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 -1پيام هيأت مديره
هیات مدیره و مدیریت شرکت معتقد است که امانتدار سهامداران محترم بوده و به منظور حراست و ارتقای امنیت امانت واگذار
شده به آنها ،وظیقه خود می داند که از انجام تالش و کوششی در این راه دریغ نورزد .مدیریت شرکت در راستای تحقق این
ه دف و با اعتقادی راسخ به ادامه روند پویایی و موفقیت شرکت ،در سال مالی مورد گزارش در جهت اصالح ترکیب پرتفوی و
نیز افزودن حجم سرمایهگذاریها و استفاده بهینه از موقعیتهای بازار سرمایه ،اقدامات اساسی به عمل آورده و برنامهریزیهای
خود را بر مبنای رضایتمنداری سهامداران ،حفظ و ارتقای منافع و ثروت آنها بنا نهاده است .بر این اساس گزارش حاضر
دربرگیرنده اهم فعالیتهای شرکت در جهت نیل به اهداف و استراتژیهای شرکت میباشند.
اقتصاد ایران که از سال  1397و پس از خروج آمریکا از برجام درگیر نرخ رشد منفی اقتصاد شده بود ،در سال جاری نیز با
افزوده شدن شیوع کرونا همچنان با انقباض اقتصادی مواجه شد .در این سال کرونا موجب افزایش هزینههای دولت ،کسری
بودجه بیش از میزان پیشبینی شده ،گردید .و به همین دلیل دولت برای جلوگیری از تامین پول کسری بودجه به انتشار
اوراق بدهی و عرضه سهام خود روی آورد .این در حالی است که این اقدام باعث شده بازار سرمایه کشور نیز دستخوش تغییرات
زیادی قرار گیرد به طوری که در ابتدای سال شاخص بورس با رشد غیرمعمولی مواجه شد ،اما در اواسط سال جاری با ریزش
شدید همراه بود .رخداد مهم دیگری که در سال جاری قابل بررسیاست ،تحوالت بازار ارز است .در حالیکه نرخ ارز در دوره
برجام به ثبات نسبی رسیده بود ،اما با خروج آمریکا از برجام و شیوع کرونا که به درامدهای ارزی کشور آسیب زده نرخ دالر
از محدوده  18هزار تومان در مقطعی به  32هزار تومان نیز رسید .اما با پیروزی بایدن و شکست ترامپ موج مثبتی در بازار
ارز شکل گرفت که موجب شد نرخ دالر به کانال  21هزار تومان باز گردد .با این حال تغییر شرایط سیاست خارجی و انجام
نشدن فوری مذاکرات میان ایران و آمریکا باعث شد دوباره نرخ دالر به  25هزار تومان صعود کند .از آنجایی که نرخ ارز بر
طیف وسیعی از کاالها تاثیر میگذارد رشد این نرخ باعث شده است تا سطح عمومی قیمتها نیز باال رود ،اما به دلیل چسبندگی
قیمتها ،کاهش مقطعی نرخ ارز تاثیر چندانی در کاهش قیمتها نداشته است.
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 -2كلياتي درباره شركت
 -2-1تاريخچه
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک صنعت و معدن بمنظور انجام تکلیف قانونی بانک مذکور مبنی بر واگذاری کلیه
سهام خود در شرکتها ،در راستای تحقق بند الف ماده  111قانون برنامه سوم توسعه عمرانی کشور ،طی مصوبه مورخ 1381/5/6
تأسیس شرکت سرمایهگذاری آتیهدماوند را مورد تصویب قرار داد.
شرکت سرمایهگذاری آتیه دماوند با سرمایه اولیه  3میلیارد ریال منقسم به  3میلیون سهم عادی با نام یکهزار ریالی ،تحت
شماره  185658در تاریخ  1381/2/14در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و فعالیت عملی شرکت در
تاریخ  1381/5/14با تشکیل اولین جلسه هیأت مدیره آغاز گردید.
سرمایه شرکت براساس مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام مورخ  1382/4/10از مبلغ سه میلیارد ریال به مبلغ یک هزار
میلیارد ریال افزایش یافت (که طی شماره ثبت  32/036732مورخ  82/9/2به ثبت رسیده است) .ضمناً افزایش سرمایه شرکت
از مبلغ 1،000میلیارد ریال به مبلغ 4،500میلیارد ریال نیز طی دو مرحله انجام گردیدکه مرحله اول از مبلغ 1،000میلیارد
ریال به 3،000میلیارد ریال در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران در تاریخ 94/12/10به ثبت رسیده و مرحله
دوم از مبلغ  3،000میلیارد ریال به مبلغ 4،500میلیارد ریال در تاریخ 95/12/18ثبت گردید .همچنین براساس مصوبه مجمع
عمومی فوقالعاده در تاریخ  1391/7/8وضعیت شرکت از سرمایهگذاری به هلدینگ تبدیل شد و سالمالی شرکت از پایان
اسفندماه به پایان آذرماه تغییر پیدا نمود .که طی شماره ثبت 155996مورخ1391/8/14در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی

به ثبت رسیده است .مشخصات کلی شرکت بهشرح زیر است.
مشخصات كلي گروه سرمايهگذاري آتيهدماوند( شركت سهامي عام)
1

نام شرکت

گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند

2

شماره ثبت

185658

3

سال تاسیس

1381

4

نوع شرکت

سهامی عام

5

مدت شرکت

نامحدود

6

نشانی قانونی شرکت

7

مساحت عرصه و اعیان
دفترمرکزی

9

سال مالی

10

بازرس قانونی شرکت

تهران -خیابان شهید احمدقصیر (بخارست) ،خیابان ششم ،شماره 16
مساحت عرصه  448/5متر مربع و مساحت اعیان  1499مترمربع در شش طبقه ،ملکی
سال مالی شرکت سال شمسی است که از اول دیماه ماه هر سال آغاز میشود و در روز آخر آذرماه
سال بعد خاتمه مییابد.
سازمان حسابرسی
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 -2-2مأموريت شركت
بانک صنعت و معدن در سال  1381با اقدام به تأسیس شرکت گروه سرمایهگذاری آتیه  ،سهام شرکتهای تابعه خود را به
این شرکت انتقال داد .هدف از تأسیس شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند براساس مفاد ماده  3اساسنامه شرکت اداره
مطلوب و مدیریت بر داراییها و سرمایه شرکت در شرکتهای سرمایهپذیر و تالش در راستای پیشرفت ،خودکفایی و استفاده
بهینه از امکانات شرررکتهای مذکور ،ایجاد روابط سررالم اقتصررادی ،مالی و تولیدی مابین شرررکتهای مزبور ،اعمال تمهیدات
الزم بهمنظور افزایش بهرهوری و بازدهی و صررادرات آنها ،کمک به توسررعه و راهاندازی بنگاههای اقتصررادی و فراهم نمودن
زمینه الزم برای مشارکت عموم در فعالیت های اقتصادی از طریق عرضه اوراق سهام در بورس اوراق بهادار یا سایر طرق عرضه
سهام میباشد.
مهمترین وظایف و مأموریتهای شرکت بشرح موارد زیر است:
 -1مأموریت این شرکت در ابتدای تا سیس ،ا صالح ساختار شرکتهای تابعه و واگذاری آنها بوده ا ست که در طی چند سال
گذشته مأموریتهای جدیدی به شرح بندهای ذیل به فعالیتهای شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند اضافه گردید؛
 -2سرررمایهگذاری و مشررارکت در حوزه خدمات مالی ،حوزه صررنعت و معدن شررامل زنجیره تولید فوالد و مس ،حوزه انرژی
شامل انرژیهای نو و فناوریهای نوین نفت و گاز و پترو شیمی و در زمینههای صنایع مواد شیمیایی ،وا سطهگری مالی،
الستیک سازی و نساجی با هدف سودآوری و جلب رضایت سهامداران و ذینفعان؛
 -3نظارت بر نحوه عملکرد شرکتهای تابعه در را ستای مرتفع نمودن م شکالت شرکتها و بهبود و ضعیت شرکتهای مذکور از
لحاظ مدیریت و بازدهی؛
 -4اصالح ساختار شرکتهای تابعه از طریق اعطای تسهیالت به منظور آماده سازی آنها برای واگذاری به بخش خصوصی.
 -5بهبود مدیریت منابع انسانی افزایش کارآیی و تالش جهت ارتقاء و تعالی شرکت؛
 -6تالش در راستای کسب سودآوری بیشتر از سرمایهگذاری های بورسی؛
 -7حفظ و افزایش منافع سهامداران محترم شرکت و افزایش حقوق صاحبان سهام؛
 -8استقرار نظام حکمرانی شرکتی از حیث شفاف سازی تأمین مالی بین شرکت مادر و شرکتهای زیر مجموعه؛
 -9استفاده از فرصتهای خصوصی سازی در عرضه سهام.

 -2-3موضوع شركت
بموجب مفاد ماده  3اساسنامه شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند ،موضوع فعالیت شرکت به دو بخش موضوع فعالیتهای اصلی
و موضوع فعالیتهای فرعی تفکیک گردیده که هریک از فعالیتهای مذکور بشرح زیر است:
الف) موضوع فعالیت اصلی:
سرمایهگذاری در سهام ،سهمالشرکه ،واحدهای سرمایهگذاری صندوقها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف کسب انتفاع
به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد ،کنترل شرکت ،مؤسسه یا صندوق
سرمایهپذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل مالحظه یابد و شرکت ،مؤسسه یا صندوق سرمایهپذیر (اعم از ایرانی یا خارجی)
در حوزه خدمات مالی ،حوزه صنعت و معد ن شامل زنجیره تولید فوالد و مس ،حوزه انرژی شامل انرژیهای نو و فناوریهای
نوین و نفت و گاز و پتروشیمی در زمینههای صنایع مواد شیمیایی ،واسطهگری مالی ،الستیک سازی و نساجی فعالیت کند.
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ب) موضوع فعالیتهای فرعی:
عمدتاَ شامل:
 -1سرمایهگذاری در مسکوکات ،فلزات گرانبها ،گواهی سپرده بانکی و سپردههای سرمایهگذاری نزد بانک ها و موسسات
مالی اعتباری مجاز؛
 -2سرمایهگذاری در سهام ،سهم الشرکه یا سایر اوراق بهادار با هدف کسب انتفاع به طوری که کنترل واحد یا شرکت را در
اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل مالحظه نیابد؛
 -3سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله داراییهای فیزیکی ،پروژههای تولیدی و پروژههای ساختمانی با هدف کسب
انتفاع؛
 -4ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار.

 -2-4تركيب سهامداران شركت
در پایان سال مالی مورد گزارش ،وضعیت سهامداران شرکت که دارای بیش از یک درصد سهم شرکت میباشند بشرح جدول
ذیل است.

سهامداران شركت در تاريخ 1399/09/30
ردیف

سهامداران

تعداد سهام

درصد

1

بانک صنعت ومعدن

2,925,266,452

65%

2

شركت ليزينگ صنعت ومعدن

468,891,443

10.4%

3

شركت سرمايه گذاري آتيه صبا

108,428,000

2.4%

4

شركت گروه كارخانجات صنعتي ومعدني ايران

93,555,097

2.08%

5

صندوق سرمايه گذاري اندوخته پايدارسپهر

68,385,887

1.5%

6

شركت سرمايه گذاري تامين آتيه مسکن

55,372,501

1.2%

7

صندوق سرمايه گذاري تجربه ايرانيان

51,411,681

1.1%

8

شركت سرمايه گذاري صنايع شيمايي ايران

2.004.500

0.04%

9

شركت آتيه الوند صنعت و معدن

4500

0.00%

10

ساير سهامداران

726.679,939

16.1%

4,500,000,000

100%

جمع کل
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نمودار سهامداران شركت گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند در تاريخ 1399/09/30
صندوق سرمايه گذاري
تجربه ايرانيان
%1
صندوق سرمايه گذاري

ساير سهامداران

اندوخته پايدارسپهر

%16

 %2شركت گروه
كارخانجات

شركت بانک صنعت

شركت سرمايه

صنعتي ومعدني

گذاري آتيه صبا

ايران

%2

%2

ومعدن
%65
شركت ليزينگ صنعت
ومعدن
%11

 -2-5شركت از منظر بورس اوراق بهادار
 -2-5-1وضعيت معامالت و قيمت سهام
وضعیت دادو ستد سهام شرکت در  3سال مالی اخیر بشرح زیر بوده است:
تعداد سهام

ارزش سهام

تعداد روزهاي

تعداد

سال مالي

معامله شده

معامله شده

بازبودن نماد

روزهايي كه

منتهي به

سهم

(ميليونريال)

پايان سال مالي

نماد معامله

ارزش بازار

شده است

(ميليون

قيمت

ريال)

سهم(ريال)

1397/9/30

974,087,800

2,089,376

236

236

7,753,500

1,723

4,500,000

1398/9/30

3,787,366,063

12,073,032

229

229

22,891,500

5,087

4,500,000

1399/9/30

3,155,638,416

41,109,367

237

237

67,140,000

14,920

4,500,000

سرمايه
(ميليونريال)
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نقد شوندگي سهام

روند حجم معامالت سهام شرکت در بورس طی سالهای مالی اخیر در نمودار زیر ترسیم گردیده است.
3,787,366
3,155,638

974,087

99/09/30

98/09/30

97/09/30

واحد  :هزار سهم

تعداد دفعات معامالت سهام شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند طی سال مالی منتهی به  1399/9/30معادل
 386،872بوده است.

