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 23از  1صفحۀ 

 مقدمه

 

توليد و  شرکته افزایش سرمایه ، گزارش توجیهی مربوط باصالحیه قانون تجارت 161ماده  2 در اجرای مفاد تبصره

میلیون ریال از محل  950.000میلیون ریال به  500.000از مبلغ  )سهامي عام( توسعه سرب و روی ايرانيان

سرمایه ارائه  افزایش لزوم توجیه بر مشتمل و مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد ساختاراصالح  منظوربه سود انباشته،

است.  شده هیتهمدیره تأخصوص افزایش سرمایه پیشنهادی هی گیری درظور تصمیممنگردد. این گزارش بهمی

بوده و اعضای  )سهامی عام( تولید و توسعه سرب و روی ایرانیانشرکت  مدیرهتأهیولیت تهیۀ گزارش با مسئ

 نمایند:با مشخصات مندرج در صفحۀ حاضر، مطالب ذیل را تأیید می مدیرهتأهی
 

 اند.مؤثر الزم در این گزارش افشا گردیده تیاهمباتمامی مفروضات  (1)

 .هستندگزارش  هدف بادر این گزارش بر مبنایی معقول و متناسب  شدهارائهمفروضات  (2)

 اند.مفروضات مذکور به نحو مناسبی ارائه گردیده بر اساساطالعات مالی آتی در این گزارش،  (3)

ر اساس الزامات استانداردهای حسابداری مربوطه های مالی تاریخی باطالعات مالی آتی متناسب با صورت (4)

 .اندشدهارائه
 

 امضا سمت ندهينما مديرهتأهياعضای 

گذاری صنعت و معدن اعتماد شرکت سرمایه

 ایرانیان
  مدیرهعضو هیأت امیرپرویز فرزان

  مدیرهعضو هیأت رضا محمدی گروه صنعتی و معدنی زرین خاورمیانه

  مدیرههیأترئیس  محسن عطائیان ایرانیان شرکت توسعه تجارت امید

 بازرگانی جمیلیشرکت 
سید ضیاءالدین شفائی 

 تنکابنی
  مدیرههیأت نایب رئیس

  مدیرهعضو هیأت حسین جوادی بنیاد نیکوکاری جمیلی

  مدیر عامل خارج از هیأت مدیره تورج نصیری
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 مشخصات ناشر .1
 

 تاريخچه فعاليت شرکت 1-1

به صورت سهامی خاص تاسیس شده  10320128841به شناسه ملی  شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان )سهامی عام(

ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است و متعاقبا از در اداره ثبت شرکت 22/09/1388مورخ  367307و طی شماره 

کت ابتدا در برداری نموده است. محل ثبت شرشروع به بهره 2594/118برداری شماره طبق پروانه بهره 02/02/1392تاریخ 

منتقل و سپس در تاریخ  10582ها و موسسات غیر تجاری زنجان به شماره ثبت به اداره ثبت شرکت 04/04/1393تاریخ 

منتقل گردیده است.  166ها و موسسات غیر تجاری شهرستان ایجرود با شماره ثبت تبه اداره ثبت شرک 16/09/1396

به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ  24/06/1399فوق العاده مورخ همچنین شرکت به موجب صورتجلسه مجمع عمومی 

است. در حال حاضر ثبت شده  11782به شماره  06/10/1399در فرابورس ایران پذیرفته شده و در تاریخ  16/06/1399

شانی مرکز باشد. نمی (گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان )سهامی خاصهای فرعی شرکت سرمایهشرکت، جزو شرکت

-ده زنجان به بیجار، سه راهی سعیدجا 48اصلی شرکت و محل فعالیت اصلی آن در استان زنجان، شهرستان ایجرود، کیلومتر 

 .باشدآباد می

 

 فعاليتموضوع  1-2

 اساسنامه به شرح زیر است: 2شرکت طبق ماده موضوع فعالیت 

 موضوع اصلي

بندی و غیر فلزی، خردایش و شستشو و دانههای فلزی و فرآوری مواد معدنی کانه معادن و برداری ازاکتشاف و استخراج و بهره

های فلزی در نقاط مجاز ذوب مواد معدنی و انواع کنسانترهآرایی مواد معدنی، تغلیظ تصفیه و تسویه و تکلیس مواد معدنی، کانه

ا و اکسیدهای سرب و روی و سایر فلزات، هولید سولفاتد آلیاژهای فلزات، تکشور، تولید فلزات سرب و روی و سایر فلزات، تولی

ه فیزیکی و شیمایی مواد معدنی و ایجاد تجزیهای تزئینی و ایجاد کارخانجات مربوطه گلید پودرهای مواد معدنی و برش سنتو

معدنی و تولید سایر  اندازی و نصب کارخانجات مربوط به فلوتاسیون موادههای مربوطه، تاسیس، توسعه، راو توسعه آزمایشگاه

آالت و تجهیزات صنعتی و معدنی و تولیدی و دات محصوالت و مواد اولیه، ماشینمواد معدنی و ترکیبات آن، صادرات و وار

و های داخلی و خارجی دگی از شرکتهای بازرگانی، اخذ نماینو فروش کاال و انجام کلیه فعالیتکلیه کاالهای مجاز، خرید 

های معدنی و فروش انواع ها و مواد و فرآوردهخارجی، صدور سنگ و های داخلییندگی به شرکتهمچنین اعطای نما

ت و محصوالت )داخل شهری(، محصوالت شرکت به هر شکل و حالت، نوع و مرحله ساخت، حمل و نقل مواد اولیه تجهیزا

اصلی شرکت در دوره مورد دی مختلف. فعالیت های تولیاندازی طرحشارکت در ایجاد توسعه و راهگذاری مستقیم با مسرمایه

 .گزارش تولید و فروش کنسانتره سرب و روی سولفوره و اکسیده بوده است
 

 بازار سهام شرکت 1-3

پذیرفته شده  بازار دوم فرابورس ایراندر  1399 ماهشهریور)سهامی عام(، در  سهام شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان

 .گیردمیمورد معامله قرار  "فتوسا"و با نماد فلزات اساسی م شرکت در صنعت سها اکنونهماست. 
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 سهامداران 1-4

 :شرح جدول زیر است به تهیه گزارش تاریخدر  ترکیب سهامداران شرکت

 نام سهامدار
 نوع شخصيت

 حقوقي
 درصد مالکيت تعداد سهام

 36 180.034.625 اصسهامی خ انیرانیصنعت و معدن اعتماد ا گذاری هیشرکت سرما

 32.99 164.995.000 خاصسهامی  انهیخاورم نیزر یو معدن یگروه صنعت

 2 10.000.000 سهامی خاص یلیجم یشرکت بازرگان

 بازارگردانی حکمت اختصاصی سرمایه گذاری صندوق

 یکم ایرانیان
- 6.849.781 1.36 

 27.65 138.120.594 - سایر سهامداران

 100 500.000.000 مجموع
 

 و مديرعامل مديرههيئتشخصات اعضای م 1-5

اشخاص ذیل  08/04/1400مدیره مورخ جلسه هیأت و 06/04/1400مصوبه مجمع عمومی عادی ساالنه مورخ  موجببه

