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 بسمه تعالی 

 

     22/04/1399تاریخ :                                                                                                                       

                 شماره : 

                          

 محترم صاحبان سهام فوق العاده جمع عمومي م

 ( خاص)سهامي توسعه صنعتي مشفقشركت 
 

 با سالم 

 161ماده  2مجمع، در اجرای مفاد تبصرة  اری از حضور سهامداران محترم درسپاسگزضمن عرض خير مقدم خدمت سهامداران محترم و 

از   ) سهامی خاص (  توسعه صنعتی مشفقاساسنامه شرکت ، بدینوسيله گزارش مربوط به افزایش سرمایه شرکت    ،اصالحيه قانون تجارت

 به  طی سه سال  (  درصد  122معادل    ریالميليارد    300به مبلغ  افزایش    )  ریال  ميليون  546.100مبلغ    ریال به  ميليون  246.100  مبلغ

افزایش سرمایه ، چگونگی انجام و مبلغ آن ، ،  مورد نياز    تامين سرمایه در گردشمنظور   ارا  مشتمل بر توجيه لزوم  ه ئبه شرح پيوست 

 گردد. می
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 شركتمشخصات 

 موضوع فعاليت

 :  باشد شرح زیر میفعاليت اصلی به ات، موضوع  ( خاصسهامی ) توسعه صنعتی مشفقاساسنامة شرکت  2مطابق مادة 

گذاری برای ایجاد واحد های توليدی و خدماتی ، امور بازرگانی مجاز در داخل و خارج از کشور ، اخذ نمایندگی از اشخاص انجام سرمایی  

 یا قبول نمایندگی از ایشان و خرید و فروش سهام کليه شرکتها می باشد . 

 تاريخچۀ فعاليت

به صورت سهامی    26/05/1384در تاریخ    10102935376با شناسه ملی  ) سهامی خاص (    مشفق  سرمایه گذاریتوسعه  با نام  شرکت  

متعاقبا  .  است    در اداره ثبت شرکتها و مالکيت صنعتی تهران به ثبت رسيده  26/05/1384مورخ    253102خاص تاسيس شده و طی شماره  

مرکز نام شرکت به شرکت توسعه صنعتی مشفق ) سهامی خاص ( تغيير یافت.     27/10/1390به موجب مجمع عمومی فوق العاده مورخ  

 واقع می باشد .  27، پالک  دهم نبش خيابان ، بلوار شقایق  بلوار فردوس غرب ،اصلی شرکت در تهران ، 
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 :   سهامداران

 :  باشدبه شرح زیر می 29/12/1398ترکيب سهامداران شرکت، در تاریخ 
 

 درصد مالکيت  تعداد سهام  شخصيت   نام سهامدار 

 048/9 22.247.539 شخص حقيقی نصراله محمد حسين فالح 

 496/7 18.448.255 شخص حقيقی حسن مجمریان 

 010/7 17.252.175 سهامی خاص  شرکت ندای یاوران سپهر 

 233/5 12.877.934 شخص حقيقی شاه آبادی عباس  

 401/4 10.831.005 شخص حقيقی محمد مهدی نواب مطلق 

 285/3 8.084.732 شخص حقيقی حسين مشاطان 

 889/2 7.110.788 شخص حقيقی عليرضا مقصودی 

 793/2 6.872.726 شخص حقيقی وحيد اشتياق 

 802/2 6.896.518 شخص حقيقی محمود شریعتی نياسر 

 669/2 6.568.905 شخص حقيقی سيد حسن خباز 

 252/2 5.543.118 شخص حقيقی مظفر اعوانی 

 219/2 5.461.588 شخص حقيقی محمد رضا مروی 

 198/2 5.410.358 شخص حقيقی محسن ریاحی فرد 

 206/2 5.430.040 شخص حقيقی رضا دانش فهيم 

 981/1 4.874.490 شخص حقيقی محمد صابری 

 969/1 4.844.947 شخص حقيقی عبدالرضا نادری تبریزی 

 657/1 4.077.799 سهامی خاص  شرکت هامون نایزه 

 1.019 2.507.385 شخص حقيقی حسين علی اکبریان 

 1.024 2.520.625 شخص حقيقی بهدخت تاج احمدی 

 1.065 2.619.917 شخص حقيقی حميد جيالوی 

 1.156 2.844.228 شخص حقيقی بهروز انوری 

 1.165 2.866.484 شخص حقيقی مسعود برومند 

 1.300 3.198.650 شخص حقيقی داد ا... قرینی

 1.380 3.396.675 شخص حقيقی صدیقه اسمعيل زاده 

 1.647 4.052.508 شخص حقيقی محمدتقی گنجی 

 1.773 4.362.904 موسسه   موسسه فرهنگی و خيریه حضرت علی اکبر)ع( 

 26.337 64.817.124 - سهامداران سایر  

 100 246.100.000 جمع
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 :   عاملو مدير    مشخصات اعضای هيئت مديره 

یدند. همچنين بر اساس اشخاص زیر به عنوان اعضای هيئت مدیره انتخاب گرد  29/04/98مورخ    صورت جلسه هيات مدیرهبه موجب  

 باشد: شرح زیر میمدیره به  سمت اعضای هيئت،  29/04/98 مصوبة مورخ

 