وضعیت تعداد دفعات معامالت سهام شرکت طی سالهای اخیر بشرح نمودار زیر است.

386,872
290,460

74,908

99/09/30

-2-5-3

98/09/30

97/09/30

روند قيمت سهام شركت

در ابتدای سال مالی مورد گزارش ،قیمت هر سهم شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند  5،297ریال بوده که باتوجه به سود
تقسیمی  700ریال به ازای هر سهم در مجمع عمومی عادی مورخ  ،1399/01/21نهایتاً در پایان سال مالی ( )1399/09/30
به قیمت  14،920ریال رسید .بنابراین بازده سهام شرکت در طول سال مالی برابر با  %195بوده است .روند قیمتی سهام
شرکت گروه سرمایهگذاری آتیه دماوند در سال مالی مورد گزارش در نمودار زیر ترسیم گردیده است.
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30,000
25,000
20,000
14920

15,000
10,000
5,338
5,000
0

 -3گزارش عملکرد معاونت سرمايهگذاري
مهم ترین فعالیتهای معاونت سرمایهگذاری شرکت در سال مالی مورد گزارش به شرح زیر است:
 .1رشد  %303ارزش پورتفوی بورسی شرکت از  28،389میلیارد ریال به  114،111میلیارد ریال؛
 .2بهبود حجم و تنوع سبد سرمایه گذاری شرکت؛
 .3نظارت بر فرایند طرح کاربری و تغییر ماهیت اراضی شرکت پارسیلون به منظور تبدیل به منطقه ویژه اقتصادی؛
 .4انجام امکان سنجی اقتصادی اولیه طرح تغییر ماهیت اراضی شرکت گروه صنایع پوشش؛
 .5دریافت سود شرکتهای سرمایه پذیر به میزان  2،591میلیارد ریال؛
 .6شرکت در افزایش سرمایه شرکتها به میزان  12،930میلیون ریال.

 -3-1تركيب پرتفوي سرمايهگذاريهاي بورسي
سبد سهام بورسی شرکت گروه سرمایهگذاری آتیه دماوند در پایان سال مالی منتهی به  1399/09/30متشکل از  44سهم و
حق تقدم سهام و  4قلم اوراق بازده ثابت و صندوق سرمایهگذاری و مجموعاً  48قلم دارایی به ارزش  114،111میلیارد ریال
و بهای تمام شده  6،215میلیارد ریال ا ست .عمده حجم پورتفوی بور سی شرکت از نظر قیمت تمام شده و ارزش بازار را 3
شرکت مدیریتی صنایع شیمیایی ایران ،لیزینگ صنعت و معدن و کارخانجات مخابراتی ایران تشکیل می دهد .از آنجایی که
توزیع سرمایهگذاری در صنایع مختلف به منظور کاهش ریسک غیرسیستماتیک پورتفوی و همچنین بهینه سازی پورتفوی
و در نهایت افزایش بازده ،از جمله اهداف استراتژیک و بلندمدت مدیریت است ،لذا به منظور دستیابی به اهداف ،برنامهای با
محورهای زیر در دستور کار معاونت سرمایهگذاری قرار گرفت:
 .1حمایت از قیمت سهام شرکت صنایع شیمیایی ایران و لیزینگ صنعت و معدن بعنوان سهام مدیریتی پورتفوی (
باتوجه به قرار گرفتن قیمت در سطوح مناسب برای خرید)؛
 .2خرید گام به گام سهام ا ستراتژیک و بلندمدت در صنایعی که دارای چ شم انداز منا سبی از نظر سودآوری و مزیت
نسبی بوده اند؛
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 .3خروج تدریجی از صنایع و شرکتهای غیراستراتژیک؛
 .4ایجاد توازن بین بخشهای کوتاه مدت ،میانمدت و بلندمدت پورتفوی براساس اهداف و حدنصابهای تعریف شده در
افق های یک ساله؛
 .5توسعه فعالیت های سرمایهگذاری شرکت در اوراق بازده ثابت و کم ریسک؛
 .6اقدام به واگذاری سهام گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند در مالکیت شرکتهای تابعه در راستای اجرای دستورالعمل
حاکمیت شرکتی.
پرتفوي بورسي شركت در تاريخ1399/09/30
بهاي تمام شده
رديف

دارايي

تعداد

درصد

كل

درصد از

مالکيت

( ميليون ريال)

كل

ارزش روز

درصد از
كل

1

صنايع شيميايي ايران (شيران)

2,346,784,941

%29.09

1,373,493

22%

95,490,679

84%

2

ليزينگ صنعت و معدن (ولصنم)

263,235,172

%13.16

600,330

10%

2,737,646

2%

3

مخابراتي ايران (لکما)

240,725,334

%7.44

64,496

1%

1,878,380

2%

4

آتيه داده پرداز (اپرداز)

40,830,410

%4.08

252,810

4%

1,173,793

1%

5

ملي صنايع مس ايران (فملي)

70,019,723

%0.04

196,774

3%

1,113,314

1%

6

توسعه معدني و صنعتي صبانور (كنور)

19,733,706

%0.67

102,667

2%

954,125

1%

7

بيمه نوين (نوين)

88,883,095

%3.39

60,512

1%

772,305

1%

8

سر .نفت و گاز تامين (تاپيکو)

45,635,155

%0.06

122,196

2%

676,769

1%

9

گسترش نفت و گاز پارسيان (پارسان)

26,186,312

%0.06

72,799

1%

613,807

1%

10

پتروشيمي پرديس (شپديس)

5,452,995

%0.09

85,331

1%

560,622

0%

11

سر .غدير (وغدير)

43,347,253

%0.06

99,608

2%

562,214

0%

12

توسعه فناوري اطالعات خوارزمي (مفاخر)

11,713,555

%6.89

46,155

1%

484,391

0%

13

پااليش نفت اصفهان (شپنا)

36,868,859

%0.05

107,190

2%

542,710

0%

14

معادن روي ايران (كروي)

12,917,036

%0.54

64,852

1%

450,159

0%

15

پااليش نفت تبريز (شبريز)

14,625,263

%0.15

97,596

2%

452,506

0%

16

فوالد كاوه جنوب كيش (كاوه)

17,477,116

%0.12

45,975

1%

397,604

0%

17

ساير

2.817,630

45%

5,250,477

5%

18

جمع كل

6,214,812

1

114,111,480

100%
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 -4گزارش عملکرد معاونت برنامهريزي ,نظارت و امور شركتها
 -4-1رشد بهره وري و توسعه نظام كنترلهاي داخلي
 ایجاد بانک اطالعاتی و ارزیابی منظم هفتگی و ماهانه عملکرد شرکتهای تابعه؛ بررسی ،اصالح و ابالغ بودجه عملکرد سال مالی آتی؛ تبیین استراتژی 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؛ ادامه مسیر اصالح ساختار سرمایه شرکتهای تابعه. رفع مشکالت و تقویت بنیه مالی شرکتهای تابعه در جهت تسویه بدهیهای دولتی سنواتی و دیون کارگری. -استقرار نرمافزار حسابداری یکپارچه جهت ارتقاء نظام کنترل داخلی و رفع ایراد حسابرسی از سیستم قیمت تمام شده آنها.

 -4-2خالصه اهم اقدامات در شركتهاي تابعه
-4-2-1
-

شركت گروه كارخانجات صنعتي و معدني ايران

مدیریت انحالل شرکتهای در حال تصفیه و ختم تسویه شرکت چرم رخشان تا پایان سال جاری؛

 مشارکت مدنی با شرکتهای کارخانجات صنعتی مالیر و ریسندگی وبافندگی فومنات؛ عقد قرارداد تامین نیروی انسانی با شرکتهای آسیا بافت بیستون وپارسیلون؛ رسیدگی مالیات عملکرد سال مالی  1397وتعدیل مالیات عملکرد از مبلغ  4.000میلیون ریال به  160میلیون و تسویهاصل بدهی مالیات عملکرد؛
 رد تجدید خواهی اداره امور مالیاتی مرکز تهران توسط شعبه پنجم تجدید نظر دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال برگمطالبه مالیات بر ارزش افزوده سنوات  91لغایت  95به نفع شرکت به مبلغ حدود  3.000میلیون ریال؛
-

تهیه الیحه درخصوص برگشت انحالل شرکت ایران اکسیکو و ارائه آن به شعبه  41دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی
صدر تهران و برگزاری جلسه رسیدگی به دادخواست برگشت انحالل شرکت مذکور؛

-

توسعه فعالیت در بازار سرمایه بطور مستقل که این امر سودآوری مناسبی در برداشته است.

-4-2-2

شركت فرآوردههاي ساختماني ايران (فراسا)

 رسیدگی به مالیات ارزش افزوده سال  1396و همچنین رسیدگی به مالیات عملکرد ،مالیات ارزش افزوده ،معامالت خریدو فروش فصلی و حقوق سال مالی منتهی به 98/06/31؛
 رسیدگی و صدور برگ قطعی و تسویه مالیات ارزش افزوده سالهای  87لغایت  94با اخذ بخشودگی  %100جرائم به مبلغ 12میلیارد ریال؛
-

تحقق سود خالص  448میلیارد ریالی در سال مالی منتهی به 1399/06/31؛

-

وصول بخشی از مطالبات جمعاً به مبلغ  1/780میلیون ریال؛

 -پرداخت سودسهام مجمع به سهامداران (مربوط به سال مالی منتهی به 97/06/31و) 98/06/31؛
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پیگیری رفع معارضین امالک و اخذ اسناد تک برگی پنج پالک کارخانه که نهایتاً منجر به صدور سند تک برگی
شماره  366اصلی  12فرعی شده است و ما بقی پالک ها در حال پیگیری و بررسی می باشد؛

-

پیگیری اجرای طرح جامع و تفصیلی تبدیل سایت فراسا به پارک لجستیک و منطقه ویژه اقتصادی از طریق مجوزهای
الزم؛

-

تعیین تکلیف برداشت سنواتی از معادن تحت پوشش این شرکت توسط شرکت الماس نگین گرگر(مستاجر)؛

-

انعقاد قرارداد اجاره برداشت از محدوده ی سنگ آهک این شرکت توسط شرکت الماس نگین گرگر (مستاجر) به
مدت یکسال؛

-

اقدامات الزم جهت تمدید مجدد پروانه بهره برداری معدن سیلیس چمبورک بمنظور خروج ازماده  20قانون معادن؛

-

بازاریابی فروش سهام و عرصه و اعیان شرکت بصورت یکجا.

-4-2-3
-

شركت ريسندگي خاور

مطالعه تحقیقی و تخصصی در بومی سازی قطعات و در حد امکان اصالح ساختاری در سیستم انتقال نیروی ماشین
آالت با تجهیزات قابل دستیابی و بومی؛

-

شناخت نواقص و کمبودهای واحدهای خدمات دهنده؛

 اعمال بهترین شرایط برای حفظ فرایند تولید جهت رسیدن به میزان تولید خواسته شده؛-

 .شناخت نقاط گلوگاهی و آسیب پذیر به همراه اصالح و تعریف سرویس نگهداری مانند اصالح و تغییر در سیستم
انتقال نیرو برای حدود  20دستگاه رینگ با ساخت قطعه مورد نیاز در داخل شرکت که نتیجه آن باعث کاهش شدید
نخ پارگی و کاهش ضایعات در واحد تولیدی رینگ شده است؛

-

تعمیر منبع خازن و نصب آن میزان بار راکتیو به صفر رسیده است که این موضوع باعث کاهش هزینه برق ماهیانه
به مبلغ  5میلیون تومان شده است؛

-

خرید یک دستگاه لیفتراک برای واحد انبار همراه با اورهال کردن لیفتراک قدیمی؛

-

خرید یک دستگاه ترازوی  1.5تنی دیجیتالی جهت توزین محصوالت شرکت برای جلوگیری از اختالف در توزین
میزان تولید؛

-

تأمین قطعات الزم به صورت مداوم جهت حفظ موجودی قطعات برای شش ماه کاری؛

 راه اندازی6000واحد تولیدی رینگ؛ راه اندازی خط تولید اپن اند که کامال متوقف بوده است؛ راه اندازی دستگاه بازکننده نیمچه نخ و برگرداندن نیمچه نخهای معیوب بر پروسه تولید که یکی از مهمترین؛کارهایی بود که در طول یکسال گذشته انجام پذیرفت؛
-

اورهال کردن واحد تأسیسات و انتقال خطوط.