حبیب  یآقا ره،یمد أتیه 08/04/1400مورخ  هیأت مدیره بر اساس مصوبه نیهمچن .انددهیگردمدیره انتخاب اعضای هیأت عنوانبه

 است. دهیشرکت انتخاب گرد رعاملیعنوان مدبه رضا حدادی سیاهکلی

 نماينده سمت نام
موظف/غيرمو مدت مأموريت

 خاتمه شروع ظف

 غیرموظف 08/04/1402 08/04/1400 امیرپرویز فرزان مدیرههیأت عضو مایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیانرس

 غیرموظف 08/04/1402 08/04/1400 رضا محمدی مدیرههیأت ضوع گروه صنعتی و معدنی زرین خاورمیانه

 غیرموظف 08/04/1402 08/04/1400 محسن عطائیان مدیرهرئیس هیأت توسعه تجارت امید ایرانیان

 مدیرههیأت نایب رئیس بازرگانی جمیلیشرکت 
سید ضیاءالدین 

 شفائی تنکابنی
 غیرموظف 08/04/1402 08/04/1400

 غیرموظف 08/04/1402 08/04/1400 حسین جوادی مدیرههیأتعضو  جمیلیبنیاد نیکوکاری 
 

 مشخصات حسابرس/ بازرس شرکت 1-6

 عنوانبه )حسابداران رسمی( شاهدانموسسه حسابرسی ، 06/04/1400مورخ ساالنه،  یعاد یمجمع عموم ۀمصوب بر اساس

ارقام نگر آریا )حسابداران  رسیموسسه حساب نینهمچ؛ است دهیگرد سال انتخاب کیمدت  یبرا یحسابرس و بازرس قانون

موسسه حسابرسی  نیز قبل یشرکت در سال مال یحسابرس و بازرس قانون .انتخاب گردید البدلعنوان بازرس علیبه رسمی(

 .است بوده )حسابداران رسمی( سامان پندار
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 رمايۀ شرکتس 1-7

؛ که در تاریخ است یالیر 1.000سهم  50.000.000ریال منقسم به  ونیلیم 500.000 شرکت مبلغ ۀشدثبتسرمایۀ آخرین 

 است. آخرین تغییرات سرمایۀ شرکت به شرح زیر بوده است: به ثبت رسیده 31/02/1399

تاريخ ثبت افزايش 

 سرمايه

 سرمايه قبلي

 )م.ریال(

مبلغ افزايش 

 )م.ریال( سرمايه

 سرمايه جديد

 )م.ریال(

درصد افزايش 

 سرمايه
 زايش سرمايهمحل اف

 مطالبات حال شده سهامداران 79.900% 80.000 79.900 100 20/12/1394

 مطالبات حال شده سهامداران 87.5% 150.000 70.000 80.000 10/06/1398

 سود انباشته 100% 300.000 150.000 150.000 17/12/1398

 امدارانمطالبات حال شده سه 66.67% 500.000 200.000 300.000 27/06/1399

 

 سودآوری و تقسيم سود روند 1-8

 شرکت طی سه سال مالی اخیر به شرح زیر بوده است: هر سهم شدهمیتقسسود خالص و سود  مبلغ

 شرح
29/12/1397 

 )حسابرسی شده(

29/12/1398 

 )حسابرسی شده(

30/12/1399 

 )حسابرسی شده(

 1.059 54.069 119.690 ریال -سود خالص هر سهم 

 110 73.333 11.969 ریال -ی هر سهم سود تقسیم

 %10.38 %135.63 %10 درصد تقسیم سود

 500.000 300.000 80.000 میلیون ریال -سرمایه
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 وضعيت مالي شرکت .2
 

حسابرسی شده سه سال  های نقدیصورت سود وزیان، صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان

 . زیر استبه شرح 31/06/1400ماهه منتهی به  6ای مالی حسابرسی شده دوره هرتبه همراه صومالی اخیر 
 

 ایصورت سود و زيان مقايسه (2-1 ➢

 ه ميليون ريال()ارقام ب                                                                                                                                                

شرح
 1397/12/29

)حسابرسی شده(

 1398/12/29

)تجدید ارائه شده(

 1399/12/30

)تجدید ارائه شده(

دوره 6 ماهه منتهي به 

 1400/06/31

)حسابرسی شده(

902,8611,413,6914,111,4422,899,049درآمدهای عملیاتی

(2,495,422)(3,444,981)(1,211,514)(795,190)بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

107,671202,177666,461403,627سود ناخالص

(122,096)(172,775)(18,040)(12,497)هزینه های فروش، اداری و عمومی

174012,72111,612سایر درآمدها

293,142 506,407 184,137 95,348 سود عملياتي

0(16,771)(25,026)(1,277)هزینه های مالی

1,6813,09540,0734,271سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

297,413 529,709 162,206 95,752 سود عمليات در حال تداوم قبل از ماليات

0000هزینه مالیات بر درآمد

 297,413 529,709 162,206 95,752 سود خالص
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 ایمقايسه مالي وضعيتصورت (2-2 ➢

 )ارقام به ميليون ريال(                                                                                                                                                

شرح
 1397/12/29

)حسابرسی شده(

 1398/12/29

)تجدید ارائه شده(

 1399/12/30

)تجدید ارائه شده(

دوره 6 ماهه منتهي به 

 1400/06/31

)حسابرسی شده(

120,407170,198187,999189,065دارایی های ثابت مشهود

302,3263,1122,947دارایی های نامشهود

2,0612,06124,44324,953سرمایه گذاری های بلند مدت

122,498174,585215,555216,965جمع دارايي های غيرجاری

13,45931,518115,532374,754پیش پرداخت ها

311,117473,464855,1502,813,896موجودی مواد و کاال

240,130252,240919,2201,401,344دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

001,872126,335سرمایه گذاری های کوتاه مدت

98,61491,96761,506415,057موجودی نقد

663,320849,1891,953,2805,131,387جمع دارايي های جاری

5,348,351 2,168,835 1,023,774 785,818 جمع دارايي ها

80,000300,000500,000500,000سرمایه 

8,00016,11042,59650,000اندوخته قانونی

247,519242,039525,263760,271سود انباشته

1,310,271 1,067,859 558,149 335,519 جمع حقوق مالکانه

01,7464,1942,025ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

01,7464,1942,025جمع بدهي های غيرجاری

367,766402,9541,076,3533,785,597پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