 نماینده  سمت  نام 
 مدت مأموریت 

 توضيحات
 خاتمه  شروع 

 موظف غير   29/04/1399 29/04/98 .........................  مدیره  رئيس هيئت نصر اهلل محمدحسين فالح

 موظف غير   29/04/1399 29/04/98 .........................  مدیره  نائب رئيس هيئت مظفر اعوانی

 موظف  29/04/1399 29/04/98 .........................  عضو هيئت مدیرهو   مدیر عامل  محمود شریعتی نياسر

 

 

 :  مشخصات بازرس و حسابرس شركت

بازرس قانونی برای مدت     نوان حسابرس وبع  اطهر  حسابرسی    موسسه،    1398/ 24/04مورخ     ساالنه  براساس مصوبة مجمع عمومی عادی

 است. بوده مذکور يز موسسه نقبل . حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی   استیک سال انتخاب گردیده
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 : سرمايۀ شركت

. تغييرات سرمایة    باشد ریالی می  1.000سهم    246.100.000ریال منقسم به    ميليارد  246.100آخرین سرمایة ثبت شدة شرکت مبلغ  

 شرکت از زمان بدو تأسيس به شرح زیر بوده است:

 مبالغ بر حسب ميليون ریال                                            

 ثبت    و سال  تاریخ

 افزایش سرمایه
 سرمایة جدید  مبلغ افزایش  سرمایة قبلی 

  درصد

 افزایش 
 محل افزایش سرمایه

 آورده نقدی  100 10 10 0 26/05/84تاسيس  بدو  

 آورده نقدی و مطالبات سهامداران  51.020 5.112 5102 10 24/06/85

 آورده نقدی و مطالبات سهامداران  96 10.017 4.904 5.112 05/10/85

 آورده نقدی و مطالبات سهامداران  55 15.500 5.482 10.017 27/01/86

 آورده نقدی و مطالبات سهامداران  68 26.000 10.500 15.500 20/05/86

 آورده نقدی و مطالبات سهامداران  38 36.000 10.000 26.000 07/09/86

 آورده نقدی و مطالبات سهامداران  38 46.000 10.000 36.000 15/02/87

 آورده نقدی و مطالبات سهامداران  33 61.000 15.000 46.000 17/06/87

 آورده نقدی و مطالبات سهامداران  33 81.000 20.000 61.000 18/02/88

 آورده نقدی و مطالبات سهامداران  18.5 96.000 15.000 81.000 30/09/88

 آورده نقدی و مطالبات سهامداران  21 116.000 20.000 96.000 30/08/90

 سهامداران آورده نقدی و مطالبات   21 140.000 24.000 116.000 30/08/90

 آورده نقدی و مطالبات سهامداران  11 155.000 15.000 140.000 01/03/91

 آورده نقدی و مطالبات سهامداران  8 164.300 9.300 155.000 20/03/92

 آورده نقدی و مطالبات سهامداران  12.6 185.000 20.700 164.300 28/12/92

 نقدی و مطالبات سهامداران آورده   24 230.000 45.000 185.00 01/09/93

 آورده نقدی و مطالبات سهامداران  7 246.100 16.100 230.000 20/11/95
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 :  روند سودآوری و تقسيم سود

 اخير به شرح زیر بوده است:  دورة مالی سهميزان سود )زیان( خالص شرکت طی  

 ریال ميليون مبالغ بر حسب                                                                                                       

 1396 1397 1398 شرح 

 56.412 1.611 91.837 خالص سود )زیان(  

 ( 1.713) ( 193) 0 تعدیالت سنواتی 

 54.699 1.418 91.837 جمع

 

 : شركتوضعيت مالي  

 باشد.  می  زیر و صفحات بعددورة مالی اخير، به شرح  سهو صورت سود و زیان حسابرسی شده    صورت وضعيت مالی

                     

 ای صورت سود و زيان مقايسه
 مبالغ بر حسب ميليون ریال      

 1396سال  1397سال  1398سال  شرح 

 96.559 42.042 333.747 درآمد عملياتی 

 0 ( 1.623) ( 138.518) بهای تمام شده کاالی فروش رفته

 96.559 40.418 195.228 ناخالص  سود

 ( 25.643) ( 23.425) ( 84.799) هزینه های اداری و عمومی 

 ( 1.294) 283 ( 797) سایر اقالم عملياتی

 69.621 7.276 109.631 عملياتي سود

 ( 13.158) ( 12.251) ( 21.456) هزینه های مالی 

خالص سایر درآمدها و هزینه های غير  

 عملياتی
3.662 6.586 (50) 

 56.412 1.611 91.837 قبل از ماليات  )زيان( سود 

 0 0 0 ماليات

 56.412 1.611 91.837 خالص سود
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                                    ای مقايسه   صورت وضعيت مالي
 مبالغ بر حسب ميليون ریال                                                                                                                     

98سال شرح  97سال  96سال    

   داراييهای جاری: 
 

 7.396 1.187 24.321 موجودی نقد 

 6.426 8.464 1.601 سرمایه گذاری کوتاه مدت 

 100.83 149.209 405.757 و غير تجاری   تجاری  های  دریافتنی

 1.754 1.939 3.071 سفارشات و پيش پرداختها 

 116.451 168.801 434.750 جمع داراييهای جاری 

    داراييهای غير جاری: 