-4-2-4
-

شركت ريسندگي و بافندگي فومنات

رسیدگی مالیات عملکرد و ارزش افزوده سال  97و پیگیری الیحه دفاعیه سالهای 91؛ 92و 96؛
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-

تولید ماسک جهت استفاده داخلی کارگران کارخانه؛

-

خرید دستگاههای آزمایشگاهی و رول کنی سالن تولید و واحد بسته بندی؛

-

انعقاد قرارداد با شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران تحت عنوان اخذ تسهیالت مالی در راستای استفاده
از ظرفیت ماده  138مکرر قانون مالیات های مستقیم؛

-

اقدامات شناسایی و رفع مشکالت شرکت بافتههای فومنات؛

-

برنامه ریزی جهت افزایش ظرفیت تولیدات شرکتی جهت سودآوری و به تبع خروج از مفاد ماده  141الیحه اصالحی
قانون تجارت؛

-

اخذ سند تک برگی برای پالک های فاقد مساحت شرکت و پیگیری صدور سند جهت زمین های شالیزاری شرکت؛

-

شناسایی و توسعه بازار محصوالت جدید؛

-4-2-5

شركت آسيا بافت بيستون

 بازنشستگی  6نفر از کارکنان رسمی شرکت در کرمانشاه و جایگزینی کارکنان قراردادی؛ پیگیری رفع موانع انتقال سهام شرکتهای ریسندگی پوشش ،حوله بلوجین ،و مخمل پوشش واخذ نیابت قضائیاصالحی برای دادگستری رشت که این امر در مراحل پایانی قرار داشته که پس از تحقق این امر برگزاری مجمع
عمومی صاحبان سهام جهت انتخاب اعضای هیات مدیره امکان پذیر خواهد بود؛
 برنامه ریزی سالن مقدمات چله پیچی و بافندگی و تولید مستمر پارچه در کارخانجات پوشش؛ مرمت بع ضی از ق سمتهای آ سیب دیده سقفهای سالن رنگرزی وانبار بافندگی سولزر علی رغم محدودیتهایمالی؛
 بازدید رئیس محترم دادگ ستری ا ستان گیالن از محل کارخانه و برگزاری جل سه هیات مدیره محترم شرکتگروه سرررمایهگذاری آتیه دماوند با ایشرران در خصرروص راه اندازی شرررکتهای پوشررش به ویژه ماشررین آالت
ریسندگی ریترو بافندگی؛
-

ارائه طرح مطالعاتی جهت ساخت سالن ری سندگی ریتر و ن صب آن در محل کارخانجات پو شش تو سط تیم
کمیته فنی شرکت.
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-
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شركت كارخانجات صنعتي مالير (مديريت سهام)

پیگیری پرونده حقوقی شرکت انجام و رای دادگاه تجدیدنظر مبنی بر رد تجدیدنظرخواهی اجرت المثل آقای فرهنگ
و نقض رای دادگاه بدوی در خصوص دادخواست این شرکت در مورد هزینه های مدیریتی و تایید تجدید نظرخواهی
بانک در خصوص مطالبات ،دریافت شد؛

-

افزایش راندمان خطوط تولید و فروش شرکت نسبت به سال گذشته به ترتیب پلیمری 6درصد و فوالدی 10درصد؛

-

کسب سود عملیاتی  248میلیون ریال در سال مالی منتهی به  1399/08/30علیرغم مشکالت مضاعف برون سازمانی
در سال  99و فقدان سرمایه درگردش در  5ماه نخست سال مالی؛

-

صادرات غیر مستقیم استرند پیش تنیده به کشورهای پاکستان و افغانستان به میزان  330تن؛

-

تمدید تسهیالت دریافتی قبلی از بانک ملی شعبه مالیر؛

-

انعقاد قرارداد مشارکت مدنی با شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران.

-4-2-7
-

شركت پارسيلون (مديريت سهام)

تشکیل جلسات منظم با حضور نمایندگان اعضای کنسرسیوم و اتخاذ تصمیم و راهبردهای مورد نیاز برای اداره امور
شرکت؛

-

استفاده از خدمات مشاور برای امکان سنجی استفاده از ماشین آالت موجود کارخانه پارسیلون در چرخه تولید که
نتیجه آن منفی بود؛

-

امکان سنجی راه اندازی خط تولید پلی آمید  6در شرکت پارسیلون توسط مشاور که نتیجه آن منفی بود؛

-

تصویب احداث منطقه ویژه اقتصادی لرستان (پارسیلون) در مجلس شورای اسالمی؛

-

انعقاد قرارداد مشاوره با شرکت موننکو ایران جهت تهیه مطالعات ایجاد و طراحی منطقه ویژه اقتصادی پارسیلون؛

-

تهیه گزارش طرح توجیهی مطالعاتی شرکت پارسیلون با درنظرگرفتن منطقه ویژه اقتصادی درساختگاه آن و ارائه آن
به مدیران ارشد استانداری لرستان و سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان؛

-

اخذ دفاتر سهام از خریداران سابق و انتقال سهام مذکور به شرکت آتیه دماوند و تایید انتقال سهام توسط هیأت
مدیره و دادگستری؛

-

اخذ مجوز از بانک مرکزی بابت سرمایه گذاری بانکهای عامل در شرکت پارسیلون.

-4-2-8

شركت آتيه سازان صنعت و معدن

-

اتمام احداث شعب سبزوار ،بیرجند ،گرمسارو مرکزی بانک صنعت و معدن و تحویل به بانک؛

-

آغاز احداث ساختمان شماره  2بانک و مجتمع صنعت شامل پروژههای احداث ساختمان اداری و بایگانی راکد مرکزی-
مرکز داده ها و شعبه صنعت؛

-

اخذ پروانه ساخت پروژههای شعب بانک در اراک و ایالم؛

-

اضافه بنای ساختمان شماره  2بانک و اخذ عدم خالف به مبلغ  120میلیارد ریال؛

-

تجمیع  13سند مالکیت ملک بانک در دارآباد.
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فعاليتهاي سال جاري

 .1اجرای نقشه برداری از اراضی و تهیه کلیه نقشه های اراضی پارسیلون؛
 .2اخذ تاییدیه از ارگانهای خدماترسان دولتی جهت تأمین آب و برق و انرژی و ...؛
 .3تهیه گزارش نهایی طرح جامع منطقه ویژه اقتصای پارسیلون؛
 .4ادامه روند تسویه مطالبات کارگری و بازنشستگی پرسنل سابق شرکت پارسیلون؛
 .5تمدید مصوبه تسهیل و رفع موانع تولید برای فریز نمودن مطالبات سازمانهای خدماترسان مانند تامین اجتماعی ،وزارت
نیرو ،شرکت گاز و  ...تا استقرار اعضای هیأت مدیره کنسرسیوم در شرکت پارسیلون؛
 .6تنظیم قرارداد بیمه آتش سوزی و حوادث برای مجموعه شرکت پارسیلون؛
 .7انتقال  50سهم از سهام شرکت پارسیلون به هریک از اعضای کنسرسیوم توسط گروه سرمایهگذاری آتیه دماوند بمنظور
برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت پارسیلون و امضای دفتر سهام توسط نماینده بانکها؛
 .8برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت پارسیلون و اخذ تاییدیه ثبتی صورتجلسه مجمع.

 -4-3اقدامات واگذاري براي بهرهور نمودن منابع
شرکت گروه سرمایهگذاری آتیه دماوند در راستای حداکثر نمودن منافع سهامداران اقدام به پایش مستمر شرکتهای تحت
پوشش و آماده سازی آنها برای واگذاری به بخش خصوصی نموده که اقدامات انجام شده بشرح زیر قابل گزارش میباشد:
 افزایش راندمان تولید و بهبود فرآیندهای عملیاتی شرکت جهت چاالک سازی آنها بشرح مندرج در سطرهای فوق؛ مذاکرات متعدد با چندین خریدار بالقوه که مذاکره با برخی از آنها همچنان ادامه دارد؛ ارزیابی سهام شرکتهای مشمول واگذاری؛گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند ضمن اصالح ساختار مالی و فنی و اقتصادی شرکتهای تابعه و افزایش بهره وری جهت خروج
از زیان  ،دستیابی به سود ،ایجاد انگیزه و جذابیت برای مشتریان بالقوه با مکاتبه با کانون کارشناسان رسمی دادگستری طی
نامه شماره  15/1383مورخ  ، 99/6/16در نظر دارد به منظور انجام تشریفات مزایده و واگذاری ،نسبت به ارزیابی سهام
شرکتهای ریسندگی خاور ،ریسندگی و بافندگی فومنات و فرآورده های ساختمانی اقدام نماید .گزارش آن در مقاطع آتی ارائه
می گردد.

 -5گزارش عملکرد و فعاليتهاي مديريت حقوقي و امالک
مهمترین اقدامات و فعالیتهای مدیریت امور حقوقی شرکت بشرح زیر است:

 -5-1شركت پلي اكريل
با توجه به پیگیری پروندههای کالسه  899982161600914 ،8709980351000196و  8809980351100215در
دادگاه های حقوقی تهران و اصفهان و با عنایت به اقدامات حقوقی انجام شده در راستای وصول مطالبات از خریداران شرکت
پلی اکریل ،نسبت به شناسایی اموال و سهام نامبردگان اقدام که مجموعاً مبلغ  69/817/442/694ریال از مطالبات طی سال
مالی مورد گزارش وصول گردید .در خصوص وصول مابقی مطالبات شرکت از خریداران نیز با توجه به تصمیمات متخذه در
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هیات مدیره شرکت متبوع و بر اساس اختیارات وکالتنامه دریافتی از خریداران ،واگذاری و انتقال سهام شرکت احیاء فوالد
سپاهان در شرکت پلیاکریل به شرکت گروه کارخانجات در جریان قرار داشته که با توجه به ورود دادستان عمومی و انقالب
شهرستان اصفهان به پرونده ،فروش سهام موصوف فعالً منتفی و مقرر شد هرگونه اقدامات بعدی در رابطه با انتقال سهام و یا
وصول مطالبات شرکت از خریداران پس از تعیین و تکلیف موضوع از سوی مقامات استانی اصفهان اقدام گردد.

 -5-2آقاي فضيلي نژاد
بخشی از مطالبات این شرکت در سنوات قبلی (حدود  15میلیارد ریال به صورت نقدی و حدود  30میلیارد ریال به صورت
تهاتر با  4دستگاه آپارتمان در اصفهان) وصول گردید که بمنظور وصول الباقی مطالبات از آقای فضیلینژاد و متعاقب اقدامات
بعمل آمده در محاکم قضایی و اخذ آرای محکومیت نامبرده و پیگیری موضوع از مراجع قضایی 2 ،بلوک ساختمانی در حال
احداث (شامل  70دستگاه آپارتمان مسکونی) واقع در فوالدشهر اصفهان طی توافق انجام شده با نامبرده با مجموع ارزش بالغ
بر  91/421میلیون ریال طی مبایعهنامه مورخ  1396/09/29از سوی شرکت سرمایهگذاری توسعه سپاهان مهر نقش جهان
(با مدیریت آقای فضیلی نژاد) به این شرکت واگذار گردید ،لیکن به دلیل موانع موجود و عدم ایفای تعهدات قراردادی از سوی
فروشنده و حسب تصمیمات متخذه در شورای حقوقی شرکت ،نسبت به ارائه یک فقره چک تضمین قراردادی فروشنده به
مبلغ  91/421/400/000ریال بابت وجه التزام و جبران خسارات (با ظهرنویسی و امضاء آقای فضیلینژاد) به بانک محال علیه
اقدام و گواهی عدم پرداخت صادر گردید که متعاقباً با پیگیری وکیل شرکت متبوع ضمن صدور قرار تامین خواسته ،شعبه 11
دادگاه حقوقی تهران طی دادنامه شماره  990816مورخه  1399/09/25به کالسه بایگانی  9900955حکم بدوی مبنی بر
محکومیت خواندگان به پرداخت اصل خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تاخیرتادیه له شرکت متبوع صادر نمود که رای
صادره تا  20روز پس از تاریخ ابالغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل اعتراض خواهد بود.