13,5030055,000سود سهام پرداختنی

69,03045,61400تسهیالت مالی

015,31120,428195,458پیش دریافت ها

450,299463,8791,096,7824,036,055جمع بدهي های جاری

4,038,080 1,100,976 465,625 450,299 جمع بدهي ها

5,348,351 2,168,835 1,023,774 785,818 جمع حقوق مالکانه و بدهي ها
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 هغييرات در حقوق مالکانصورت ت( 2-3 ➢

 )ارقام به ميليون ريال(                                                                                                                                                    

جمع کلسود انباشتهاندوخته قانونيسرمايهشرح

80,0008,000169,015257,015مانده در 1397/01/01

(1,941)(1,941)00اصالح اشتباهات

255,074 167,074 8,000 80,000 مانده تجديد ارائه شده در 1397/01/01

تغييرات حقوق مالکانه در سال 1397

0095,75295,752سود خالص

(15,307)(15,307)00سود سهام مصوب

335,519 247,519 8,000 80,000 مانده در 1397/12/29 )حسابرسي شده(

تغييرات حقوق مالکانه در سال 1398

00162,206162,206سود خالص

(9,575)(9,575)00سود سهام مصوب

70,000(150,000)220,0000افزایش سرمایه

0(8,110)08,110تخصیص به اندوخته قانونی

558,149 242,039 16,110 300,000 مانده در 1398/12/29 )تجديد ارائه شده(

تغييرات حقوق مالکانه در سال 1399

00529,709529,709سود خالص

(220,000)(220,000)00سود سهام مصوب

200,00000200,000افزایش سرمایه

0(26,485)026,485تخصیص به اندوخته قانونی

1,067,859 525,263 42,596 500,000 مانده در 1399/12/30 )تجديد ارائه شده(

تغييرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهي به 1400/06/31

00297,413297,413سود خالص

(55,000)(55,000)00سود سهام مصوب

0(7,404)07,404تخصیص به اندوخته قانونی

 1,310,271 760,271 50,000 500,000 مانده در 1400/06/31 )حسابرسي شده(
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 23از  9فحۀ ص

 نقدی هایجريانورت ص (2-4 ➢

 )ارقام به ميليون ريال(                                                                                                                                            

شرح
 1397/12/29

)حسابرسی شده(

 1398/12/29

)تجدید ارائه شده(

 1399/12/30

)تجدید ارائه شده(

دوره 6 ماهه منتهي به 

 1400/06/31

)حسابرسی شده(

جريان های نقدی حاصل از فعاليت های عملياتي:

 567,164(42,240) 117,872 4,787نقد حاصل از عملیات

 0 0 0(1,313)پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

 567,164(42,240) 117,872 3,474جريان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشي از فعاليت های عملياتي

جريان های نقدی حاصل از فعاليت های سرمايه گذاری:

(12,230)(25,168)(63,586)(27,627)پرداخت های نقدی برای خرید خرید دارایی ثابت مشهود

 0(2,913)(313)(20)پرداخت های نقدی برای خرید خرید دارایی نامشهود

 0 0 0(60)پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت

(124,463)(1,872) 0 0پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت

(1,500)(152,090) 0(1,500)پرداخت های نقدی بابت تسهیالت اعطایی به شرکت های گروه

 0 103,590 0 0دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیالت اعطایی به دیگران

 0 0 500 0دریافت های نقدی حاصل از سود سهام

 176 617 1,081 1,740دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده سرمایه گذاری ها

(138,018)(77,836)(62,318)(27,467)جريان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشي از فعاليت های سرمايه گذاری

429,146 )120,076(55,554 )23,993(جريان خالص ورود )خروج( وجه نقد قبل از فعاليت های تامين مالي

جريان های نقدی حاصل از فعاليت های تامين مالي:

 480,575 300,800 18,728 44,534دریافت وجه قرض الحسنه از شرکت همگروه

(556,170)(148,800)(9,408) 0پرداخت وجه قرض الحسنه به شرکت همگروه

 0 27,000 169,992 73,500دریافت های نقدی حاصل از تسهیالت

 0(72,614)(193,408)(5,000)پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیالت

 0(16,771)(25,026)(747)پرداخت های نقدی بابت سود تسهیالت

 0 0(23,078)(1,649)پرداخت های نقدی بابت سود سهام

(75,595) 89,615(62,200) 110,638جريان خالص )خروج( وجه نقد حاصل از فعاليت های تامين مالي

 353,551(30,461)(6,646) 86,645خالص افزایش )کاهش( در موجودی نقد

 61,506 91,967 98,614 11,968مانده موجودی نقد در ابتدای سال

 415,057 61,506 91,967 98,614 مانده موجودی نقد در پايان سال
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 23از  10فحۀ ص

 نتايج حاصل از آخرين افزايش سرمايه .3

مطالبات حال شده میلیون ریال و از محل  500.000میلیون ریال به مبلغ  300.000قبلی شرکت از مبلغ  سرمایهافزایش 

نزد  27/06/1399صورت گرفته و در تاریخ  وجه نقدخروج جلوگیری از و  منظور اصالح ساختار مالیبوده که به سهامداران

 است. رسیده به ثبتها مرجع ثبت شرکت
 

 (ميليون ريالمبلغ ) شرح

بع
منا

 

 200.000 مطالبات حال شده سهامداران

 200.000 جمع منابع

ف
ار

ص
م

 

 200.000 و جلوگیری از خروج وجه نقد اصالح ساختار مالی

 200.000 جمع مصارف

 

 تشريح طرح افزايش سرمايه .4

 هدف از انجام افزايش سرمايه 4-1

موضوع این گزارش توجیهی، به شرح زیر  هیسرما، از افزایش )سهامی عام(تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان هدف شرکت 
 :است

 مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد.اصالح ساختار  •

اصالح ساختار مالی  از افزایش سرمایه پیش رو تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان، هدف شرکت با توجه به موارد مطرح شده

و بهبود ی افزایش سودآور در نتیجه انتقال سود انباشته به حساب سرمایه شرکت و به تبع آنجلوگیری از خروج وجه نقد  و

 .استمالی  هاینسبت
 

 آن تأمينگذاری موردنياز و منابع سرمايه 4-2
 

آن به شرح جدول  تأمین منابعمیلیون ریال و  450.000 های یادشدۀ فوقگذاری موردنیاز جهت اجرای برنامهمبلغ کل سرمایه
 .استزیر 

 شرح
 مبلغ

 )میلیون ریال(

 منابع
 450.000 سود انباشته

 450.000 جمع منابع

 مصارف
 450.000 اصالح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد

 450.000 جمع مصارف
 

 آن تأمينمبلغ افزايش سرمايه پيشنهادی و محل  4-3

میلیون ریال به مبلغ  500.000)سهامی عام(، در نظر دارد سرمایۀ خود را از مبلغ  تولید و توسعه سرب و روی ایرانیانشرکت 