 345.428 356.828 469.125 سرمایه گذاریهای بلندمدت 

 22.061 21.872 22.256 دارایيهای ثابت مشهود

 2.916 2.868 2.859 دارائيهای نامشهود 

 3.349 3.349 0 سایر دارایی ها

 373.755 384.918 494.241 جمع داراييهای غير جاری 

 490.207 553.720 928.994 جمع كل داراييها 

    بدهيهای جاری:

 155.758 217.112 464.656 تجاری   های تجاری و غير  پرداختنی

 145.802 0 0 ماليات پرداختنی

 0 20.918 9.411 سود سهام پيشنهادی و پرداختنی 

 55.608 55.994 104.635 تسهيالت مالی دریافتی

 211.512 294.025 558.700 جمع بدهيهای جاری 

    بدهيهای غير جاری: 

 702 1.010 2.229 ذخيره مزایای پایان خدمت کارکنان 

 702 1.010 2.229 جمع بدهيهای غير جاری 

 212.215 295.035 560.929 جمع كل بدهيها 

    حقوق صاحبان سهام : 

 246.100 246.100 246.100 سرمایه

 9.962 10.042 14.634 اندوخته قانونی

 21.929 2.541 87.326 انباشته   )زیان (  سود

 277.991 258.684 348.060 جمع حقوق صاحبان سهام 

 490.207 553.720 928.994 صاحبان سهام جمع بدهيها و حقوق 
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 ای    صورت جريان وجوه نقد مقايسه
 مبالغ بر حسب ميليون ریال                                                                                                                         

 96سال  97سال  98سال  شرح 

   فعاليتهای عملياتی:
 

 118.903 16.069 46.670 وجه نقد حاصل از فعاليتهای عملياتي

    بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تامين مالی: 

 ( 10.477) ( 10.271) ( 21.456) سودپرداختی بابت تسهيالت مالی   

   ( 13.967) سود سهام پرداختی 

وجه نقد حاصل از بازده سرمايه گذاری و سود پرداختي 

 بابت تامين مالي 
(35423 ) (10271 ) (10.477 ) 

    ماليات بر درآمد:

 (97) ( 150) 0 وجه نقد خروجی بابت ماليات بر درآمد پرداختی 

    فعاليتهای سرمایه گذاری :

 ( 415) ( 162) ( 712) وجوه پرداختی جهت خرید دارائی های ثابت مشهود  

 40.788 0  بابت تحصيل سرمایه گذاری بلندمدت  دریاقتی  وجوه  

 ( 142.118) ( 1.638) ( 54.253) بابت تحصيل سرمایه گذاری بلندمدت    (پرداختی)  وجوه

 ( 14.465) ( 14.344)  دت م کوتاه  سرمایه گذاری های بابت تحصيل ( پرداختی) جوهو

 10.088 13.883 6.862 دت مکوتاه  سرمایه گذاری های فروش بابت   دریافتی  جوهو

   3.349 دارایی هاسایر  وجوه دریافتی/)پرداختی( بابت سود فروش  

 ( 106.112) ( 2.261) ( 44.754) وجه نقد حاصل از فعاليتهای سرمايه گذاری  

 2.205 3.386 ( 33.507) جريان خالص خروج وجه نقد قبل از فعاليتهای تامين مالي

    فعاليتهای تامين مالی :

 0 617 48.640 تسهيالت مالی وجوه دریافتی بابت  

 ( 4.103) ( 2.212)  بازپرداخت اصل تسهيالت مالی دریافتی

 ( 4.103) (1.594) 48.640 وجه نقد حاصل از فعاليتهای تامين مالي  

 ( 1.898) 1.791 15.133 خالص افزایش )کاهش( وجه نقد 

 9.294 7.396 9.187 مانده وجه نقددر اول دوره  

 7.396 9.187 24.321 مانده وجه نقددر پايان دوره  

 54.184 60.358 58.043 مبادالت غير نقدی 
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 تايج حاصل از آخرين افزايش سرمايه : ن

 16.100به مبلغ      هیسرما  شیافزااقدام به  شرکت    به منظور مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر ،   ،  1396شرکت در سال  

 نموده است .ریال  ميليون

 : باشدمنابع و مصارف آخرین افزایش سرمایه به شرح زیر میبه ثبت رسيده است.  29/12/1396این افزایش سرمایه در تاریخ   

 

 ميليون ریال مبالغ بر حسب 

 شرح 
مصارف سرمایه گذاری  

 یهمطابق گزارش توجي 

مبالغ ) مخارج ( سرمایه  

 گذاری واقعی
 ميزان تغييرات 

امن
 بع 

 –  شدة سهامداران مطالبات حالآورده نقدی و 

 افزایش سرمایه
16.100 16.100 0 

  16.100 16.100 جمع منابع 

ف 
ار

ص
 م

سرمایه  مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های 

   پذیر
16.100 16.100 0 

  16.100 16.100 جمع مصارف 
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 شريح طرح افزايش سرمايه ت

 

 جزييات و برنامه مدنظر جهت به كارگيری منابع حاصل از افزايش سرمايه پيشنهادی به شرح زير است : 

، حفظ حاشيه سود و بهبود موقعيت رقابتی کسب   سود دهی شرکتدر راستای حداکثر سازی ثروت صاحبان سهام و تداوم بخشی به روند  

همواره از جمله موضوعاتی است که تغيير در عوامل ،  ، ایجاد تنوع درآمدی و استفاده از فرصت های بالقوه دارای بازدهی مطلوب  و کار  

)سهامی خاص ( در   توسعه صنعتی مشفقکسب و کار را توجيه می کند بر همين اساس ارکان راهبری شرکت  محيطی و ساختاری یک  

 نظر دارد نسبت به اصالح ساختار مالی شرکت ، از طریق افزایش سرمایه اقدام نماید . 