 -5-3گروه صنايع پوشش
با عنایت بره تخلفرات عدیرده خریرداران سرهام گرروه شررکت هرای پوشرش و همچنرین عردم ایفرای تعهردات قرراردادی،
نسبت به اعاده مالکیت شررکتهرای حولره و بلروجین  ،مخمرل و ریسرندگی پوشرش بره نرام شررکت آسریا بافرت بیسرتون
اقدام شده و پر س از بررسری شررایط اعراده شررکت صرنایع پوشرش ایرران ،در نهایرت تصرمیم بره فسرخ قررارداد واگرذاری
گرفترره و موضرروع فسررخ طرری اظهارنامرره رسررمی برره خریررداران اعررالم و ابررالغ شررد .برره منظررور تنفیررذ فسررخ قرررارداد نیررز
ضرمن انتخراب وکیررل ،طررح دعرروی بره خواسررته فروق و صردور دسررتور موقرت در منررع هرگونره نقرل و انتقرال و خررروج
اموال صورت پذیرفتره و پرونرده بره شرعبه  20دادگراه حقروقی تهرران ارجراع گردیرده کره ضرمن پرذیرش دسرتور موقرت،
جلسره رسریدگی در تراریخ  1399/08/28تشرکیل گردیرد کره طبرق تصرمیم دادگراه متعاقبر ًا شرعبه مرذکور طری ابالغیرره
 990100228009350مرررورخ  1399/10/02وقرررت رسررریدگی بررررای تررراریخ  1399/11/20ابرررالغ تعیرررین گردیرررد.
همچنین در خصوص دعوی آقایان دارابری و صرمدی بره طرفیرت ایرن شررکت بره خواسرته رفرع تصررف از محرل شررکت
صنایع پوشش و اجررتالمثرل ایرام تصررف مطروحره در شرعبه  2دادگراه حقروقی شهرسرتان رشرت ،طری دادنامره شرماره
 990424مررورخ  1399/04/29حکررم برردوی لرره شرررکت متبرروع اخررذ گردیررد و متعاقبرراً از سرروی خواهررانهررا مررورد
اعترراض و تجدیرردنظرخواهی قرررار گرفترره کرره پرونررده برره شررعبه  17دادگرراه تجدیررد نظررر اسررتان گرریالن ارجرراع گردیررد و
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در نهایت حکم بردوی تاییرد و قطعیرت یافرت .در خصروص دعروی خواهرانهرا بره خواسرته اجررتالمثرل نیرز بره موجرب
دادنامرره شررماره  9900503مررورخ  1399/05/14صررادره از شررعبه  2دادگرراه حقرروقی شهرسررتان رشررت قرررار رد دعرروا
صادر گردید .همچنرین برا تروج بره تاکیرد مقامرات قضرایی اسرتان گریالن ،اخیرر ًا ایرن شررکت نسربت بره طررح شرکایت
کیفری بر علیه آقای نصررت الره صرمدی و غیرره بره اتهرام اخرالل در نظرام تولیردی و اقتصرادی و تحصریل مرال نامشرروع
از طریررق فررروش امرروال و دارایرری هررای شرررکت صررنایع پوشررش ایررران ،در دادسرررای عمررومی و انقررالب شهرسررتان رشررت
اقدام که در جریان پیگیری قرار دارد.

 -5-4شركت نساجي بابکان
تمامی مطالبات شرکت در خصوص ثمن معامله از خریداران سهام شرکت نساجی بابکان بالغ بر  92میلیارد ریال از طریق
تهاتر با  4دستگاه آپارتمان در مناطق دیباجی و سهروردی تهران وصول گردید .لذا بمنظور وصول الباقی مطالبات مذکور،
استفاده از اسناد رهنی شرکت مذکور نزد بانک صنعت و معدن در دستور کار قرار دارد که در این خصوص طی مکاتبات
متعدد و مستمر با بانک صنعت و معدن درخواست انتقال اسناد رهنی شرکت نساجی بابکان ارائه گردیده و مراتب در
جریان پیگیری قرار دارد .همچنین به دلیل عدم ایفای تعهدات خریداران موضوع فسخ قرارداد واگذاری در هیات مدیره
شرکت مطرح که در حال بررسی و اتخاذ تصمیم می باشد.

 -5-5شركت متالورژي پودر
با عنایت به حجرم نسربت ًا براالی مطالبرات شررکت متبروع از خریرداران شررکت مترالورژی پرودر ،ضرمن طررح موضروع در
کمیته راهبردی و شرورای معراونین ،موضروع جهرت ارائره طررح تروجیهی مبنری برر اعراده شررکت و یرا وصرول مطالبرات
بصورت اقساط برا اخرذ تضرامین معتبرر از خریرداران در دسرتور کرار و پیگیرری قررار گرفرت کره ضرمن مرذاکرات متعردد
بررا خریررداران و بررا توجرره برره عرردم ارائرره تضررامین کررافی از سرروی آنهررا و بررسرری مسررتندات و صررورت هررای مررالی توسررط
معاونت برنامره ریرزی ،نظرارت و امرور شررکتها ،در نهایرت مراترب وصرول مطالبرات از طریرق اعراده شررکت و یرا پیگیرری
پرونده هرای اجرایری در دسرت بررسری اسرت .ضرمن ًا برا پیگیرری بره عمرل آمرده از بانرک صرنعت و معردن اسرناد رهنری
نررزد بانررک طرری سررند صررلح برره شررماره  47702مررورخ  1399/07/19در دفترخانرره  571تهررران تنظرریم و نهررایی برره ایررن
شرکت اقدام گردیده که در جریان پیگیری قرار دارد.

 -5-6شركت دوچرخه سازي قوچان
باتوجه به اقدامات قضایی انجام شده علیه خریداران سهام شرکت مذکور ،کلیه سهام و اموال شرکت فوالد الکتریک و آقای
محمد طالعی فاز توقیف و حکم جلب نامبرده نیز اخذ شده است .همچنین ضمن هماهنگی انجام شده با بانک صنعت و معدن
تمامی حقوق بانک نسبت به اسناد ترهینی طی سند صلح به شماره  14394مورخ  1399/08/20در دفترخانه  1630تهران
اقدام که در جریان پیگیری میباشد .شایان ذکر است اخیراً دادستان عمومی انقالب شهرستان قوچان بدلیل تخلفات خریداران
و تضییع حقوق بیتالمال به عنوان مدعی العموم در این خصوص ورود نموده که ضمن جلب آقای طالعی فاز ،موضوع جهت
اعاده مالکیت به این شرکت به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع شده و در دست اقدام است.
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 -5-7شركت پارسيلون
نظر به دیون متعدد شرکت مذکور به نهادها و بانک های کشور و تعطیلی کارخانه مزبور و آثرار سروء ناشری از عدم مدیریت
بخش خصوصی در استان لرستان و مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مقرر گردید سهام شرکت مذکور اعاده و به اعضای
کنسرسیوم به نسبت مطالبات آنها واگذار شود .لذا در سال  1395این شرکت دعوایی را علیه خریداران به خواسته خلع ید و
اعاده سهام شرکت مذکور در محاکم قضایی مطرح که پس از رسیدگی طی دادنامه شماره  9609976610100269مورخ
 1396/03/16حکم له شرکت متبوع از سوی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمآباد صادر و نهایتاً حکم در شعبه
19دیوان عالی کشور قطعی گردید .متعاقباً با پیگیریهای انجام شده دفاتر سهام شرکت مذکور از خریداران اخذ و انتقال سهام
به نام شرکت متبوع در دفاتر سهام صور ت پذیرفت و مراتب نیز مورد تائید دادگستری شهرستان خرم آباد نیز قرار گرفت .به
منظور تشکیل مجامع عمومی و انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت پارسیلون به هر یک از بانکها تعداد  50سهم تخصیص
یافت که متعاقب آن جلسه مجمع عمومی به طور فوقالعاده شرکت در تاریخ  1399/07/30تشکیل که اعضای هیات مدیره
حقوقی شرکت انتخاب و صورتجلسه مربوطه نیز در اداره ثبت شرکتها ثبت گردید .انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت مذکور
نیز در جریان پیگیری قرار دارد.

 -5-8شركت يخچالسازي لرستان
در راستای وصول مطالبات این شرکت از خریداران شرکت مذکور نسبت به مذاکرات متعددی با خریداران شرکت مذکور
صورت پذیرفته که به دلیل عدم نتیجه نسبت به ارسال اظهارنامه مبنی بر ایفای تعهدات اقدام گردید که طی آن مقرر شد
چنانچه خریدار اقدامی در جهت ایفای تعهدات بعمل نیاورد ،نسبت به طرح دعوی علیه نامبرده اقدام شود .و با عنایت به عدم
توجه ایشان به اظهارنامه مورخ  1398/06/20این شرکت ،نسبت به برگشت یک فقره چک تضمین شماره  203310مورخ
 1388/08/30به مبلغ  96/076/946/712ریال و متعاقباً از سوی وکیل شرکت اقدام به طرح دعوی در شعبه  24دادگاه
حقوقی تهران جهت وصول اصل مبلغ و سایر هزینههای متعلقه اقدام گردید که طی ابالغیه شماره 9910100228409296
مورخ  1399/09/23دادگاه ،وقت رسیدگی برای تاریخ  1399/11/15ساعت  11تعیین و ابالغ گردید که موضوع در جریان
پیگیری قرار دارد.

 -5-9شركت كاغذ سازي كارون
متعاقب صدور دادنامه مورخ  1398/02/31شعبه  27دادگاه عمومی حقوقی تهران به نفع شرکت متبوع (مبنی بر ابطال رای
مورخ  1393/03/31شعبه پنجم اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران و لغو حکم ورشکستگی شرکت کاغذسازی کارون و پلمپ
محل کارخانه) که سرانجام طی دادنامه مورخ  1398/05/19شعبه  18دادگاه تجدیدنظر استان تهران قطعیت یافت ،این شرکت
با پیگی ری های مقتضی و مکاتبات متعدد و از طریق نیابت قضایی ،نسب به رفع پلمپ از محل کارخانه طی صورتجلسه مورخ
( 1399/04/25با حضور نماینده محترم دادگستری شهرستان شوشتر ،نماینده شرکت متبوع ،نماینده خریدار و حافظ اموال)
اقدام نمود.
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 -5-10محمد جواد مقدم
خریدار اموال شرکت کاغذ سازی کارون دعوایی را بطرفیت این شرکت بخواسته استرداد اصل سند اقاله و تائید اقاله و الزام به
ایفای تعهدات مالی طی پرونده کالسه  9709980259500641و کالسه بایگانی  970683در شعبه  57دادگاه عمومی
حقوقی تهران مطرح که شعبه مذکور پس از رسیدگی این شرکت را به پرداخت مبلغ حدود  263میلیارد تومان بابت ثمن و
خسارت وارده به آقای مقدم محکوم نمود که با اعتراض صورت گرفته پرونده به شعبه  18دادگاه تجدید نظر استان تهران
ارجاع گردید .با توجه به اهمیت و بار مالی مضاعف این پرونده برای شرکت و حسب تصمیم هیاتمدیره شرکت متبوع ،جلسات
و مذاکراتی به منظور صلح و سازش با آقای محمد جواد مقدم صورت گرفت که سرانجام منجر به انعقاد توافقنامه شماره
 16/325مورخ  1399/02/23گردید .توضیحاً اینکه با توافق صورت گرفته ،آثار مالی ناشی از رای صادره بدوی به میزان 263
میلیارد تومان علیه شرکت مرتفع گردید و با محاسبه مجدد دیون آقای مقدم ،نامبرده متعهد شد مبلغ  815میلیارد ریال را
همزمان با انتقال اسناد رسمی محل کارخانه ،به این شرکت پرداخت نماید .بر این مبنا ضمن انجام هماهنگیهای الزم و
پیگیریهای به عمل آمده ضمن تحویل محل کارخانه به ایشان ،نسبت به پرداخت حقوق دولتی و اخذ گواهی نقل و انتقال از
امور مالیاتی و تامین اجتماعی و سایر مراجع ذیربط شهرستان شوشتر اقدام و در تاریخ  1399/07/23سند انتقال اجرایی محل
کارخانه به این شرکت منتقل گردید و در تاریخ  1399/10/03سند ملک موصوف به صورت قطعی به نام شرکت صنایع خمیر
و کاغذ دیبای شوشتر با مدیریت آقای مقدم (خریدار) انتقال یافت و مبلغ  815/000/000/000ریال تتمه ثمن معامله وصول
گردید.

 -5-11شركت فراشن
با عنایت به عدم ایفای تعهدات قراردادی خریداران در پرداخت مطالبات این شرکت و مذاکرات انجام شده تمامی مطالبات به
موجب قرارداد تبدیل تعهد و مبایعه نامه مورخ  98/04/29در راستای واگذاری سهام شرکت فراشن ضمن تهاتر با یک دستگاه
ماشین آالت خط تولید گازکلرو سودسوز به ارزش  68/000میلیون ریال تهاتر و وصول گردید.

 -5-12شركت توسعه صنايع بهشهر
در راستای وصول مطالبات از شرکت توسعه صنایع بهشهر (ناشی از واگذاری سهام شرکت المپ الوند) مذاکرات مقتضی جهت
وصول مطالبات از شرکت مذکور صورت گرفت ،لیکن به دلیل عدم حصول نتیجه از طریق مذاکره ،نسبت به برگشت یک فقره
چک به شماره  174860مورخ  1383/09/04به مبلغ  7/396/459/395ریال صادره توسط شرکت توسعه صنایع بهشهر اقدام
و ضمن انتخاب وکیل موضوع در جریان طرح دعوی در محاکم قضایی قرار دارد.

 -5-13شركت كيش خودرو
در خصوص وصول مطالبات از خریداران سهام شرکت کیش خودرو ،شرکت متبوع اقدام به طرح دعوی در محاکم قضایی نمود
که در نهایت منجر به صدور حکم له شرکت گردیده است .همچنین با توجه به تحویل چکهای موضوع قرارداد واگذاری سهام
شرکت کیش خودرو به خریداران توسط دادیار پرونده و محکومیت دادیار در دادگاه ویژه روحانیت و بر اساس مصوبات شورای
حقوقی مقرر شد با توجه به دادنامه اصداری دادگاه ویژه روحانیت علیه دادیار شعبه مذکور و با مستند قرار دادن تصاویر چک
های تحویلی از سوی دادیار ،نسبت به طرح دعوی به خواسته مطالبه وجه چکهای مذکور اقدام که موضوع ضمن انتخاب وکیل
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در جریان طرح دعوی در محکمه قضایی است .همچنین پیشبینی شده که در صورت عدم نتیجه در این خصوص ،شرکت با
استفاده از مفاد صورتجلسه و توافقات انجام شده با خریداران بشرح صورتجلسه مورخ  1390/03/29اقدام نماید.