 به شرح زیر افزایش دهد: سود انباشتهاز محل  ،میلیون ریال 950.000

 .سود انباشتهاز محل سرمایه فعلی(  درصد 90ریال )معادل  ونیلیم 450.000مبلغ  •
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 23از  11فحۀ ص

 سرمايه افزايش از حاصل منابع یريکارگبه برنامه تشريح .5

 تشريح طرح افزايش سرمايه 5-1

 ؛استل از افزايش سرمايه پيشنهادی به شرح ذيل کارگيری منابع حاصجزئيات و برنامه مدنظر جهت به

، وکارکسبرقابتی  زیت، حفظ حاشیه سود و بهبود مو فروش تولید افزایشی ثروت صاحبان سهام و سازحداکثردر راستای 

عوامل موضوعاتی است که تغییر در  ازجملههای بالقوه دارای بازدهی مطلوب، همواره ایجاد تنوع درآمدی و استفاده از فرصت

اصالح  برایبر همین اساس ارکان راهبری شرکت در نظر دارد  نماید.پذیر میرا توجیه وکارکسبمحیطی و ساختاری یک 

سرمایه  حساببه سود انباشتهمبلغ انتقال  بهناشی از امکان بالقوه توزیع سود جلوگیری از خروج وجه نقد و  شرکت ساختار مالی

 اقدام نماید.

ماند و برای توسعه شرکت مورد و در شرکت باقی می نشدهشرکت خارج از ود انباشته ، سسود انباشته از محل با افزاش سرمایه

از این رو، مزایای افزایش سرمایه شرکت خواهد داشت. سودآوری بنابراین تاثیر به سزایی در افزایش  .استفاده قرار خواهد گرفت

و عدم نیاز در راستای تشویق سهامداران اهدای سهام جایزه ، سودآوری شرکتکمک به بهبود توان از محل سود انباشته را می

تحقق  در صورتبنابراین  برشمرد. یند توسعهآسرعت گرفتن فرو  نقدینگی از شرکت خروجعدم ، به پرداخت قیمت اسمی سهم

به مصرف خواهد رسید  های جدیدیگذارسرمایهانجام در راستای مازاد شرکت ضمن بهبود ساختار مالی، منابع افزایش سرمایه، 

 توزیع سود نقدی بین تقسیم سود انباشه و صورت عدم انجام افزایش سرمایه، ، لیکن در  شودمیافزایش سودآوری  که باعث 

های جدید در اختیار نخواهد گذاریاز شرکت خواهد شد و عمالً منابع مازادی برای سرمایه خروج وجه نقد  سهامداران منجر به

 و نامتناسب بودن مبلغ سرمایه با حجم عملیات شرکت به د و این موضوع عالوه بر جلوگیری از افزایش سودآوری آتی بو

 گردد.میشرکت در صنعت منجر  کاهش قدرت رقابتی

انجام افزايش 

سرمايه

عدم انجام 

افزايش سرمايه

انجام افزايش 

سرمايه

عدم انجام 

افزايش سرمايه

انجام افزايش 

سرمايه

عدم انجام 

افزايش سرمايه

انجام افزايش 

سرمايه

عدم انجام 

افزايش سرمايه

1/471/831/782/062/062/041/851/971/791/911/76نسبت جاری

0/750/740/901/411/411/501/271/491/281/491/31نسبت سریع )آنی(

%44%49%46%51%48%53%54%54%49%55%43نسبت مالکانه

%56%51%54%49%52%47%46%46%51%45%57نسبت کل بدهی

%12%12%12%13%12%13%12%12%13%11%11حاشیه سود خالص

)ROA( 31%29%30%28%29%26%25%25%24%16%12بازده دارایی%

)ROE( 69%59%65%55%60%50%47%47%50%29%29بازده سرمایه%

سال 1403سال 1402

نسبت های نقدينگي

نسبت های اهرمي

نسبت های سودآوری

سال 1399سال 1398سال 1397شرح
سال 1401سال 1400
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 23از  12صفحۀ 

 های ماليبيني صورتپيش .6

 شدهينيبشيپصورت سود و زيان  (6-1

 )ارقام به ميليون ريال(                                                                                                                                                                                                                                                                         

سال 1403سال 1402سال 1401سال 1400سال 1403سال 1402سال 1401سال 1400

7,304,2879,712,03212,140,04015,175,0507,304,2879,040,29111,300,36414,125,455درآمدهای عملیاتی

(12,006,637)(9,605,309)(7,684,248)(6,208,644)(12,898,793)(10,319,034)(8,255,227)(6,208,644)بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

1,095,6431,456,8051,821,0062,276,2581,095,6431,356,0441,695,0552,118,818سود ناخالص

(421,814)(337,451)(269,961)(215,969)(421,814)(337,451)(269,961)(215,969)هزینه های فروش، اداری و عمومی

15,26518,31821,98226,37815,26518,31821,98226,378سایر درآمدها

1,723,383 1,379,585 1,104,401 894,940 1,880,822 1,505,537 1,205,162 894,940 سود عملياتي

8,54210,25012,30014,7618,54210,25012,30014,761سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

1,738,143 1,391,886 1,114,651 903,482 1,895,582 1,517,837 1,215,413 903,482 سود عمليات در حال تداوم قبل از ماليات

00000000هزینه مالیات بر درآمد

1,738,143 1,391,886 1,114,651 903,482 1,895,582 1,517,837 1,215,413 903,482 سود خالص

با فرض عدم انجام افزايش سرمايهبا فرض انجام افزايش سرمايه
شرح
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 بيني شدهپيشمالي  تيوضعتصور (6-2

 ريال( )ارقام به ميليون                                                                                                                                                                                                                      

1400/12/291401/12/291402/12/291403/12/291400/12/291401/12/291402/12/291403/12/29

173,763148,727127,161106,105173,763148,727127,161106,105دارایی های ثابت مشهود

2,6212,3912,3912,3912,6212,3912,3912,391دارایی های نامشهود

24,95324,95324,95324,95324,95324,95324,95324,953سرمایه گذاری های بلند مدت

201,337176,071154,505133,449201,337176,071154,505133,449جمع دارايي های غيرجاری

115,663130,469147,566167,384115,663130,469147,566167,384پیش پرداخت ها

940,6651,034,7321,138,2051,252,025940,6651,034,7321,138,2051,252,025موجودی مواد و کاال

1,643,4652,185,2072,731,5093,414,3861,643,4652,034,0662,542,5823,178,227دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

126,335126,335126,335126,335126,335126,335126,335126,335سرمایه گذاری های کوتاه مدت