 

 :   اهداف انجام افزايش سرمايه -

 باتوجه به موارد زیر توجيه پذیر ميگردد: )سهامی خاص ( از افزایش سرمایه موضوع این گزارش  توسعه صنعتی مشفقهدف شرکت 

 می باشد. ميليارد ریال   16.1به مبلغ  95آخرین افزایش سرمایه شرکت مربوط به سال  .1

ميليارد   235نایزه به مبلغ    درصد از سهام شرکت هامون  23طی دو مرحله، شرکت مشفق اقدام به خرید جمعا    98تا    96. طی سال های  2

 نمود. ریال

به مبلغ  3 نایزه درسال جاری  افزایش سرمایه شرکت هامون  تامين نظر هيات پذیرش   162. مشارکت در  بنا به ضرورت  ریال،  ميليارد 

 . فرابورس

سبت مالکانه را نيز تحت و این امر ن  محقق گردیدهدر شرکت مشفق    2.4، نسبت توسعه ایی به ميزان  در پی برداشتن گام های فوق  .4

 . است تاثير قرار داده

تسهيالت اشخاص حقيقی )غيربانکی( بوده است و  از محل  ". وجوه تامين شده از سوی شرکت جهت افزایش سرمایه های یاد شده تماما5

 ميليارد ریال بالغ ميگردد.  360در حال حاضر این مبلغ به حدود  

سال بتوان ضمن بازپرداخت وجوه یادشده، نسبت به اصالح ساختار   3ميليارد ریال و طی    300لذا مقتضی است با افزایش سرمایه بمبلغ  

 مالی و افزایش سودآوری شرکت اقدام نمود. 
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 گزارش توجيهي افزايش سرمايه 

  سرمايه گذاری مورد نياز و منابع تامين آن : 

و منابع تامين آن به طی سه سال ميليون ریال  300.000رای برنامه های یاد شده فوق مبلغ مبلغ کل سرمایه گذاری مورد نياز جهت اج  

 شرح جدول ذیل می باشد: 

 

 مبالغ برحسب ميليون ریال                                                                                         

  جمع شرح

امن
ع 

ب
 

افزایش  – سهامدارانو آورده نقدی  شدة   مطالبات حال

 طی سه سال  - سرمایه
.000300  

 300.000 جمع منابع 

ف 
ار

ص
 م

و   مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر

 طی سه سال – اصالح ساختار مالی 
300.000 

000300. جمع مصارف   
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 گزارش توجيهي افزايش سرمايه 

 

 

 گزارش توجيهي افزايش سرمايه
 

 مفروضات مبنای پيش بيني صورت سود و زيان : -1

 

نسبت به نرخ   درصد  20ساالنه    ،  ، دستمزد ها و هزینه های ثابت متعارف  درصد  20معادل    ساالنه  درآمد عملياتی شرکت( افزایش    الف

 محاسبه و به شرح جدول ذیل لحاظ گردیده است . های فعلی  

 ریال  مبالغ بر حسب  

 شرح

 1403سال  1402سال  1401سال  1400سال  1399سال 

انجام 

افزایش 

 سرمایه

وضعيت  

 فعلی 

انجام 

افزایش 

 سرمایه

وضعيت  

 فعلی 

انجام 

افزایش 

 سرمایه

وضعيت  

 فعلی 

انجام 

افزایش 

 سرمایه

وضعيت  

 فعلی 

انجام 

افزایش 

 سرمایه

وضعيت  

 فعلی 

  -درآمد سرمایه گذاری ها 

 عملياتی 
301,075   301,075   361,290   361,290   433,548   433,548   520,258   520,258   624,309   624,309   

 

 

ماليات  معاف از ماليات می باشد    و درآمد حاصل از سود شرکتهای سرمایه پذیر سود حاصل از سپرده های بانکی ه اینکه پ ( با توجه ب

 .  استشده نمحاسبه 
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 گزارش توجيهي افزايش سرمايه 

 

 

 ج ( وضعيت تسهيالت دریافتی ، بازپرداخت آن ، نرخ و هزینه مالی آن به شرح جدول زیر پيش بينی شده است : 

 

 مبالغ برحسب ميليون ریال  

 شرح 

 1403سال   1402سال   1401سال   1400سال   1399سال  

انجام افزایش  

 سرمایه 
 وضعيت فعلی 

انجام افزایش  

 سرمایه 
 وضعيت فعلی 

انجام افزایش  

 سرمایه 
 وضعيت فعلی 

انجام افزایش  

 سرمایه 
 وضعيت فعلی 

انجام افزایش  

 سرمایه 
 وضعيت فعلی 

مانده ابتدای دوره  

 تسهيالت 
104,635   104,635   113,400   201,600   23,400   306,200   23,400   638,000   23,400   775,000   