 -5-14شركت زنجان چوب
با عنایت به طرح دعوی شرکت متبوع علیه خریداران سهام شرکت زنجان چوب جهت وصول مطالبات و علیرغم توافق نامه
فیمابین به شماره /571ب/م مورخ  87/02/10و وکالتنامه اعطایی مبنی بر انتقال یک باب ساختمان در شهرستان میاندوآب
به شرکت متبوع ،طی آخرین اطالعات و بررسی های میدانی صورت گرفته مشخص گردید ملک مذکور در بازداشت ثبتی و
تصرف اشخاص ثالث است .با عنایت به جلسات متعدد پیرامون موضوع و نظر به مبایعه نامه تنظیمی ،مقرر شد نسبت به طرح
دعوی بخواسته الزام مالکی ن مشاعی ملک برای انتقال رسمی ساختمان مذکور اقدام گردد تا پس از این امر ،نسبت به رفع
تصرف اشخاص ثالث از ملک اقدام گردد که موضوع در جریان پیگیری و انتخاب وکیل است.

 -5-15شركت لوله سازي خوزستان
با عنایت به طرح دعوی شرکت متبوع علیه خریداران سهام شرکت لوله سازی خوزستان جهت وصول مطالبات  ،در نهایت
حکم به محکومیت خواندگان صادر و پرونده در مرحله اجرایی قرار دارد .ضمناً مقرر شد متعاقباً در صورت وجود تضامین و
وثایق رهنی آن شرکت نزد بانک صنعت و معدن و صلح حقوق به این شرکت پیگیری الزم به عمل آید که در جریان قرار دارد.

 -5-16شركت شاهو
بر اساس گزارش آن معاونت محترم ،مجموع مطالبات این شرکت از خریداران شرکت شاهو بابت تسهیالت اعطایی و خسارت
تأخیر تأدیه تا تاریخ  1399/05/20جمعاً به مبلغ  6/249/000/000ریال اعالم گردیده که عقد قرارداد با وکیل و طرح دعوی
به طرفیت خریداران به خواسته مطالبه وجه مذکور در دستور کار قرار دارد.

 -5-17شركت فرش غرب
با عنایت به تعطیلی شرکت فرش غرب و حسب توافقنامه شماره  11/11825مورخ  93/06/22بین شرکت متبوع و خریدار
(آقای مشفق) کل بدهی شرکت مذکور مجموعاً به مبلغ  135/396/750/185ریال با اموال و دارائیهای شرکت فرش غرب
تهاتر گردید که خریداران بابت الباقی بدهی خود به مبلغ  5/883/421/855ریال  15فقره چک به شرکت تسلیم نمودند که
حسب گزارش آن معاونت محترم 6 ،فقره از چکهای مذکور تاکنون وصول نگردیده و طبق تصمیمات شورای حقوقی ،موضوع
انتخاب وکیل و طرح دعوی مطالبه وجه در حال پیگیری است .همچنین طبق تفاهمنامه شماره  15/14354مورخ
 1393/12/13مقرر شد اموال و دارایی های شرکت فرش غرب به شرکت آسیا بافت بیستون منتقل گردد که با عنایت به
بازداشت بودن امالک شرکت مذکور توسط بانک ملی ،تعیین راهکار مناسب و رایزنی با بانک ملی از طریق بانک صنعت و
معدن با همکاری شرکت آسیا بافت بیستون در جریان پیگیری است.

 -5-18شركت الستيک پارس
در خصوص دعوی شرکت الستیک پارس به طرفیت شرکت متبوع به خواسته جلب ثالث و مطالبه وجه به میزان
 160/000/000/000ریال و مطالبه خسارت دادرسی و تاخیر تادیه طی کالسه بایگانی  981176مطروحه در شعبه  79دادگاه
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حقوقی تهران که با توجه به اینکه وقت رسیدگی برای تاریخ  1399/05/14تعیین شده بود پس از رسیدگی موضوع طی قرار
صادره به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع گردیده و در جریان پیگیری قرار دارد.

 -5-19خانم توران هاشمي راد
با عنایت به طرح دعوی متعدد از سوی نامبرده عل یه این شرکت در اداره کار و صدور احکام مبنی بر محکومیت شرکت به
پرداخت حقوق و مزایای قانونی وی و همچنین بازگشت به کار ،نسبت به انتخاب مشاور اقدام گردیده و بر اساس ماده 78
قانون تامین اجتماعی و سنوات خدمتی نامبرده ،ابالغ ترک کار ایشان از شعبه  22تامین اجتماعی صادر گردید و مراتب به
نامبرده و اداره کار نیز اعالم شد .با توجه به حساسیت موضوع مجدد طی نامه شماره  1603مورخ  1399/07/06خطاب به
مشاور پرونده ،فرآیند طی شده و و وضعیت نهایی بازنشستگی خانم توران هاشمی راد از شعبه استعالم که در پاسخ طی نامه
شماره  22/99/444482مورخ  1399/07/27شعبه  22تامین اجتماعی اعالم نمودند که نامبرده در تاریخ  1399/05/08با
شرکت آتیه دماوند قطع رابطه کاری نموده و مستحق بازنشستگی و برقراری مستمری می باشند و انصراف شخصی خانم
هاشمی راد از بازنشستگی مغایر با ماده  78قانون تامین اجتماعی بوده و مجوزی برای بازگشت به کار سابق نمی باشد و در
صورت اصرار به ادامه اشتغال در محل دیگری توسط خانم هاشمی راد ،نیازمند بیمه پردازی شخصی می باشد .فلذا از تاریخ
 1399/05/08خانم توران هاشمی راد هیچ گونه رابطه استخدامی با شرکت نداشته و مستحق بازنشستگی می باشند.

 -5-20ساير اقدامات صورت گرفته
 -1پیگیری  2مرحله نقل و انتقال محل کارخانه سابق شرکت کاغذسازی کارون از مراجع مختلف ذیربط که سرانجام سند
انتقال اجرایی مورخ ( 1399/07/23بنام شرکت متبوع) و سند انتقال قطعی مورخ ( 1399/10/03بنام خریدار) در
دفترخانه های ذیربط تنظیم و ضمن وصول بالغ بر  815میلیارد ریال مانده ثمن معامله ،بالغ بر  60میلیارد ریال نیز در
هزینههای مربوطه به اخذ مفاصا حساب های مالیاتی صرفه جویی شد.
 -2پیگیری تهاتر  3رقبه ملک واگذار شده به بانک صنعت و معدن در تهران و قزوین که ضمن انتقال رسمی و تحویل امالک
مذکور به بانک ،بالغ بر  103میلیارد ریال تعیین تکلیف گردید.
 -3برگزاری  3مزایده (شمارههای  99/1 ،98/2و  )99/2برای امالک واقع در اهواز و دیباجی تهران و ماشینآالت خط تولید
صنعتی مستقر در محل شرکت فراسا (انتقالی از شرکت فراشن) که در نهایت قرارداد مورخ  1399/10/17با برنده مزایده
ملک اهواز به ارزش تقریبی  55میلیارد ریال منعقد گردید.
 -4انتقال قطعی ملک بندرعباس به خریدار و وصول کامل اقساط ثمن معامله (بالغ بر  10میلیارد ریال)
 -5پیگیری بیمه اموال شرکت که  2مورد در سال  1398و  11مورد در سال  1399تمدید گردید.
 -6پیگیری تثبیت مالکیت و رفع موا نع حقوقی امالک و امور نگهداری شامل ملک بهشتی تهران (فک رهن توسط بانک
صنعت و معدن و انتقال سند مالکیت از شرکت الستیک پارس ،بازسازی طبقات ،تنظیم اجاره نامه با شرکتهای تابعه
مستقر در ملک و  ،)...مغازه مجیدیه تهران (مکاتبه و اخذ مجوز و مستندات تکمیلی از مالک سابق و اداره اوقاف جهت
انتقال اجاره نامه به شرکت متبوع ،پیگیری امور کارشناسی ،پرداخت اجاره ساالنه ،اخذ مفاصای مالیاتی و  ،)...ملک اهواز
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(رایزنی با متصرف نظامی ،برگزاری مزایده و عقد قرارداد فروش با خریدار ،پیگیری فک رهن سند و  ،)...واحدهای دیباجی
تهران (پیگ یری تخلیه و تحویل واحد طبقه اول ،پیگیری وصول وجه کسری متراژ واحدها ،امور کارشناسی و برگزاری 2
نوبت مزایده و  ،)...پروژه فوالدشهر اصفهان و ملک میاندوآب (پیگیری تعیین تکلیف تعهدات قراردادی فروشندگان و
اقدامات حقوقی ،کارشناسی و  ،)...ساختمان بخارست (تعدیل قبوض شهرداری ملک بالغ بر  11میلیارد ریال) ،ساختمان
مرکزی پارسیلون (پیگیری کارشناسی و تمدید قراردادهای مستاجرین و  ،)...ملک بلوار کشاورز (پیگیری موانع انتقال
سند از شرکت ریسندگی خاور به بانک صنعت و معدن) ،امالک میرداماد اصفهان (پیگیری امور ترهین بانکی و وثبقه
قضایی بابت شرکتهای صنعتی مالیر و صنایع پوشش) ،امالک بیستون کرمانشاه (پیگیری انتقال اسناد از شرکتهای فرش
غرب و نساجی غرب به شرکت آسیابافت بیستون) و ...

 -6گزارش عملکرد و فعاليتهاي مديريت حسابرسي داخلي
 -6-1تهيه برنامه عملياتي سال مالي منتهي به  ,1399/09/30زمانبندي انجام حسابرسي  ,زمانبندي
تشکيل جلسات كميته حسابرسي و زمانبندي رسيدگيها در خصوص رعايت قوانين مبارزه با
پولشويي
برنامه زمانبندی حسابرسی داخلی برای سال مالی منتهی به  1399/09/30در ابتدای سال مالی مورد گزارش تهیه گردید ،که
پس از طرح در جلسه کمیته حسابرس ی به منظور طرح و تصویب به هیأت مدیره محترم شرکت پیشنهاد گردید .این برنامه
شامل موارد ذیل میباشد:
 -1-1زمانبندی حسابرسی داخلی از شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و گزارشات الزم؛
 -1-2زمانبندی برگزاری جلسات کمیته حسابرسی و تهیه صورتجلسات مربوطه؛
 -1-3زمانبندی رسیدگیها در خصوص رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم.

 -6-2برگزاري جلسات كميته حسابرسي
برگزاری  12جلسه کمیته حسابرسی در سال مالی مورد گزارش ،که مصوبات جلسههای مذکور جهت اطالع و طرح در جلسات
هیأت مدیره محترم به دبیر محترم هیأت مدیره ارسال شده است .ضمناً بندهای اجرائی صورتجلسات مذکور جهت اطالع و
اقدامات الزم به معاونتها و مدیریتهای ذیربط ابالغ گردیده است .خالصهای از موارد مطروحه در جلسات برگزار شده به
شرح زیر است:
تصویب برنامه عملیاتی واحد حسابرسی داخلی ،بررسی پیشنویس گزارشات حسابرسی داخلی و دعوت از مدیران
عامل شرکت های مورد حسابرسی جهت شرکت در کمیته حسابرسی به منظور ارایه توضیحات الزم در خصوص
گزارشات حسابرسی ،بررسی گزارش مقایسهای صورتهای مالی شرکتهای گروه با دوره مشابه قبل و بودجه آنها در
مقاطع میاندورهای و پایان سال مالی و بررسی گزارش تجمیعی سود و زیان شرکتهای گروه و ارایه پیشنهادات الزم،
بررسی مطالبات شرکت و ارایه پیشنهاد و برخی راهکارهای جهت وصول مطالبات ،بررسی موضوعات حاکمیت شرکتی
و پولشویی ،نامه مدیریت ،دعوت از معاونین و مدیران شرکت اصلی جهت حضور در جلسات کمیته حسابرسی با توجه
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به موضوع دستور جلسه کمیته حسابرسی جهت اخذ نظرات و یا ارایه گزارش اقدامات صورت گرفته در خصوص
موضوعات مطروحه.

 -6-3نامه مديريت سال مالي منتهي به 1398/09/30
بررسی نامه مدیریت سال مالی منتهی به  1398/09/30شرکت گروه سرمایهگذاری آتیه دماوند ،جمعآوری پاسخها و برنامههای
آتی واحدهای ذیربط در خصوص رفع موارد مندرج در نامه مدیریت ،در این خصوص نظرات و برنامههای مذکور توسط کمیته
حسابرسی بررسی شده ،و ضمن انجام برخی اصالحات الزم جهت استحضار و تصویب هیأت مدیره شرکت ارسال گردیده است.
ضمناً پس از طرح در هیأت مدیره شرکت به سازمان حسابرسی و بانک صنعت و معدن ارسال شده است.