519,322935,0301,180,3721,492,312519,322385,949553,156822,349موجودی نقد

3,345,4504,411,7735,323,9876,452,4423,345,4503,711,5504,507,8435,546,321جمع دارايي های جاری

5,679,770 4,662,349 3,887,620 3,546,787 6,585,892 5,478,492 4,587,844 3,546,787 جمع دارايي ها

500,000950,000950,000950,000500,000500,000500,000500,000سرمایه 

50,00095,00095,00095,00050,00050,00050,00050,000اندوخته قانونی

1,366,3411,375,3641,724,1422,154,2041,366,3411,319,6021,589,8261,976,617سود انباشته

2,526,617 2,139,826 1,869,602 1,916,341 3,199,204 2,769,142 2,420,364 1,916,341 جمع حقوق مالکانه

5,2436,5538,19110,2395,2436,5538,19110,239ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

5,2436,5538,19110,2395,2436,5538,19110,239جمع بدهي های غيرجاری

1,552,1612,063,8072,579,7593,224,6981,552,1611,921,0622,401,3273,001,659پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

73,04397,120121,400151,75173,04390,403113,004141,255پیش دریافت ها

1,625,2042,160,9272,701,1593,376,4491,625,2042,011,4652,514,3313,142,914جمع بدهي های جاری

3,153,153 2,522,522 2,018,018 1,630,446 3,386,688 2,709,350 2,167,480 1,630,446 جمع بدهي ها

5,679,770 4,662,349 3,887,620 3,546,787 6,585,892 5,478,492 4,587,844 3,546,787 جمع حقوق مالکانه و بدهي ها

با فرض عدم انجام افزايش سرمايهبا فرض انجام افزايش سرمايه
شرح
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 بيني شدهصورت تغييرات در حقوق مالکانه پيش (6-3

 )ارقام به ميليون ريال(                                                                                                                                                                                                                                                        

جمع کلسود انباشتهاندوخته قانونيسرمايهجمع کلسود انباشتهاندوخته قانونيسرمايه

500,00042,596525,2631,067,859500,00042,596525,2631,067,859مانده در 1400/01/01

تغييرات حقوق مالکانه در سال مالي منتهي به 1400/12/29

00903,482903,48200903,482903,482سود خالص گزارش شده در سال مالی منتهی به 1400/12/29

)55,000()55,000(00)55,000()55,000(00سود سهام مصوب

0)7,404(007,404)7,404(07,404اندوخته قانونی

 1,916,341 1,366,341 50,000 500,000 1,916,341 1,366,341 50,000 500,000مانده در 1400/12/29

تغييرات حقوق مالکانه در سال مالي منتهي به 1401/12/29

001,215,4131,215,413001,114,6511,114,651سود خالص گزارش شده در سال مالی منتهی به 1401/12/29

)1,161,389()1,161,389(00)711,389()711,389(00سود سهام مصوب

00000)450,000(450,0000افزایش سرمایه

00000)45,000(045,000اندوخته قانونی

 1,869,602 1,319,602 50,000 500,000 2,420,364 1,375,364 95,000 950,000مانده در 1401/12/29

تغييرات حقوق مالکانه در سال مالي منتهي به 1402/12/29

001,517,8371,517,837001,391,8861,391,886سود خالص گزارش شده در سال مالی منتهی به 1402/12/29

)1,121,662()1,121,662(00)1,169,059()1,169,059(00سود سهام مصوب

00000000اندوخته قانونی

 2,139,826 1,589,826 50,000 500,000 2,769,142 1,724,142 95,000 950,000مانده در 1402/12/29

تغييرات حقوق مالکانه در سال مالي منتهي به 1403/12/29

001,895,5821,895,582001,738,1431,738,143سود خالص گزارش شده در سال مالی منتهی به 1403/12/29

)1,351,352()1,351,352(00)1,465,520()1,465,520(00سود سهام مصوب

00000000اندوخته قانونی

 2,526,617 1,976,617 50,000 500,000 3,199,204 2,154,204 95,000 950,000مانده در 1403/12/29

با فرض عدم انجام افزايش سرمايه
شرح

با فرض انجام افزايش سرمايه
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 شده ينيبشيپ منابع و مصارفصورت  (6-4

 )ارقام به ميليون ريال(                                                                                                                                                                                                                                                        

سال 1403سال 1402سال 1401سال 1400سال 1403سال 1402سال 1401سال 1400

6,632,6579,194,36711,618,01814,522,5236,632,6578,667,05010,814,44813,518,061وجوه دریافتی از مشتریان بابت فروش کاال و خدمات

23,80728,56934,28241,13923,80728,56934,28241,139وجوه دریافتی بابت سایر درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی

6,656,4649,222,93611,652,30114,563,6626,656,4648,695,61910,848,73113,559,199

)11,516,840()9,222,410()7,397,642()5,790,477()12,364,388()9,900,448()7,825,877()5,790,477(وجوه پرداختی بابت بهای تمام شده خدمات ارایه شده

000)124,973(000)124,973(وجوه پرداختی بابت سرمایه گذاری ها

)421,814()337,451()269,961()215,969()421,814()337,451()269,961()215,969(وجوه پرداختی بابت هزینه های فروش، اداری و عمومی

000)12,230(000)12,230(وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های ثابت مشهود

)1,351,352()1,121,662()1,161,389()55,000()1,465,520()1,169,059()711,389()55,000(سود سهام مصوب پرداخت شده

)6,198,648()8,807,227()11,406,959()14,251,722()6,198,648()8,828,992()10,681,523()13,290,006(

457,816415,708245,342311,939457,816)133,373(167,207269,193

61,506519,322935,0301,180,37261,506519,322385,949553,156

519,322935,0301,180,3721,492,312519,322385,949553,156822,349

با فرض عدم انجام افزايش سرمايه

جمع مصارف

 مازاد )کسری( نقدینگی طی سال

مانده وجه نقد ابتدای سال

شرح

منابع

جمع منابع

مصارف

مانده وجه نقد پايان سال

با فرض انجام افزايش سرمايه
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 بيني سود و زيان( مفروضات مبنای پيش6-5
 :استبر اساس مفروضاتی به شرح ذیل  شدهینیبشیپاطالعات مالی آتی  

 عملياتيدرآمدهای  6-5-1

ماهه منتهی به  6و مقادیر بودجه دوره  31/06/1400ماهه منتهی به  6از مقادیر فروش واقعی دوره  1400بینی مقادیر فروش در سال برای پیش در هر دو حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایهالف( مقادير فروش: 

تن کنسانتره و  45.000و در حالت عدم انجام افزایش سرمایه، مقدار  تن شمش روی 3.000تن کنسانتره و  50.000در مجموع مقدار جام افزایش سرمایه در حالت اناستفاده گردیده است. برای سنوات بعد،  29/12/1400
 ه است.محاسبه گردید 1400در نظر گرفته شده است که مقدار فروش هر یک از محصوالت کنسانتره بر اساس نسبت محصوالت در سال  تن شمش روی 3.000