دریافت تسهيالت  

 مالی 
90,000   160,000   0  210,000     430,000   0  450,000   0  490,000   

بازپرداخت  

 تسهيالت مالی 
104,635   104,635   90,000   160,000   0  210,000   0  430,000   0  450,000   

   127,400  0   117,000  0   111,800  0   54,600  0   41,600   23,400 هزینه مالی 

ميانگين نرخ  

 درصد -تسهيالت 
26  26  26  26  26  26  26  26  26  26  
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 گزارش توجيهي افزايش سرمايه 

 :   بيني صورت سود و زيانپيش -2

     باشد:فرض انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به شرح زیر می  سود و زیان شرکت با

  مبالغ بر حسب ميليون ریال                                                                                                                                                                                                                                                 

 شرح 

 1403سال   1402سال   1401سال   1400سال   1399سال  

انجام افزایش 

 سرمایه
 وضعيت فعلی 

انجام افزایش 

 سرمایه
 وضعيت فعلی 

انجام افزایش 

 سرمایه
 وضعيت فعلی 

انجام افزایش 

 سرمایه
 وضعيت فعلی 

انجام افزایش 

 سرمایه
 وضعيت فعلی 

 624,309 624,309 520,258 520,258 433,548 433,548 361,290 361,290 301,075 301,075 در آمد های عملياتی 

 624,309 624,309 520,258 520,258 433,548 433,548 361,290 361,290 301,075 301,075 سود ناخالص 

 ( 261,788) ( 261,788) ( 218,157) ( 218,157) ( 181,797) ( 181,797) ( 151,498) ( 151,498) ( 126,248) ( 126,248) هزینه های فروش ، اداری و عمومی 

خالص سایر درآمدها و هزینه های  

 عملياتی 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 362,521 362,521 302,101 302,101 251,751 251,751 209,792 209,792 174,827 174,827 سود)زيان( عملياتي 

 ( 127,400) 0 ( 117,000) 0 ( 111,800) 0 ( 54,600) 0 ( 41,600) ( 23,400) هزینه های مالی  

خالص سایر درآمدها و هزینه های غير  

 عملياتی 
3,000 3,000 3,600 3,600 4,320 4,320 5,184 5,184 6,221 6,221 

سود )زيان (خالص قبل از كسر 

 ماليات 
154,427 136,227 213,392 158,792 256,071 144,271 307,285 190,285 368,742 241,342 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ماليات 

)زيان (خالص پس از كسر  سود 

 ماليات 
154,427 136,227 213,392 158,792 256,071 144,271 307,285 190,285 368,742 241,342 
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 گزارش توجيهي افزايش سرمايه 

 

 ارزيابي مالي طرح : 

جریانات نقدی ورودی )خروجی( به شرح جدول زیر خواهد جریانات نقدی ورودی ناشی از افزایش سرمایه و همچنين خالص 

                                                                  بود:
 ميليون ریال  بر حسبقام  ار                                                                                                                                         

 1403سال  1402سال  1401سال  1400سال  1399سال  شرح            

       368,742       307,285       256,071       213,392       154,427 سود )زیان (خالص با فرض انجام افزایش سرمایه 

       241,342       190,285       144,271       158,792       136,227 سود )زیان( خالص با فرض عدم انجام افزایش سرمایه 

       127,400       117,000       111,800       54,600       18,200 خالص تغييرات سود )زیان( 

       0       0       0       0       0 + سایر هزینه های غير نقدی تفاضلی 

       0       0       0       0       0 + سرمایه در گردش در آخر سال 

       127,400       117,000       111,800       54,600       18,200 جریان نقد ورودی 

       0       0       150,000       100,000       50,000 جریان نقد خروجی  -

      127,400       117,000      -38,200     -45,400     -31,800 خالص جريان نقدی 

 
 

                                                        

 باشد: براساس اطالعات ارائه شده، بازده طرح پيشنهادی به شرح جدول زیر می
 

 

 نتيجة ارزیابی معيار مالی استفاده شده 

 3.6 سال   –گذاری  دورة برگشت سرمایه از زمان سرمایه

   25,603 ميليون ریال   -ارزش فعلی خالص  

 %35 درصد  -نرخ بازده داخلی  

 18 درصد  -نرخ تنزیل  

 

الف ( با توجه به روش تفاضلی به کار گرفته شده ) حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه ( ، ارزیابی مالی پيشنهاد افزایش سرمایه  

 پذیر می باشد . در محاسبات مذکور نرخ تنزیل نرخ بازده اوراق مشارکت بدون ریسک در نظر گرفته شده است .  توجيه

 

است. بدیهی است در صورت مبنای تهية صورتهای مالی آتی شرکت براساس مفروضات موجود و تداوم وضعيت فعلی لحاظ گردیدهب (  

 مفروضات ارائه شده، احتمال تغيير نتایج وجود دارد.تغييرات آتی با اهميت اقتصادی و تأثيرگذار بر  
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 گزارش توجيهي افزايش سرمايه

 

 :   شركتانباشته  بيني صورت سود و زيان  پيش -3

  باشد: شرکت درصورت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به شرح جدول زیر میانباشته بينی سود و زیان پيش
 ميليون ریال  بر حسبارقام                                                                                                                                                                                                                                    