 -6-4حسابرسي از شركتهاي فرعي
انجام عملیات حسابرسی داخلی از شرکت های فرعی ،که نهایتاً منتج به تهیه گزارش حسابرسی داخلی شده است .همچنین
گزارشات مذکور ضمن طرح در کمیته حسابرسی داخلی ،به مدیر عامل و هیأت مدیره و واحدهای ذیربط شرکت اصلی(از
جمله معاونت برنامهریزی ،نظارت و امور شرکت ها و معاونت امور مالی و اداری) ،و مدیر عامل و رییس هیأت مدیره شرکت
مورد رسیدگی ،به منظور بهرهبرداری الزم ارسال شده است ،به عالوه در دورههای معین اقدامات انجام شده در خصوص رفع
موارد مندرج در گزارشات حسابرسی داخلی از شرکتهای مذکور اخذ میگردد .در خصوص گزارشات حسابرسی که اهم موارد
رسیدگی شده به شرح زیر میباشد:
 -6-4-1حسابرسي از شركت گروه كارخانجات صنعتي و معدني ايران

 بررسی نمونهای پرداختهای بانکی از لحاظ رعایت کنترلهای داخلی و قوانین و مقررات و آییننامهها و دستورالعملهایمبارزه با پولشویی ،و ارایه راهکار به منظور افزایش کنترلهای داخلی و رفع موارد مندرج در گزارش توسط کمیته حسابرسی؛
 بررسی اسناد حسابداری ،از جمله مستندات پیوست ،بررسی هزینههای مالی معامالت اعتباری در بورس اوراق بهادار ،قطعیکردن اسناد حسابداری ،مالیات پرداختهای انجام شده به اشخاص و ...؛
 بررسی قراردادهای شرکت با اشخاص؛ اوراق سهام سرمایهگذاریها؛ گزارش وضعیت ثبت مجامع و تغییرات در اداره ثبت شرکتها؛ گزارش آخرین وضعیت مالیات عملکرد ،حقوق ،و تکلیفی؛ به منظور آگاهی از وضعیت حقوقی ،گزارش پروندههای حقوقی له و علیه شرکت ارایه شده است؛ بررسی و گزارش اموال راکد شرکت و ارایه پیشنهاد جهت استفاده بهینه؛ ارایه پیشنهادات و الزامات جهت اقدامات اصالحی در خصوص گزارش حسابرسی داخلی؛ به منظور پیگیری و اقدامات الزم در خصوص رفع موارد مندرج در گزارش حسابرسی داخلی ،اقدامات انجام شده و اقداماتیکه در نظر است توسط شرکت انجام گردد ،در موعد مقرر از شرکت اخذ شده است.
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 -6-4-2حسابرسي موردي از شركت ريسندگي خاور

 بررسی نمونهای و اجمالی فروشهای شرکت؛ بررسی موجودی کاالی پایان سال ،در جریان ساخت پایان دوره؛ بررسی نمونهای حساب فیمابین شرکت و مشتریان؛ ارایه پیشنهادات در راستای کنترلهای الزم در خصوص وضعیت شرکت در دوره مورد گزارش.-6-4-3

حسابرسي از شركت ريسندگي و بافندگي فومنات

 رسیدگی به خریدهای شرکت(مواد اولیه ،نخ و مواد شیمیایی و سایر خریدها) ،قراردادهای فروش محصول از لحاظ رعایتآیین نامه معامالت ،قوانین و مقررات مالیاتی ،قوانین و مقررات و آییننامهها و دستورالعملهای مبارزه با پولشویی ،کنترل
کیفیت خرید مواد اولیه و قطعات و ماشینآالت مستندات و مدارک ضمایم آنها؛
 بررسی نمونهای در خصوص تنخواهگردان و پرداختهای بانکی از لحاظ وجود مستندات الزم و رعایت قوانین و مقررات، بررسی مصوبات هیأت مدیره در خصوص پیشبرد تصمیات متخذه؛ ارایه گزارش در خصوص وضعیت نرمافزارهای مالی مورد استفاده در شرکت؛ گزارش اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع عمومی عادی سال مالی قبل؛ رسیدگی به تسهیالت پرداختی شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند به شرکت ریسندگی و بافندگی فومنات و نحوهمصارف و تخصیص تسهیالت دریافت شده توسط آن شرکت با موضوعات تعیین شده در مصوبات کمیته پرداخت شرکت گروه
سرمایهگذاری آتیه دماوند؛
 بررسی اسناد حسابداری ،از جمله مستندات پیوست و درج اطالعات الزم سند برروی مستندات آن ،قطعی کردن اسنادحسابداری و ...؛
 ارایه گزارش مقایسهای عملکرد دوره مالی جاری با دوره قبل ،همچنین عملکرد دوره مالی جاری با بودجه شرکت؛ گزارش آخرین وضعیت مالیات عملکرد ،حقوق،تکلیفی ،و ارزش افزوده؛ ارایه گزارش در خصوص بیمه اموال کارخانه؛ به منظور پیگیری و اقدامات الزم در خصوص رفع موارد مندرج در گزارش حسابرسی داخلی ،اقدامات انجام شده و اقداماتیکه در نظر است توسط شرکت انجام گردد ،در موعد مقرر از شرکت اخذ خواهد شد؛
 ارایه پیشنهادات و الزامات جهت اقدامات اصالحی.-6-4-4از شركت ريسندگي خاور

 بررسی نمونهای در خصوص تنخواهگردان و پرداختهای بانکی از لحاظ وجود مستندات الزم و رعایت قوانین و مقررات، رسیدگی به ،خریدهای شرکت؛ قراردادهای فروش محصول از لحاظ رعایت آییننامه معامالت ،قوانین و مقررات مالیاتی،قوانین و مقررات و آییننامهها و دستورالعمل های مبارزه با پولشویی ،کنترل کیفیت خرید مواد اولیه و قطعات و ماشینآالت
مستندات و مدارک ضمایم آنها؛
 بررسی اسناد حسابداری ،از جمله مستندات پیوست و درج اطالعات ال زم سند برروی مستندات آن ،قطعی کردن اسنادحسابداری و ...؛
 گزارش آخرین وضعیت مالیات عملکرد ،حقوق،تکلیفی ،و ارزش افزوده؛25
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 گزارش اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع عمومی عادی سال مالی قبل؛ بررسی حسابهای دریافتنی و پیشنهاد جهت تجزیه سنی و تعیین تکلیف حسابهای مذکور؛ ارایه گزارش در خصوص بیمه اموال کارخانه؛ و پیشنهاد جهت نصب سیستم اعالم حریق؛ ارایه گزارش مقایسهای عملکرد دوره مالی جاری با دوره قبل ،همچنین عملکرد دوره مالی جاری با بودجه شرکت؛ ارایه پیشنهادات و الزامات جهت اقدامات اصالحی.-6-4-5

حسابرسي از شركت كارخانجات صنعتي مالير

 رسیدگی به ،خریدهای شرکت و فروش محصول از لحاظ رعایت آییننامه معامالت ،قوانین و مقررات مالیاتی ،قوانین ومقررات و آییننامهها و دستورالعملهای مبارزه با پولشویی ،کنترل کیفیت خرید مواد اولیه و قطعات و ماشینآالت مستندات
و مدارک ضمایم آنها؛
 بررسی نمونهای در خصوص تنخواهگردان و پرداختهای بانکی از لحاظ وجود مستندات الزم و رعایت قوانین و مقررات؛ بررسی اسناد حسابداری ،از جمله مستندات پیوست و درج اطالعات الزم سند برروی مستندات آن ،قطعی کردن اسنادحسابداری و ...؛
 گزارش اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع عمومی عادی سال مالی قبل؛ گزارش از وضعیت تسهیالت دریافتی شرکت از ،بانک ملی ایران و شرکت کارخانجات صنعتی و معدنی ایران؛ بررسی حسابهای دریافتنی و پرداختنی و پیشنهاد جهت تجزیه سنی و تعیین تکلیف حسابهای مذکور؛ گزار ش آخرین وضعیت مالیات عملکرد ،حقوق،تکلیفی ،و ارزش افزوده؛ ارایه گزارش در خصوص بیمه اموال کارخانه؛ بررسی وضعیت حقوق و دستمزد و ارایه گزارش در این خصوص؛ارایه گزارش مقایسهای عملکرد دوره مالی جاری با دوره قبل ،همچنین عملکرد دوره مالی جاری با بودجه شرکت؛
 ارایه پیشنهادات و الزامات جهت اقدامات اصالحی؛ -6-4-6بررسي و كنترل مطالبات معوق و سنواتي و جاري پرسنل شركت پارسيلون شامل حقوق و مزاياي پرسنل و
سنوات خدمت بازنشستگان دفتر مركزي و كارخانه

در سال مالی مورد نظر ،بخشی از امور شرکت پارسیلون شامل بررسی و کنترل مطالبات جاری ،معوق و سنواتی کارکنان دفتر
مرکزی و کارخانه از جمله رسیدگی به  14سال مطالبات معوق کارکنان دفتر مرکزی ،حقوق و مزایای جاری کارکنان کارخانه
و سنوات خدمت بازنشستگان و چهار درصد بیمه مشاغل سخت و زیانآور کارکنان بازنشسته توسط این مدیریت انجام گردیده
است .در این خصوص بخش عمدهای از فعالیت این مدیریت به این بخش اختصاص داده شده است ،که گزارش آنها به منظور
پرداخت اینگونه مطالبات ،ارایه گردیده است.
-6-4-7

حسابرسي در جريان انجام

حسابرسی از شرکت آسیا بافت بیستون نیز در جریان انجام است .اما با توجه به همزمان شدن با پایان سال مالی شرکتهای
فرعی ،و اهمیت تهیه صورتهای مالی و برگزاری مجامع شرکتهای مورد نظر ،گزارش حسابرسی از شرکت مذکور پس از تهیه
صورتهای مالی و برگزاری مجمع عمومی سالیانه آن شرکت ،نهایی و ارایه خواهد.
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 -6-5رعايت مقررات مبارزه با پولشويي و كشف عمليات مشکوک
با عنایت به تهیه دستورالعمل نحوه رعایت مقررات مبارزه با پولشویی ،تشریح مراحل شناسایی مشتریان و اقدامات مرتبط با
کشف عملیات مشکوک و گزارشدهی در شرکت گروه سرمایهگذاری آتیه دماوند ،در حوزه مبارزه با پولشویی ،که در اجرای
ماده  16دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری مصوب مورخ 1391/03/23
شورای عالی مبارزه با پولشویی تهیه شده است ،اقدامات الزم در خصوص رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در شرکت طبق
دستورالعمل مذکور بهطور نمونهای انجام شده است.

 -6-6اقدامات در خصوص اجرايي نمودن دستورالعمل حاكميت شركتي
پیگیریهای الزم در خصوص دستورالعمل حاکمیت شرکت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرا بورس
ایران و فصل نهم دستورالعمل حاکمیت شرکتی در بانکهای دولتی و همچنین ریسکهایی که شرکت با آن مواجه است،
صورت گرفته ،همچنین در طی سال مالی مورد گزارش ،در این خصوص موارد مورد نظر بانک صنعت و معدن نیز تهیه و به
آن بانک گزارش شده است.
ضمناً خالصه مطالب دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص اقداماتی که در راستای این دستورالعمل انجام شده ،و یا اینکه
در جریان انجام است و مواردی که نیاز به اقدامات الزم را دارد نیز تهیه و گزارش شده است.

 -7گزارش عملکرد و فعاليتهاي معاونت مالي و اداري
 -7-1مديريت روابط عمومي
مهمترین اقدامات و برنامه های واحد روابط عمومی شرکت با برخورداری از رهنمودهای مدیرعامل محترم و اعضای محترم
هیأت مدیره شرکت نسبت به اجرائی نمودن سیاست ها و برنامه های شرکت در چهارچوب وظایف تعیین شده برای این واحد
اقدام به معرفی خدمات سازمان به ذینفعان و افزایش میزان رضایتمندی ایشان از شرکت ،با بهره برداری از نرم افزارهای متداول
روز و مضافاً شناساندن و برندینگ شرکت در میان سایر شرکت های معتبر بورسی اقدامات الزم را معمول که اهم آن بدین
شرح است:
 -1مدیریت به روزرسانی اطالعات ،درج گزارشات هفتگی ،سفرها و بازدیدهای استانی ،آگهیها ،پیامهای مناسبتی در وب
سایت شرکت جهت اطالع رسانی به سهامداران و مخاطبین؛
 -2جمع آوری مهمترین اقدامات دستاوردهای شرکت از کلیه واحدها که منتج به تأمین ارزش افزوده برای سازمان گردیده
و تجزیه و تحلیل اطالعات ماخوذه با نظر اعضای محترم هیأت مدیره بمنظور تهیه و ارسال اطالعات مذکور بصورت
دورهای جهت درج و چاپ در نشریه بانک صنعت و معدن و یا در نشریات مورد نظر شرکت؛
 -3ارسال کلیه اخبار و اطالعات مهم مربوط به شرکت مندرج در وب سایتها ،خبرگزاریها و مطبوعات برای مدیرعامل
محترم و اعضای محترم هیأت مدیره و کلیه مدیران محترم ستادی و شرکتهای تابعه؛
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 -4برنامه ریزی و دعوت از کلیه مدعوین مورد نظر شرکت جهت حضور در مجمع عمومی عادی سالیانه و فوقالعاده شرکت
آتیه دماوند و شرکتهای تابعه و همچنین تهیه عکس ،فیلم و گزارش از بازدیدهای دورهای ،مقامات عالی شرکت با رعایت
پروتکلهای بهداشتی؛
 -5برگزاری نخستین مجمع عمومی آنالین در میان شرکتهای سرمایه گذاری بورسی (به صورت پخش زنده) به منظور
جلوگیری از گسترش ویروس کرونا و رعایت سالمتی سهامداران و کارکنان شرکت ،مطابق با پروتکل های بهداشتی و
فاصله گذاری اجتماعی؛
 -6اقدام به تهیه و توزیع تعداد  1200نوع قلم (شامل پتو یک و دو نفره ،کیف و لوازم التحریر ) بین خانوارهای  12روستای
منطقه پالن چابهار در راستای اجرای مسئولیت های اجتماعی و به منظور کمک به حادثه دیدگان سیل سیتان و
بلوچستان؛
 -7تهیه و اهداء تجهیزات پزشکی جهت درمان بیماران مبتال به کرونا از جمع آوری کمکهای نقدی مدیران و کارکنان

شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند.