ماهه منتهی به  6، از میانگین نرخ فروش بر اساس اطالعات واقعی دوره 1400بینی نرخ فروش هر یک از محصوالت در سال برای پیش در هر دو حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایهب( نرخ فروش: 

 درصد رشد در نظر گرفته شده است. 25ی سنوات بعد نیز ساالنه استفاده گردیده است. برا 29/12/1400ماهه منتهی به  6و بودجه دوره  31/06/1400

سال 1403سال 1402سال 1401سال 1400سال 1403سال 1402سال 1401سال 1400

830869869869830782782782کنسانتره سرب سولفوره

1,1051,1571,1571,1571,1051,0421,0421,042کنسانتره سرب اکسيده

30,09631,52231,52231,52230,09628,37028,37028,370کنسانتره روی اکسيده

15,70716,45116,45116,45115,70714,80614,80614,806کنسانتره روی سولفوره - صادراتي

2,7003,0003,0003,0002,7003,0003,0003,000شمش روی

سال 1403سال 1402سال 1401سال 1400سال 1403سال 1402سال 1401سال 1400

288,125,301360,156,627450,195,783562,744,729288,125,301360,156,627450,195,783562,744,729کنسانتره سرب سولفوره

228,692,308285,865,385357,331,731446,664,663228,692,308285,865,385357,331,731446,664,663کنسانتره سرب اکسيده

109,353,735136,692,168170,865,210213,581,513109,353,735136,692,168170,865,210213,581,513کنسانتره روی اکسيده

85,812,122107,265,152134,081,441167,601,80185,812,122107,265,152134,081,441167,601,801کنسانتره روی سولفوره - صادراتي

740,740,741925,925,9261,157,407,4071,446,759,259740,740,741925,925,9261,157,407,4071,446,759,259شمش روی

سال 1403سال 1402سال 1401سال 1400سال 1403سال 1402سال 1401سال 1400

239,144313,094391,368489,210239,144281,785352,231440,289کنسانتره سرب سولفوره

252,705330,849413,561516,951252,705297,764372,205465,256کنسانتره سرب اکسيده

3,291,1104,308,8185,386,0236,732,5293,291,1103,877,9374,847,4216,059,276کنسانتره روی اکسيده

1,347,8511,764,6462,205,8082,757,2601,347,8511,588,1821,985,2272,481,534کنسانتره روی سولفوره - صادراتي

2,000,0002,777,7783,472,2224,340,2782,000,0002,777,7783,472,2224,340,278شمش روی

173,477216,846271,058338,822173,477216,846271,058338,822درآمد ارائه خدمات

7,304,2879,712,03212,140,04015,175,0507,304,2879,040,29111,300,36414,125,455جمع

عدم انجام افزايش سرمايهانجام افزايش سرمايه

پيش بيني مقدار فروش )تن(

شرح

پيش بيني نرخ فروش )ريال بر تن(

شرح
عدم انجام افزايش سرمايهانجام افزايش سرمايه

شرح
عدم انجام افزايش سرمايهانجام افزايش سرمايه

پيش بيني مبلغ فروش )ميليون ريال(
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 عملياتي هایدرآمدبهای تمام شده  6-5-2

با توجه به روند گذشته شرکت  ،سرمایه افزایشدر هر دو حالت انجام و عدم انجام  درآمدهای عملیاتی شرکت شدهتمامبهای 

 ذیل برآورد گردیده است: جدولبه شرح  و درصد فروش در نظر گرفته شده 85معادل 

 )ارقام به میلیون ریال(                                                                                                                     

سال 1403سال 1402سال 1401سال 1400سال 1403سال 1402سال 1401سال 1400

5,649,8667,512,2579,390,32111,737,9015,649,8666,992,6658,740,83210,926,040مواد مستقیم

62,08682,552103,190128,98862,08676,84296,053120,066دستمزد مستقیم

496,692660,418825,5231,031,903496,692614,740768,425960,531سربار ساخت

6,208,6448,255,22710,319,03412,898,7936,208,6447,684,2489,605,30912,006,637جمع

عدم انجام افزايش سرمايهانجام افزايش سرمايه
شرح

 
 

 فروش، اداری و عموميهای هزينه 6-5-3

و با نرخ رشد  دهیبرآورد گرد کسانیصورت به شیو عدم افزا هیسرما شیدر دو حالت افزا یو عموم یفروش، ادار یهانهیهز

 محاسبه شده است. 1399درصد نسبت به سال  25معادل 
 

 هادرآمدساير  6-5-4

 1399درصد نسبت به سال مالی  20و با نرخ رشد  کسانیصورت به شیو عدم افزا هیسرما شیدر دو حالت افزاسایر درآمدها 

 .است دهیبرآورد گرد
 

 ياتيرعمليغ هایو هزينه ساير درآمدها 6-5-5

برآورد  31/06/1400ماهه منتهی به  6در دوره  این حساببه مبلغ با توجه  1400در سال  های غیرعملیاتیدرآمدها و هزینهسایر 

 .است دهیگرد بینیپیشدرصد  20با نرخ رشد  های بعدگردیده و برای سال
 

 ماليات بر درآمد 6-5-6

در هر دو حالت انجام و عدم انجام  مالیات شرکتهزینه ق.م.م است،  132ه شرکت مشمول معافیت مالیاتی ماده با توجه به اینک

 در نظر گرفته شده است. ربرابر صف هیسرماافزایش 
 

 سود سهام مصوب 6-5-7

 در نظر گرفته شده است. قابل توزیعسود  درصد 85سود سهام مصوب 
 

 اندوخته قانوني 6-5-8

درصد  5اساسنامه شرکت، هرساله معادل  70و ماده  1347اصالحیه قانون تجارت مصوب سال  238و  140مفاد مواد در اجرای 

موجب مفاد مواد یادشده تا رسیدن مانده . بهاست ها لحاظ گردیدهبینیعنوان اندوخته قانونی محاسبه و در پیشسود خالص به

الزامی است. اندوخته  الذکرفوق اندوختهبیستم از سود خالص شرکت به ال یکدرصد سرمایه شرکت، انتق 10اندوخته قانونی به 

 .ستینبین سهامداران  میتقسقابلو جز در زمان انحالل شرکت،  به سرمایه نیست انتقالقابلقانونی 
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 مالي وضعيتصورتبيني مفروضات پيش 6-6
 

 و نامشهود های ثابت مشهوددارايي 6-6-1

ی محاسبه و رویه شرکت برای سنوات آت مطابقق.م.م و  149پس از کسر هزینه استهالک موضوع ماده  شدهاممعادل بهای تم