 شرح 

 1403سال   1402سال   1401سال   1400سال   1399ال  س

انجام افزایش 

 سرمایه
 وضعيت فعلی 

انجام افزایش 

 سرمایه
 وضعيت فعلی 

انجام افزایش 

 سرمایه
 وضعيت فعلی 

انجام افزایش 

 سرمایه
 وضعيت فعلی 

انجام افزایش 

 سرمایه
 وضعيت فعلی 

   285,632 409,553 210,764 307,124 193,527 236,767 143,716 159,805 87,326   87,326 سود انباشته اول دوره 

   241,342 368,742 190,285 307,285 144,271 256,071 158,792 213,392 136,227 154,427 سود خالص طی دوره 

   526,974   778,295   401,049   614,409   337,798   492,838   302,509   373,197 223,553   241,753 سود قابل تخصيص

   152,228   245,828 115,417 204,857 127,034 170,714 108,982 123,542 69,861   69,861 سود سهام مصوب پرداختی

 0 0 0 0 0 15,000 0 12,888 9,976   12,088 اندوخته قانونی 

   374,746   532,467   285,632   409,553   210,764   307,124   193,527   236,767 143,716   159,805 سود انباشته پایان دوره 

 

 مفروضات پيش بيني صورت سود و زيان انباشته : 

 سود سال جاری در نظر گرفته شده است .  %80،  پرداختنی هر سالسهام سود الف ( 

 شده است.درصد سرمایه در محاسبات منظور  10درصد سود خالص هر سال تا سقف  5اندوخته قانونی معادل ب ( 
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 گزارش توجيهي افزايش سرمايه 

 

 صورت تغييرات در حقوق مالکانه :  -4

 ميليون ریال بر حسبارقام                                                                                                                                                                                                                                                                           

 شرح 

 جمع کل  سود انباشته  اندوخته قانونی  سرمایه 

انجام افزایش  

 سرمایه 
 وضعيت فعلی 

انجام افزایش  

 سرمایه 
 وضعيت فعلی 

انجام افزایش  

 سرمایه 
 وضعيت فعلی 

انجام افزایش  

 سرمایه 
 وضعيت فعلی 

   348,060   348,060   87,326   87,326   14,634   14,634   246,100   246,100 1399/01/01مانده در  

  0   50,000             50,000 افزایش سرمایه 

   348,060   398,060             1399تغييرات حقوق مالکانه در سال 

 (69,861) (69,861) (69,861) (69,861)         پرداخت سود سهام 

 136,227 154,427 136,227   154,427         1399سود خالص سال 

 0 0 (9,976) ( 12,088)   9,976   12,088     اندوخته قانونی تخصيص یافته 

   414,426  482,626 143,716  159,805  24,610   26,722  246,100  296,100 1399مانده تجديد ارائه شده در پايان سال 

  0   100,000             100,000 افزایش سرمایه 

 ( 108,982) ( 123,542) ( 108,982) ( 123,542)         پرداخت سود سهام 

 158,792 213,392   158,792   213,392         1400سود خالص سال 

 0 0 0 ( 12,888)  0   12,888     اندوخته قانونی تخصيص یافته 

  464,237   672,477   193,527   236,767  24,610  39,610  246,100  396,100 1400مانده تجديد ارائه شده در پايان سال 

  0   150,000             150,000 افزایش سرمایه 

 ( 127,034) ( 170,714) ( 127,034) ( 170,714)         پرداخت سود سهام 

 144,271 256,071   144,271   256,071         1401سود خالص سال 

 0 0  0 ( 15,000)  0   15,000     تخصيص یافته اندوخته قانونی 

   481,474  907,834  210,764  307,124  24,610  54,610  246,100   546,100 1401مانده تجديد ارائه شده در پايان سال 

 ( 115,417) ( 204,857) ( 115,417) ( 204,857)         پرداخت سود سهام 

 190,285 307,285   190,285   307,285         1402سود خالص سال 

   556,342  1,010,262   285,632   409,553  24,610  54,610  246,100   546,100 1402مانده تجديد ارائه شده در پايان سال 

 ( 152,228) ( 245,828) ( 152,228) ( 245,828)         پرداخت سود سهام 

 241,342 368,742   241,342   368,742         1403سود خالص سال 

  645,456   1,133,176  374,746   532,467  24,610  54,610  246,100   546,100 1403مانده تجديد ارائه شده در پايان سال 
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 :   بيني بودجۀ نقدیپيش -5

    ) مفروضات در صفحه بعد ( در جدول زیر نمایش داده شده است.سال آتی شرکت با دو فرض افزایش و عدم افزایش سرمایه  پنجبينی شدة  بودجة پيش

 ميليون ریال بر حسبارقام                                                                                                                                                                                                                                                                            

 شرح

 1403سال   1402سال   1401سال   1400سال   1399سال  

انجام افزايش  

 سرمايه 

وضعيت 

 فعلي

انجام افزايش  

 سرمايه 
 فعلي وضعيت 

انجام افزايش  

 سرمايه 
 وضعيت فعلي 

انجام افزايش  

 سرمايه 
 وضعيت فعلي 

انجام افزايش  

 سرمايه 
 وضعيت فعلي 

بع
نا

م
 

   490,000  0   450,000  0   430,000  0   210,000  0   160,000   90,000 دریافت وام 

  0  0  0  0  0   150,000  0   100,000  0   50,000 وجه نقد حاصل از افزایش سرمایه 

   441,371   441,371   367,809   367,809   306,508   306,508   255,423   255,423   212,853   212,853 درآمد 