 -7-2مديريت منابع انساني و خدمات اداري
جهت دستیابی به اهداف و ارتقای دائمی در فضای کسب وکار نیاز به محیطی پویا و رقابتی در همهی سطوح نیاز دارد .برای
تقویت سرمایه انسانی خود تالشی مستمر نماید و اخالق کاری و استاندارهای مطابق با فرهنگ خاص سازمان خود تدارک
ببینند ،در راستای دستیابی به اهداف این شرکت از مهمترین اقدامات و برنامه های حوزه مدیریت منابع انسانی و خدمات
اداری طی سال مالی جاری میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
 اجرای آئین نامه های مصوب ،به روز رسانی آئین نامه و دستورالعمهای و تدوین دستورالملهای جدید بر اساس نیاز و
برنامه استراتژی سازمان؛
 کنترل و اعالم دوره ای برنامههای عملیاتی مدیریت در راستای استراتژی شرکت؛
 انجام ارزیابی دوره ای کارکنان و انجام اقدامات اصالحی با هدف افزایش بهره وری ایشان؛


جذب و نگهداشت نیروهای متخصص و مجرب و ارتقاء رضایتمندی ،تعهد سازمانی و انگیزه در بین کارکنان؛



تدوین کامل بسته رفاهی پرسنل و ارائه خدمات جهت برگزاری مراسم و مناسبت های شرکت ؛

 هماهنگی و برگزاری جلسات کمیته رفاهی و کمیسیون معامالت و کلیه جلسات مربوط به شرکت.
واحد آموزش براساس نیاز سنجی انجام شده و جلسات هم اندیشی در سطوح مختلف سازمان نسبت به تهیه و تدوین تقویم
آموزشی سال  1399اقدام نمود .مهمترین اقدامات آموزشی بدین شرح است:
با توجه به شیوع ویروس کرونا با حفظ پروتکلهاى بهداشتى با تعداد کمتر و بصورت مجازى جایگزین آموزش حضورى گردید.
دورههای برگزار شده عبارت است از :دوره خزانهداری ،دوره حقوق و دستمزد راهکاران سیستم ،دوره تجزیه و تحلیل صورتهای
مالی اساسی ،دوره امنیت شبکه ،دوره تجزیه و تحلیل صورتهای مالی بانکها ،کارگاه مالیاتی پرسش و پاسخ در خصوص حل
مسائل و مشکالت.
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سرانه آموزش کارکنان شرکت (با توجه به شیوع ویروس کرونا) در سال منتهی به 1399/09/30بدین شرح می باشد:
 سرانه دوره های آموزشی برگزار شده( 15 :نفر ساعت) سرانه دوره های آموزشی محقق شده( 15 :نفر ساعت) -تحقق سرانه آموزشی در سال  1399معادل  30درصد

یادآوری می گردد برگزاری دوره های تخصصی براساس تقویم آموزشی و نیاز مدیران و کارشناسان ارشد و دوره های عمومی
به منظور یکپارچه سازی ،ارتقاء سطح عم لی و دانش و همچنین اجرای صحیح دستورالعملها و قوانین جدید در سطح گروه
هدف آموزش بوده است.

 -7-3مهمترين اقدامات در حوزه مديريت امور مالي
مهمترین اقدامات و دستاوردهای حوزه مالی به شرح زیر میباشد:
 .1افشا به موقع صورتهای مالی و گزارش تفسیری مدیریت میان دورهای  6ماهه حسابرسی شده از طریق سامانه کدال؛
 .2افشا به موقع اطالعات وضعیت عملیات مالی شرکت ،صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای فرعی و سایر اطالعات
درخواستی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار؛
 .3پیگیری و اخذ گزارشات مالی و حسابرسی شرکتهای در حال تصفیه و افشا گزارشات مذکور و پیگیری جهت ختم
تصفیه آن؛
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 .4رشد  108درصدی سود خالص شرکت اصلی نسبت به سال مشابه قبل و رشد  130درصدی سود خالص گروه نسبت
به دوره مشابه قبل
سود خالص طي چند دوره اخير

سود خالص گروه طي چند دوره اخير

108% 8,248,906
130% 10,615,908
200% 3,960,822

411% 4,623,128
905,383

1399

1398

1397

5%

1,318,923

861,366

1396

1399

1398

1397

1,144,195 15%

1396

 .5پرداخت  100درصد مطالبات سهامداران کمتر از  10میلیون سهم به مبلغ  410میلیارد ریال و پرداخت مبلغ 2.385
میلیارد ریال از مطالبات سهامداران باالی  10میلیون سهم از سود سهام مصوب سال مالی ،1398
 .6پیگیری و تعیین تکلیف پرونده بیمه تامین اجتماعی سال مالی  1397و پرداخت اقساط بدهی مربوطه؛
 .7تعیین و تکلیف و پرداخت پرونده مالیات بر عملکرد ،حقوق ،تکلیفی و ماده  169مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
برای سال عملکرد 1397؛
 .8تعیین تکلیف و پرداخت پروندههای مالیات و عوارض بر ارزش افزوده سنوات  1391لغایت 1395؛
 .9تعین تکلیف و تسویه بدهی معوق شرکت ریسندگی خاور بابت تسهیالت دریافتی از بانک صنعت و معدن با واگذاری
 3رقبه ملک ضمن انتقال رسمی و تحویل امالک مذکور به بانک؛
 .10تعیین تکلیف موضوع واگذاری اموال شرکت کاغذسازی کارون و وصول مبلغ  815میلیارد ریال از مطالبات شرکت و
حفظ منافع شرکت؛
 .11پرداخت مطالبات سهامداران دارای کمتر از  10میلیون سهم از طریق سیستم جامع بانکی؛
درنتیجه اقدامات انجام شده در خصوص پیگیری وصول مطالبات شرکت ،در سال مورد گزارش مبلغ  3.933.235میلیون ریال
از مطالبات شرکت به شرح موارد ذیل وصول گردیده است:
 -1وصول مبلغ  1.384.322میلیون ریال مطالبات بابت سهام و اموال شرکتهای واگذار شده؛
 -2وصول مبلغ  113.393میلیون ریال مطالبات بابت تسهیالت مالی اعطایی و انتقالی؛
 -3وصول مبلغ  2.435.520میلیون ریال مطالبات سود سهام.
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 -7-4گزيده اطالعات مالي شركت اصلي و گروه
 -7-4-1گزيده اطالعات تلفيقي

آنالیز عملکرد و وضعیت گروه بر اساس اطالعات تلفیقی در جدول زیر به صورت مقایسهای منعکس شده است:
عملکرد و وضعيت مالي گروه (بر اساس اطالعات مالي تلفيقي)
شرح

1399/9/30

درصد تغييرات

1398/09/30

درصد تغييرات

1397/09/30

اطالعات عملکرد طي سال مالي منتهی به:
درآمد خالص

2،025،422

27%

1،598،781

299%

400،793

سود عملياتي

10،601،827

127%

4،657،182

349%

1،038،146

درآمدها و هزينه هاي غيرعملياتي

41،351

224%

)(33,219

1795%
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سود خالص پس از كسر ماليات

10،615،908

130%

4،623،128

411%

905،383

1،362،208

()6%

1،452،768

87%

573،664

وجوه نقد حاصل از فعاليتهاي
عملياتي

اطالعات وضعيت مالي در پايان دوره
جمع داراييها

25،751،296

52%

16،966،343

31%

12،988،306

جمع بدهيها

1،019،158

()25%

1،364،892

-4%

1،416،595

سرمايه ثبت شده

4،500،000

0%

4،500،000

0%

4،500،000

جمع حقوق صاحبان سهام

24،732،138

59%

15،601،451

35%

11،571،711

نرخ بازده ( درصد)
نرخ بازده داراييها

40/98

-11%

27/25

291%

7

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

42/66

733%

29/63

279%

8

اطالعات مربوط به هر سهم
تعداد سهام در زمان برگزاري مجمع

4،500،000،000

0%

4،500،000،000

0%

4،500،000،000

سود واقعي هر سهم – ريال

2،394

123%

1،071

404%

211

733

108%

352

201%

117

12،210

89%

6،455

231%

1،952

ارزش دفتري هر سهم – ريال

5،529

59%

3،467

35%

2،571

تعداد كاركنان -نفر)

464

()2%

سود نقدي هر سهم -ريال
پيشنهادي هيأت مديره
آخرين قيمت هر سهم در تاريخ
تاييد گزارش – ريال

ساير اطالعات
475

-65%

1،368
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گزيده اطالعات شركت اصلي

آنالیز عملکرد و وضعیت شرکت در جدول زیر به صورت مقایسهای منعکس شده است:
عملکرد و وضعيت مالي شركت اصلي
شرح

1399/9/30

درصد تغييرات

1398/09/30

درصد تغييرات

1397/09/30

اطالعات عملکرد طي سال مالي منتهي به:
درامد سود سهام

6،532،770

170%

2،419،443

161%

927،525

سود فروش سرمايه گذاري

1،577،905

6%

1،487،975

231%

448،914

سود عملياتي

8،110.675

104%

3،971،586

199%

1،329،964

سود خالص پس از كسر ماليات

8.261,669

109%

3،960،822

200%

1،318،923

2.948.638

155%

1.157.636

35%

513،974

وجوه نقد حاصل از فعاليتهاي
عملياتي

اطالعات وضعيت مالي در پايان دوره
جمع داراييها

17،861،694

51%

11،825،110

38%

8،566،165

جمع بدهيها

1،950،330

126%

862،055

14%

753،932

سرمايه ثبت شده

4،500،000

0%

4،500،000

0%

4،500،000

جمع حقوق صاحبان سهام

15،911،364

45%

10,963,055

42%

7،812،233

نرخ بازده ( درصد)
نرخ بازده داراييها

45/02

36%

33/49

118%

15

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

51/35

42%

35/79

112%

17

اطالعات مربوط به هر سهم
تعداد سهام در زمان برگزاري

4،500،000،000

0%

4،500،000،000

0%

4،500،000،000

1،833

108%

881

200%

294

733

108%

352

201%

117

12،210

89%

6،455

231%

1،952

ارزش دفتري هر سهم – ريال

3،569

46%

2،436

40%

1،736

تعداد كاركنان -نفر ( پايان سال)

51

-12%

مجمع
سود واقعي هر سهم – ريال
سود نقدي هر سهم -ريال
پيشنهادي هيأت مديره
آخرين قيمت هر سهم در تاريخ
تاييد گزارش – ريال

ساير اطالعات
58

7%

54

32

گزارش فعالیت و وضع عمومی شركت
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند
(سهامی عام)

براي سال مالي نتهي به  30آذر 1399

 -8مروري بر عملکرد و دستاوردهاي مهم شركت
مهمترین وجوه عملکرد گروه سرمایهگذاری آتیه دماوند در بورس تهران را می توان چنین خالصه کرد:
 افزایش 193درصدی ارزش بازار سهام شرکت در سال مورد گزارش.
 رشد  %303ارزش پورتفوی بورسی شرکت از  28،389میلیارد ریال به  114،111میلیارد ریال
 رشد  108درصدی سود شرکت اصلی و  130درصدی گروه نسبت به سال مالی قبل.
 پیگیری و وصول مطالبات به مبلغ  3.933میلیارد ریال به شرح بند 7-3
به منظور آماده سازی شرکتهای تابعه جهت واگذاری به بخش خصوصی ،اقداماتی به شرح زیر صورت گرفته است:
 پیگیری و تعیین تکلیف بدهیهای معوق به سازمانهای تامین اجتماعی و امور مالیاتی.
 گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند ضمن اصالح ساختار مالی و فنی و اقتصادی شرکتهای تابعه و افزایش بهره وری جهت
خروج از زیان ،دستیابی به سود ،ایجاد انگیزه و جذابیت برای مشتریان بالقوه با مکاتبه با کانون کارشناسان رسمی دادگستری
در نظر دارد به منظور انجام تشریفات مزایده و واگذاری ،نسبت به ارزیابی سهام شرکتهای ریسندگی خاور ،ریسندگی و
بافندگی فومنات و فرآورده های ساختمانی اقدام نماید.
 تسویه بخشی از بدهی معوق شرکت ریسندگی خاور بابت دریافت تسهیالت از بانک صنعت و معدن با امالک آماده واگذاری
شرکت گروه سرمایهگذاری آتیه دماوند
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 -9نظام راهبري شركت
 -9-1ساختار هيات مديره
شرکت گروه سرمایهگذاری آتیه دماوند توسط هیات مدیرهای که از سوی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام انتخاب شدهاند،
اداره میگردد که مشخصات و سوابق آنها به شرح زیر میباشد:
نام سهامدار