 منعکس گردیده است. وضعیت مالیمعادل مبلغ دفتری در صورت
 

 گذاری بلندمدتسرمايه 6-6-2

ماهه حسابرسی شده  6های مالی در صورتبرابر با مقدار آن برای سنوات آتی در هر دو حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه، 

 برآورد گردیده است. 31/06/1400منتهی به 
 

 هاپرداختپيش 6-6-3

های مجموع حساببرای سنوات آتی در هر دو حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه، با توجه به روند نسبت این حساب به  

 درصد محاسبه و برآورد گردیده است. 10ل مالی گذشته، با نسبت سا دوعمومی اداری و  فروش، هایهزینه موجودی کاال و
 

 کاال و موجودی مواد 6-6-4

 محاسبه 1399درصد نسبت به سال مالی  10با نرخ رشد برای سنوات آتی در هر دو حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه، 

 است. شده
 

 هاساير دريافتنيو  تجاری هایدريافتني 6-6-5

در درآمدهای عملیاتی نسبت این حساب به  بر اساسدر سنوات آتی شرکت  هایسایر دریافتنیهای تجاری و دریافتنیی بینپیش

 محاسبه و برآورد گردیده است. 1399سال 
 

 مدتهای کوتاهگذاریسرمايه 6-6-6

حسابرسی ماهه  6های مالی صورتمعادل بهای تمام شده آن طبق ثابت و  ،در هر دو حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه

 در نظر گرفته شده است. 31/06/1400شده منتهی به 
 

 ذخيره مزايای پايان خدمت کارکنان 6-6-7

 درصد برآورد گردیده است. 25رشد ثابت ساالنه  با در هر دو حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه 
 

 بلندمدت یهايافتنيدر 6-6-8

برآورد گردیده  و بدون تغییر 1399برابر با مقدار آن در سال دو حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه، برای سنوات آتی در هر 

 است.
 

 و نامشهود های ثابت مشهوددارايي 6-6-9

ی محاسبه و برای سنوات آترویه شرکت  مطابقو ق.م.م  149پس از کسر هزینه استهالک موضوع ماده  شدهمعادل بهای تمام

 منعکس گردیده است. مالی وضعیتصورتبلغ دفتری در معادل م
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 هاساير پرداختنيتجاری و  یهايپرداختن 6-6-10

نسبت این حساب به بهای تمام شده  بر اساسشرکت در سنوات آتی  هایهای تجاری و سایر پرداختنیبینی پرداختنیپیش

 محاسبه و برآورد گردیده است. 1399در سال درآمدهای عملیاتی 
 

 هاافتيدرپيش 6-6-11

 دو درآمدهای عملیاتیبرای سنوات آتی در هر دو حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه، با توجه به روند نسبت این حساب به 

 درصد محاسبه و برآورد گردیده است. 1سال مالی گذشته، با نسبت 
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 ارزيابي طرح افزايش سرمايه .7

 جريانات نقدی آتي 7-1

 .استزیر  به شرح جدولقدی ورودی ناشی از افزایش سرمایه و همچنین خالص جریانات نقدی ورودی )خروجی( جریانات ن
 

ارزش نهاييسال 1403سال 1402سال 1401سال 1400شرح

903,4821,215,4131,517,8371,895,5829,951,808سود خالص شرکت با فرض انجام افزایش سرمایه

903,4821,114,6511,391,8861,738,1439,125,251سود خالص شرکت با فرض عدم انجام افزایش سرمایه

0100,761125,951157,439826,556خالص تغييرات سود

00000استهالک

00000سایر هزینه های غیر نقد

0100,761125,951157,439826,556جريان نقدی ورودی

0000(450,000)جریان نقدی خروجی - مبلغ افزایش سرمایه

100,761125,951157,439826,556(450,000)خالص جريانات نقدی

ارزيابي مالي طرح افزايش سرمايه - ارقام برحسب میلیون ریال

 
 

 های مالي و اقتصادیشاخص 7-2
 

%25 نرخ تنزيل  

 NPV 215.023خالص ارزش فعلي 

IRR 27.45%نرخ بازده داخلي   

  ماه 4سال و  3 دوره بازگشت سرمايه 
 

درآم دها و ) ینگینق د انی روش، جر نی . در ااستی اقتصاد یهاطرح یابیاستاندارد ارزمعیار  1(NPV) يارزش خالص فعل

دس ت ب ه  ای  ن هیهزارزش زمان انجام  ،ینگینقد انیدر جر بیترت نی. به اشودیم لیبه نرخ روز تنز زمان وقوع هی( بر پاهانهیهز

. اس ت یص رفه و اقتص ادمق رون به ی ا ط رح، پ روژه یاج راک ه  دهدی. مثبت بودن آن نشان مگرددیلحاظ م زیدرآمد ن آمدن

 .استمیلیون ریال  215.023گردد خالص ارزش فعلی در طرح افزایش سرمایه فوق مثبت و مبلغ که مشاهده می طورهمان

ت ا  ش ودیروش ت الش م نی ا اس ت. در یاقتص اد یهاطرح یابیاستاندارد ارز یهااز روش یکی 2(IRR) يداخلنرخ بازده 

ش ده در ط ول دوره  لیتنز یدرآمدها گرید ارتبه عب؛ کندمیبرابر صفر  پروژه را یفعل که ارزش خالصی با نرخ ینگینقد انیجر

 یاز نرخ بهره واقع بازده داخلی طرحنرخ  نی. اگر اشوندیداده م دوره برابر قرار نیشده در هم لیتنز یهانهیبا هز هیبازگشت سرما

و  دهانی باش د، ط رح ز یشده کمتر از نرخ به ره واقع  حاسبهمبازده داخلی و قابل اجرا بوده و اگر نرخ باشد، طرح سودآور  شتریب

و بیش تر از  درصد 45.27 تولید و توسعه سرب و روی ایرانیاننرخ بازده داخلی در طرح افزایش سرمایه شرکت  اجرا است. رقابلیغ

 .استنرخ بهره واقعی یا همان نرخ تنزیل 

ب رای م اه  4و  سال 3 که دوره است هیزمان بازگشت سرما یو بلند یطرح، کوتاه یابیارز اریمع ه بازگشت سرمایه،دور در روش

 طرح افزایش سرمایه فوق مطلوب است.

