارش اصالح گرديد.
در خصوص بند  11گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی 2مقرر گرديد كليه پرداختها نسبت به بخشنامههاي باناک صانعت و
معدن مالک عمل قرار گيرد.
كليه بخشنامههاي ابالغی بانک صنعت و معدن از جمله بخشنامه شماره  9,/141188/,031ماورخ 189,/8/80باه طاور كامال
رعايت گرديده و كليه پرداختها مطابق با بخشنامههاي مذكور انجام گرديده است.
در خصوص بند  13گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی 2معامالت مشمول ماده  1,9اصالحيه قانون تجارت مورد تنفيذ قرار

13

گرفت و مقرر گرديد هرگونه پرداخت و ت مين مالی شركتهاي فرعی با مد نظر قراردادن كلياه ضاوابط و مقاررات قاانونی صاورت
پذيرد.

اقدامات

كليه معامالت مشمول ماده  1,9اصالحيه قانون تجارت طی سال مالی مورد گزارش مورد تنفيذ مجمع قرار گرفت.
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اقدامات
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در خصوص بند  19گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی 2رعايت كليه استانداردها و موارد قانونی در تهيه صورتهاي مالی مورد
ت كيد قرار گرفت.
پيگيري و تالش مستمر جهت رعايت كامل ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در سال مالی آتی انجام خواهاد شاد.لذا
در اين راستا شركت نسبت به ارسال به موقع اطالعات خود باعث گرديد تا نماد شركت  ,84روز مورد معامله قرار گيرد.
در خصوص بند  ,0گزارش حسابرس مستق ل و بازرس قانونی 2مقرر گرديد كليه دستورالعملها و آئين ناماههااي قاانون مباارزه باا
پولشويی به صورت كامل رعايت گردد.
در مورد دستورالعمل اجرائی قانون مبارزه با پولشويی 2اقدام الزم در راستاي رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويی و آئين ناماههاا و

اقدامات

دستورالعمل هاي مربوطه 2بعمل آمده است و ايرادات حسابرس محترم در خصوص برخی از موارد مربوط به قانون ماذكور نياز در
سال مالی آتی مرتفع خواهد گرديد.

ضمنا آخرین اقدامات تکمیلی انمام شده در خصوص تکالیف مممع به صورت تفصیل در متن همهین گهزارش درج
گردیده است.
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