شرکت سرمایهگذاری صنایع
شیمیایی ایران

شرکت گروه کارخانجات
صنعتی و معدنی ایران

بانک صنعت و معدن

شرکت لیزینگ صنعت و
معدن

نماینده

عباسعلی ارجمندی

هادی فرج اله اصفهانی

سعید فاقی

قاسم تندرو

سمت

رئیس هیأت مدیره
(موظف)

نایب رئیس هیأت مدیره
(غیرموظف)

مدیر عامل و عضو هیأت
مدیره(موظف)

عضو هیأت مدیره (موظف)

تحصیالت

کارشناسی ارشد مدیریت
بازرگانی

مدیریت اجرایی

کارشناسی مهندسی مکانیک

کارشناسی ارشد حسابداری

سوابق اعضای
هیأت مدیره

مدیر عامل و عضو هیأت
مدیره شرکت سرمایه گذاری
خوارزمی – عضو غیر موظف
هیات مدیره شرکت سرمایه
گذاری خوارزمی -مدیر عامل
و عضو هیأت مدیره شرکت
توسعه مدیریت سرمایه
خوارزمی – مدیر عامل و
عضو هیات مدیره شرکت
سرمایه گذاری آتی نگر سپهر
ایرانیان -مدیر عامل و عضو
هیأت مدیره شرکت
کارگزاری ملی ایران  -مدیر
سرمایه گذاری شرکت
سرمایه گذاری ملی ایران –
عضو هیات مدیره شرکتهای
آلومتک ،صنایع بسته بندی
ایران ،صنعتی آما  ،تولید فیبر
ایران ،توسعه اقتصادی رستا،
خدمات نوین گردشگری جم،
بیمه دی  ،سرمایه گذاری
دستاورد دی ،کارگزاری صبا
تامین و ...

عضو هیأت مدیره شرکت
کارگزاری بیمه سایپا  ،مشاور
شرکت لیزینگ امید ،معاون
اجرایی شرکت لیزینگ
صنعت و معدن

عضو هیات مدیره شرکت
کالچ بانک ایران – عضو
هیات مدیره شرکت لوله و
اتصاالت چدنی کالچ –
رییس هیات مدیره شرکت
ایزایران – رییس هیات مدیره
شرکت دیدگاه تصویر-عضو
هیات مدیره گروه صنعتی
پلور سبز -رییس هیات مدیره
شرکت ساختمانی گسترش و
نوسازی صنایع ایران – عضو
هیات مدیره صنایع زیخته
گری ایران – عضو هیات
مدیره وزارت آموزش و
پرورش – عضو هیات مدیره
ماشین سازی اراک –عضو
غیر موظف هیات مدیره
نمایشگاه های بین المللی و
000

سرپرست اداره حسابرسی و
بازرسی بانک صنعت و معدن
– رییس اداره حسابرسی و
بازرسی بانک صنعت و معدن

تاریخ عضویت

1398/05/01

1398/08/11

1399/11/04

– رییس اداره برنامه ریزی
نیروی انسانی بانک صنعت و
معدن -سرپرست اداره وصول
مطالبات  2بانک صنعت و
معدن – سرپرست اداره
وصول مطالبات ارزی بانک
صنعت و معدن – رییس اداره
وصول مطالبات ارزی بانک
صنعت و معدن – رییس اداره
وصول مطالبات اعتبارات و
تعهدات بانک صنعت و
معدن-مدیرعامل و رییس
اداره کل بازرسی پست بانک
– مدیرعامل و مدیر امور
حسابرسی پست بانک-
کارشناس تطبیقی رییس
اداره بانک صنعت و معدن

1399/07/05
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 -9-2كميتههاي تخصصي هيأت مديره
حاکمیت شرکتی در شرکت گروه سرمایهگذاری آت یه دماوند تحت محیط قانونی حاکم بر شرکت از اعضای هیات مدیره،
مدیریت اجرایی و مجامع عمومی تشکیل شده است .به منظور دستیابی به اهداف متعالی سازمانی در شرکت گروه سرمایهگذاری
اتیه دماوند ،هیات مدیره شرکت با درک عناصر جدایی ناپذیر استراتژی ،ریسک ،عملکرد مطلوب و پایداری عملکرد ،همواره
سعی نموده است که شرکت را در چارچوبی استوار از حاکمیت شرکتی با تاکید بر برنامه محوری ،مدیریت ریسک و کنترلهای
داخلی راهبری نماید و برای تحقق این هدف ،کمیتههای تخصصی هیات مدیره بعنوان بازوی توانمند تصمیمسازها حضوری
جدی داشتهاند .این شرکت دارای کمیتههای به شرح زیر میباشد:

 -1کمیته راهبردی
 -2کمیته انتصابات
 -3کمیته اصالح ساختار مالی شرکتهای تابعه
 -4کمیته حسابرسی
 -5کمیته حقوقی

 -9-3معامالت با اشخاص وابسته
معامالت مشمول ماده  129قانون تجارت مصوب اسفند ماه  1347و معامالت با اشخاص وابسته طی یادداشت توضیحی شماره
 39صورتهای مالی افشا گردیدهاند.
کلیه معامالت فوق بموجب قانون تجارت به تصویب هیأت مدیره این شرکت رسیده است.

 -9-4حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت
بموجب مفاد بند 3تصمیمات متخذه در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت مورخ  1399/01/20سازمان
حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 1399/09/30انتخاب گردید و حق الزحمه
حسابرس و بازرس قاونی برای سال مالی منتهی به  ،1399/09/30مطابق با تعرفه سازمان حسابرسی مورد تصویب قرار گرفت.

 -10پيشنهاد هيأت مديره براي تقسيم سود
هیأتمدیره شرکت گروه سرمایهگذاری آتیه دماوند سود قابل تق سیم حا صل از فعالیتها و عملکرد شرکت در سال مالی
منتهی به 1399/09/30را بشررررح جدول زیر به مجمع عمومی عادی سرررالیانه صررراحبان سرررهام و سرررها مداران
پیشنهاد مینماید.
مبالغ به ميليون ريال

سود خالص

حداكثر سود قابل تخصيص

پيشنهاد تقسيم سود

8.248.906

11.111.961

3.298.500

35

گزارش فعالیت و وضع عمومی شركت
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند
(سهامی عام)

براي سال مالي نتهي به  30آذر 1399

 -11تأمين مالي
همه شرکتها و سازمانها در راستای گسترش فعالیتها و سرمایه گذاریهای خود نیازمند منابع مالی و تأمین نقدینگی می-
باشند.یکی از مهمترین چالشهای پیشروی شرکتها و سرمایهگذاران نحوه تأمین مالی میباشد.

 -11-1روشهاي تأمين مالي
شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند بمنظور تأمین نقدینگی مورد نیاز خود شیوه های تأمین مالی را مورد بررسی قرار
داده و در سال مالی منتهی به  1399/09/30روشهای زیر جهت تأمین مالی را مورد استفاده قرار داده است:
 )1تأمین منابع مالی از محل وصول مطالبات شرکت بابت سود سهام در شرکتهای سرمایهپذیر؛
 )2تأمین مالی از طریق وصول مطالبات مربوط به فروش و واگذاری شرکتهای واگذار شده؛
 )3تأمین مالی ازطریق جذب سرمایهگذار؛
 )4تأمین مالی از طریق فروش اموال و دارائیهای غیر مولد شرکتهای تابعه.

 -12برنامهها و چشمانداز شركت براي سال مالي آتي
با توجه به وضعیت صنعت و شرایط اقتصادی کشور و همچنین با توجه به صنعت سرمایه گذاری و با پیش بینی وضعیت سال
مالی آتی ،مهمترین اهداف و اقدامات مرتبط با برنامه ها و چشم انداز شرکت در سال مالی آتی بشرح ذیل پیش بینی میگردد:
-1

اصالح تركيب پورتفوي سرمايه گذاري غيرمديريتي شركت:
در سال مالی آتی ،بخش باقیمانده سرمایهگذاری های شرکت در صنایع غیربنیادی نظیر وسایل ارتباطی و بانکی و ...
واگذار شده و خروج کامل اتفاق خواهد افتاد و همزمان وزن حضور در صنایع بنیادی و استراتژیک نظیر پتروپاالیشی و
فلزات (فوالد و مس و سرب و روی) و حمل و نقل افزایش خواهد داشت .میزان افزایش در سرمایهگذاریهای کوتاه مدت
بورسی حدود  300میلیارد ریال پیش بینی می شود.

 -2كسب درآمد از پورتفوي سرمايهگذاري غيرمديريتي شركت:
در سال مالی آتی پیش بینی می شود که سود حاصل از ادارة پورتفوی غیرمدیریتی شرکت به بیش از  800میلیارد ریال
بالغ گردد که مشتمل بر حدود  250میلیارد ریال سود حاصل از مجامع و  550میلیارد ریال سود حاصل از خرید و
فروش سهام باشد.
 -3ادامة فعاليت براي اخذ مجوز احداث پارک لجستيک در اراضي فراسا
به منظور احیای شرکت فراسا  ،از سال  1393تاکنون اقدامات عمده ای از قبیل تثبیت مالکیت بر شرکت و اراضی
آن ،تعیین تکلیف اجاره معوق زمین ،تهیه و ارائه طرح جامع و تفصیلی سایت با کارکرد "مرکز لجستیک فناوری ها
و مصالح نوین ساختمانی" به استانداری البرز و فرمانداری ساوجبالغ ،انجام شده است تا نهایتاً مجوز کلیة دستگاههای
ذیربط به این منظور اخذ شود.
-4

ادامه فعاليت براي اخذ مجوز منطقه ويژه اقتصادي پارسيلون ( احياي اراضي شركت پارسيلون )
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به دنبال تکالیف مصوب درخصوص احیای اراضی شرکت پارسیلون ،طرح مطالعات ایجاد و طراحی منطقة ویژة
اقتصادی پارسیلون ،به همت مدیران شرکت موننکو ایران به عنوان مشاور و گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند تهیه و
جهت تایید نهایی به دفتر مناطق آزاد و استانداری لرستان ارسال شده است .در صورت تایید مراجع ذیربط  ،احیای
اراضی شرکت از طریق جذب سرمایه گذار و ایجاد سرمایه گذاریهای جدید در دستورکار گروه قرار خواهد گرفت.
-5

ادامه فعالیت در ارتباط با اصالح ساختار مالی شرکتهای تابعه در راستای آماده سازی شرکتهای باقیمانده جهت واگذاری
آنها به بخش خصوصی شامل شرکتهای زیر :
 کارخانجات مخابراتی ایران ()ITMC شرکت ریسندگی خاور -شرکت ریسندگی و بافندگی فومنات

-6

تالش مستمر در ارتباط با به حداکثر رساندن بازدهی پرتفوی بورسی شرکت از طریق بهینه سازی پرتفوی.

-7

تعیین تکلیف پروندههای مطالباتی مربوط به شرکتهای واگذار شده قبلی.

-8

برنامهریزی و مدیریت منابع انسانی در راستای اصالح همکاران کمانگیزه و استفاده از نیرویکار مجرب و فعال.

-9

برنامهریزی و برگزاری جلسات کارشناسی جهت اجرای افزایش سرمایه از محل سود انباشته در سال مالی آتی.

با تقديم احترام شايسته به سهامداران ارجمند
هيأت مديره شركت گروه سرمايهگذاري آتيه دماوند (سهامي عام)
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 -13اطالعات تماس با شركت
نشانی و راههای تماس با شرکت بهشرح زیر است:
 )1آدرس :تهران -خیابان شهید احمد قصیر (بخارست) – خیابان ششم -پالک 16
 )2شماره فکس88524216 :
 )3شماره تلفن88517710 :
 )4پست الکترونیکinfo@adic. ir :
 )5سایت اینترنتیwww.adic.ir :
نشانی و راههای تماس با امور سهام شرکت نیز به شرح زیر است:
 )1آدرس :تهران -خیابان شهید احمدقصیر (بخارست) ،خیابان ششم ،پالک  - 16طبقه پنجم
 )2شماره تلفن88501096 - 88510735 :
 )3شماره فکس88524226 :
 )4پست الکترونیکsaham@adic. ir :
 )5سایت اینترنتیwww.adic.ir :
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