تولی د و توس عه س رب و روی ، طرح افزایش س رمایه ش رکت ارزش فعلی خالص و با در نظر گرفتن پارامترهای نرخ بازده داخلی

 .استجیه اقتصادی برخوردار از تو ایرانیان

                                                 
1 Net Present Value 
2 Internal Rate of Return 
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 مرتبط یهاسکيرشرکت و  اندازچشم .8

)سهامی عام(، با  تولید و توسعه سرب و روی ایرانیانگذاری در طرح موضوع افزایش سرمایه پیشنهادی و فعالیت شرکت سرمایه

بایست این شرکت، میگذاری در گیری در خصوص سرمایهگذاران پیش از تصمیمهای متداولی همراه است که سرمایهریسک

 ؛استرا مدنظر قرار دهند. برخی از این عوامل به شرح موارد ذیل  شدهمطرحعوامل 

 LME تغييرات نرخ 8-1

گذار بوده و خرید مواد اولیه اصلی شرکت طور مستقیم بر عملکرد شرکت تاثیرتغییرات نرخ فلز روی و سرب در بازارهای جهانی ب

شده و بهای فروش تاثیر مستقیم در بهای تمام  LME داده و تغییرات الشعاع خود قرارتحت و فروش محصوالت تولید شده را

 د.کنمحصوالت ایفا می

 تغييرات نرخ ارز 8-2

تواند قیمت ماده اولیه را با باشد میگذار میم در فروش صادراتی و داخلی تاثیرنوسانات نرخ ارز نیز عالوه بر اینکه بطور مستقی

همراه  ر سازد و این نوسانات اثرات منفی و مثبت را برای شرکت بهثبهای تمام شده محصول را نیز متا ساخته ونوسان مواجه 

 د.داشته باش

 آثار ناشي از ويروس کرونا 8-3

ل بینی زمان خاتمه آن در سراسر کشور و سراسر جهان به دلیو عدم پیش 1398باتوجه به شیوع ویروس کرونا در اواخر سال 

نا در شرکت به طور بیماری کرو های صادره از سوی ستاد مبارزه باهای بهداشتی و دستورالعملفعلی این بیماری، پروتکلشرایط 

انسانی شاغل در شرکت یند عملیات تولید و همچنین وضعیت نیروی آار ناشی از آن در فرگردد. همچنین آثکامل رعایت می

ایط گردد با کاهش سرعت شیوع این بیماری در کشور و سراسر جهان شاهد بهبود شربینی میگذار نبوده است. پیشچندان تاثیر

 م.اقتصادی بازارهای جهانی باشی

 ناپايداری قوانين و مقررات 8-4

ریسک تغییرات پرشتاب قوانین و مقررات حاکم بر محیط کسب و کار از قبیل قوانین مالیاتی، قوانین کار و تامین اجتماعی، قوانین 

های اقتصادی برانگیز برای بنگاهو فرآیندهای قانونی موضوعی چالش هابینی روشقابل پیش. و همچنین تغییرات غیرو ..گمرکی 

نماید از نوسانات و باشد و شرکت همواره سعی مید و فروش طبق برنامه در جریان میروند تولی است،شایان ذکر  .باشدمی

ر جهت تغییرات ناگهانی بازار برداری الزم را به عمل آورد و تمهیدات الزم را دهو نرخ ارز حداکثر بهر LMEافزایش قیمت 

 .بینی نمایدپیش

 

 

 

 

 

 



 (عام)سهامی  شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان هیسرما شیافزا یهیگزارش توج   
 

 

 23از  22صفحۀ 

 العاده صاحبان سهامپيشنهاد موضوع افزايش سرمايه به مجمع عمومي فوق .9
 

ع و مصارف آن، روند های قبل تحت عنوان بررسی موضوع افزایش سرمایه، منابشده در بخشهای مالی ارائهبا توجه به تحلیل

بینی و برآورد عملکرد شرکت طی سنوات آتی با دو فرض انجام و عدم انجام افزایش های اخیر، پیشعملیاتی شرکت در سال

، با لحاظ نمودن صرفه و صالح شرکت به این )سهامی عام( تولید و توسعه سرب و روی ایرانیانشرکت  رهیمدتأیهسرمایه؛ 

مالی از طریق افزایش سرمایه امری  تأمینانداز آتی، یابی به چشممنظور دستتای اهداف تشریح شده و بهنتیجه رسیده که در راس

العاده صاحبان سهام، در چارچوب قوانین و مقررات مندرج در گردد مجمع عمومی فوقپیشنهاد می در نتیجهضروری است، 

 اصالحیه قانون تجارت و همچنین مفاد اساسنامه شرکت:
 

و  موافق ت س ود انباش تهاز محل درصد سرمایه فعلی(،  90میلیون ریال )معادل  450.000فزایش مبلغ سرمایه به میزان با ا ✓

 شرکت تفویض نماید. رهیمدتأیهانجام مراحل ثبتی افزایش سرمایه را طی یک مرحله به 
 

میلی ون ری ال  950.000رکت به مبلغ الزم به توضیح اینکه در صورت موافقت صاحبان سهام با افزایش سرمایه، سرمایه ش ✓

 سهم یک هزار ریالی عادی بانام( افزایش خواهد یافت. 950.000.000)منقسم به 

 .گرددافزایش مبلغ سرمایه از طریق انتشار سهام جایزه محقق می ✓
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 23از  23صفحۀ 

 مشخصات مشاور .10

مالی از طریق افزایش سرمایه و انتشار  تأمینانجام طراحی  منظوربه، )سهامی عام( تولید و توسعه سرب و روی ایرانیانشرکت 

 سهام خود از خدمات مشاور زیر استفاده نموده است.
 

 

 نام مشاور
شخصيت 

 حقوقي
 اقامتگاه موضوع مشاوره

شمارۀ تماس و 

 دورنگار

 عامسهامی  سرمایه امید تأمینشرکت 
افزایش مشاوره 

 سرمایه
 تلفن 021-88536880 2ک نبش کوچه شکوه پال -خ خرمشهر -تهران

 

 

 حدود مسئوليت مشاور

 :تعهدات مشاور عرضه در قبال ناشر در چارچوب موضوع این قرارداد به شرح زیر است

 بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی ناشر و ارائۀ مشاوره در خصوص شیوۀ تأمین مالی مناسب، (1

 بهادار و تکالیف قانونی ناشر،ارائۀ مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضۀ اوراق  (2

 نظر اخذ لزوم صورت در تهیۀ گزارش توجیهی مبنای افزایش سرمایه و مستندات و مدارک اطالعات، بررسی (3

 یادشده، هایگزارش/گزارش خصوص در صالحذی حقوقی اشخاص یا کارشناسان

 انونی ناشر و اخذ اظهارنظر ایشان،پاسخگویی به ابهامات حسابرس و بازرس ق سرمایه، افزایش توجیهی گزارش تهیه (4

 سرمایه یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار ناشر، ثبت افزایش بیانیه تهیه (5

 پیگیری اخذ مجوز افزایش سرمایه از سازمان بورس و اوراق بهادار، (6

 سهام. صالح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشارنمایندگی قانونی ناشر نزد مراجع ذی (7

 