دریافت حساب های دریافتنی طی  

 دوره 
405,757   405,757   91,223   91,223   109,467   109,467   131,360   131,360   157,632   157,632   

هزینه های  خالص سایر درآمدها و 

 عملياتی 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 دریافت وجه سرمایه گذاری ها 

  0  0  0  0  0  0  0  0 . . سایر دریافتها 

   1,089,003   599,003   949,170   499,170   845,975   565,975  556,646  446,646   778,610   758,610 جمع منابع  

  

   209,430   209,430   174,525   174,525   145,438   145,438   121,198   121,198   100,998   100,998 هزینه ها ی اداری و تشيالتی و.. 

پرداخت حساب های پرداختنی طی  

 دوره 
364,656  364,656  25,250   25,250   30,300   30,300   36,359   36,359   43,631   43,631   

   450,000  0   430,000  0   210,000  0   160,000   90,000   104,635   104,635 پرداخت اصل وام های دریافتی 

   127,400  0   117,000  0   111,800  0   54,600  0   41,600   23,400 پرداخت بهره مالی طی دوره 

   152,228   245,828   115,417   204,857   127,034   170,714   108,982   123,542  69,861  69,861 پرداخت سود سهام طی دوره 

  0  0  0  0   150,000   150,000   100,000   100,000   50,000   50,000 سرمایه گذاری های بلند مدت

                   9,411   9,411 سود سهام پرداختنی معوق 

   982,690   498,890   873,301   415,741   774,571   496,451   570,029   459,989   741,161   722,961 جمع مصارف   

   106,314   100,114   75,868   83,428  71,403   69,523   13,384-  13,344- 37,448 35,648 مازاد )کسری( نقدینگی   

   195,657   199,577   119,789   116,149   48,386  46,626  61,769   59,969   24,321   24,321 مانده اول دوره  

   301,971   299,691   195,657   199,577   119,789   116,149   48,386  46,626  61,769   59,969 مانده پایان دوره   
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 گزارش توجيهي افزايش سرمايه 

 

 

 بودجه نقدی :   پيش بيني   مفروضات

 

 است.  فروش سال جاری در محاسبات منظور گردیده از %80 وجه نقد حاصل از فروش با فرض وصول مانده اول دوره حسابهای دریافتنی تجاری و وصولالف ( 

 گردد. پرداخت می  ،  مانده اول دوره حسابهای پرداختنی از  %80ب ( 

 گردد.  می  ماه پس از مجمع عمومی عادی ساليانه، پرداخت  8سود سهام هرسال حداکثر ظرف  ج (

 به صورت نقد پرداخت می گردد .  هزینه ها مبلغ   %80د ( 

 

 

 اثر افزايش سرمايه بر نسبتهای مالي :  -6

 

 شرح 

 1403سال   1402سال   1401سال   1400سال   1399سال  

انجام افزایش 

 سرمایه
 وضعيت فعلی 

انجام افزایش 

 سرمایه
 وضعيت فعلی 

انجام افزایش 

 سرمایه
 وضعيت فعلی 

انجام افزایش 

 سرمایه
 وضعيت فعلی 

افزایش انجام 

 سرمایه
 وضعيت فعلی 

  1.00  0.14  1.07  0.14  1.18  0.15  0.74  0.20  0.69  0.45 نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام 

 %50 %12 %52 %13 %54 %13 %42 %16 %41 %31 نسبت بدهی به دارایی 

 %50 %88 %48 %87 %46 %87 %58 %84 %59 %69 نسبت مالکانه 
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 گزارش توجيهي افزايش سرمايه 

 ضعيت ساختار ماليو -7

  یالر يليونارقام  بر حسب م                                   باشد.می صفحه بعدشرح سال مالی آتی با فرض انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به پنجبينی ترازنامة شرکت برای پيش

 شرح
 1403سال   1402سال   1401سال   1400سال   1399سال  

 وضعيت فعلي  انجام افزايش سرمايه  وضعيت فعلي  انجام افزايش سرمايه  وضعيت فعلي  انجام افزايش سرمايه  وضعيت فعلي  انجام افزايش سرمايه  وضعيت فعلي  انجام افزايش سرمايه 

                     داراييهای جاری:
 301,971 299,691 195,657 199,577 119,789 116,149 48,386 46,626 61,769 59,969 موجودی نقد 

 1,601 1,601 1,601 1,601 1,601 1,601 1,601 1,601 1,601 1,601 سرمایه گذاری کوتاه مدت 

 189,159 189,159 157,632 157,632 131,360 131,360 109,467 109,467 91,223 91,223 دریافتنی های تجاری و غير تجاری 

 3,071 3,071 3,071 3,071 3,071 3,071 3,071 3,071 3,071 3,071 سفارشات و پيش پرداختها 

 495,802 493,522 357,962 361,882 255,821 252,181 162,525 160,765 157,664 155,864 جمع داراييهای جاری 

                     داراييهای غير جاری:

 769,125 769,125 769,125 769,125 769,125 769,125 619,125 619,125 519,125 519,125 سرمایه گذاریهای بلندمدت 

 2,860 2,860 2,860 2,860 2,860 2,860 2,860 2,860 2,860 2,860 دارائيهای نامشهود 

 22,256 22,256 22,256 22,256 22,256 22,256 22,256 22,256 22,256 22,256 دارایيهای ثابت مشهود 

 794,241 794,241 794,241 794,241 794,241 794,241 644,241 644,241 544,241 544,241 جمع داراييهای غير جاری 

 1,290,043 1,287,763 1,152,203 1,156,123 1,050,062 1,046,422 806,766 805,006 701,905 700,105 جمع كل داراييها

                     بدهيهای جاری:

 152,358 152,358 143,631 143,631 136,359 136,359 130,300 130,300 125,250 125,250 پرداختنی های تجاری و غير تجاری 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ماليات پرداختنی 

 490,000 0 450,000 0 430,000 0 210,000 0 160,000 90,000 تسهيالت مالی دریافتی 

 642,358 152,358 593,631 143,631 566,359 136,359 340,300 130,300 285,250 215,250 جمع بدهي های جاری 

                     بدهيهای غير جاری:

 2,229 2,229 2,229 2,229 2,229 2,229 2,229 2,229 2,229 2,229 ذخيره مزایای پایان خدمت کارکنان 

 2,229 2,229 2,229 2,229 2,229 2,229 2,229 2,229 2,229 2,229 جمع بدهيهای غير جاری 

 644,587 154,587 595,860 145,860 568,588 138,588 342,529 132,529 287,479 217,479 جمع كل بدهيها 

                     حقوق صاحبان سهام : 

 246,100 546,100 246,100 546,100 246,100 546,100 246,100 396,100 246,100 296,100 سرمایه 

 24,610 54,610 24,610 54,610 24,610 54,610 24,610 39,610 24,610 26,722 اندوخته قانونی 

 374,746 532,467 285,632 409,553 210,764 307,124 193,527 236,767 143,716 159,805 سود )زیان ( انباشته 

 645,456 1,133,176 556,342 1,010,262 481,474 907,834 464,237 672,477 414,426 482,626 جمع حقوق صاحبان سهام 

 1,290,043 1,287,763 1,152,203 1,156,123 1,050,062 1,046,422 806,766 805,006 701,905 700,105 جمع بدهيها و حقوق صاحبان سهام 
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 گزارش توجيهي افزايش سرمايه

 :  شركتبررسي وضعيت صنعت          

جهت مصارف    لوله های چدن نشکن ) داکتيل ( در شرکتهای تامين کننده مواد اوليه و توليد  با توجه به سرمایه گذاری شرکت در  

شرایط اقتصادی کشور ،  انتقال در شبکه های آبرسانی و فاضالب به روش ریخته گریز از مرکز افقی موسوم به آبگرد یا دی الوود  

 بودجه عمرانی دولت و امکان صادرات شرکتهای سرمایه پذیر بر سودهی شرکت های مذکور بسيار موثر است.

 :   صنعتهای شركت  و  ريسکتجزيه و تحليل   

 با آن روبه رو می باشد به شرح زیر است :های مختلف در حوزه که شرکت مخاطراتی

 .  عدم ثبات سياستهای خرد و کالن اقتصادی و سياسی دولت (1

 ها. و کنترل قيمت مالی دولتو محدودیت های  سازی معامالت های تنظيمی بازار، شفاف سياست (2

 .  و تخصيص آنارز و نحوه تامين بحث کمبود  (3

 تحریم های اقتصادی و بانکی بر صادرات محصول و واردات مواد اوليه و قالب ها . مبهم بودن آثار  (4

 رميانه .واه ای و وجود بحران های خای منطق عدم شفافيت در سياسته (5

امکان وصول به موقع مطالبات  عدم تخصيص و پرداخت بودجه های جاری و عمرانی به سازمانهای آبفا و در نتيجه عدم   (6

 شرکت.

 یه مابه التفاوت نرخ ارز ناشی از صادرات تعيين تکليف نشده استتعهدات شرکت بابت تسو (7

 باشد. شدة ، شرکت مجبور به افزایش نرخ فروش، جهت تداوم فعاليت میتمامهای فوق، در صورت افزایش قيمتبا توجه به ریسک

 :  پيشنهادگيری و جمع بندی، نتيجه

تحليل های مالی ارائه شده در بخش های قبل تحت عنوان بررسی موضوع افزایش سرمایه، منابع و مصارف آن ، روند  با توجه به 

توسعه عملياتی شرکت در سال های اخير ، اثر افزایش سرمایه با دو فرض انجام و عدم انجام افزایش سرمایه هيات مدیره شرکت  

) سهامی خاص ( ، با لحاظ نمودن صرفه و صالح شرکت به این نتيجه رسيده که در راستای اهداف تشریح شده    صنعتی مشفق

  ميليارد 300به مبلغ  افزایش    ریال )  ميليون 546.100مبلغ   ریال به  ميليون  246.100از مبلغ  نماید سرمایه شرکت  میپيشنهاد  

و با انتشار   سهامدارانو آورده نقدی  شدة    از محل مطالبات حال  ،  مایه پذیرمشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرجهت  ریال(  

 افزایش یابد.  العاده  با تصویب مجمع عمومی فوق سه مرحلهدر  جدید  اوراق سهام

 

  


