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دوستان گرانقدر و سهامداران ارجمند
این قافله عمر عجب میگذرد!
گرچه گاه سرعت گذشت روزها هراس انگیز می نماید لیکن حضور در جمع صمیمی دوستانی که به برکت
وجودشان گوشه ای از این کشور آبادان شده و جمع خانواده های بسیار را به زندگی و آینده دلگرم ساخته است،
موجب نشاط و آرامش مدیران شرکت توسعه صنعتی مشفق است .حضور شما در مجمع رسیدگی به عملکرد و
حسابهای سال مالی  1395مانند همیشه موجب سرافرازی ماست.

تاریخچه فعالیت شرکت:
اکثر دوستان حاضر در جمع یاران نخستین هیئت مدیره کنونی شرکت هستند و این که پس از حدود  12سال
فعالیت در کنار یکدیگر هستیم فرصتی گران بهاست و ما قدردان آن هستیم .خرسندم در جمع شما اعالم کنم
که نهال کاشته شده در سال  1384با وجود تندباد رویدادهای سال های اخیر مقاوم و استوار است .مجموعه
توسعه صنعتی مشفق با دلسوزی تک تک مدیران و کارکنان و درایت سهامداران در سال های اولیه تاسیس،
موفق به ایجاد چند واحد تولیدی و خدماتی در زنجیره تولید لوله چدن نشکن شد .اندکی پس از تاسیس به
گستردن چتر نفوذ خود در حوزه صنایع آب پرداخت .در شش سال گذشته که تقریبا نیمه بیشتر عمر تولیدی و
اقتصادی مجموعه مشفق در آن گذشته است ،وجود هم زمانی تورم و رکود در اقتصاد کشور ،سرنوشت غم
انگیزی برای بسیاری از بنگاه های اقتصادی رقم زد .اما نتوانست این نهال جوان را گزندی جدی بزند .به دلیل
رکود بسیار سنگینی که در چند سال اخیر بر این صنعت حاکم شده است ،افزون بر گفتگو های جاری در جمع
مدیران به مشورت مستقیم با سهامداران ارشد خود در مجمع مشاوران مدیریت پرداختیم .به توصیه دوستان
سهامدار خود و برپایه بررسی های کارشناسانه در اواخر سال  ،1394آغاز به چابک سازی شرکت و فروش برخی
دارائی ها کردیم .اوج این اقدامات در دوره مورد گزارش رخ داد و پروژه چابک سازی شرکت در این مقطع با
موفقیت به پایان رسیده است .این تحرک به هنگام باعث خروج شرکت از وضعیت زیان دهی و پشت سر
گذاشتن بحرانی شد که متاسفانه هنوز در بخش های بزرگی از صنعت کشور ادامه دارد و بسیار ی از بنگاه های
ایرانی تاب تحمل آن را نیاورده اند.
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موضوع فعالیت اصلی شرکت:
اهم فعالیت های اصلی شرکت براساس اساسنامه ،انجام امور بازرگانی مجاز در داخلل و خلارج کشلور ،سلرمایه
گذاری برای ایجاد و توسعه واحدهای تولیدی و خدماتی ،اخذ نماینلدگی از اشلخاو و یلا قبلول نماینلدگی از
ایشان می باشد.

فضای کسب و کاردر دوره مورد گزارش :
در دوسال پایانی دولت دهم ،سیاست های ناهنجار و تخریبی اقتصادی به بار نشست .با کنار رفتن آن دولت،
تالش برای کنترل تورم و ایجاد نظم مالی برای دولت شروع شد .در سایه پیشرفت گفتگوهای هسته ای و ایجاد
خوشبینی به آینده ،با وجود رو به کاهش نهادن درآمد های نفتی ،پس از یک دوره انقباضی در اقتصاد ملی،
شاهد رشد  3/2درصدی آن در سال  1393بودیم .لیکن این رشد به صورت محدود و تنها در بخش هایی از
اقتصاد رخ داد و ادامه دار و گسترده نبود .
کندی گشایش در روابط بانکی و تداوم کاهش درآمد های نفتی که حاصل ادامه تهاجم هماهنگ نیروهای تندرو
داخلی و خارجی بود و با هدف به شکست کشاندن دولت و بویژه ناکارآمد نشان دادن توافق هسته ای انجام
میشد ،وضعیتی بی سابقه را در اقتصاد کشور رقم زد که کم و بیش ادامه دارد .از طرفی بخش های بزرگی از
فعالیت های اقتصادی کشور از کنترل دولت خارج است .بسیاری از آن ها به حوزه های پولی و مالی ورود کرده
اند و از قواعد شفافیت مالی تمکین نمی کنند .این وضع عادی سازی ارتباطات بانکی را به تاخیر می اندازد که
آثار بد آن بنگاه های خصوصی را نیز در بر گرفته است .از طرف دیگر کمبود درآمدهای نفتی فشار بودجه ای بر
مالیات را باال می برد و چون بسیاری از نهادهای وابسته به نهادهای قدرت از پرداخت مالیات خودداری می
کنند ،لذا فشار بر مالیات به صورتی مضاعف بر دوش بنگاه های خصوصی وارد میشود آن هم در شرایطی که
بازارهای داخلی شکننده شده و بازارهای صادراتی نیز در اثر بحران های منطقه ای از دست رفته است .
مجموعه این عوامل باعث شد که در مقیاس کالن ،حجم اقتصاد ملی در سال  1394کوچکتر شود .تنها در بخش
صنعت و معدن شاهد  6/9درصد کاهش ارزش تولید بودیم .افزایش فشار مالیاتی آن هم بر دوش بنگاه های
صنعتی که خود قربانی این کاهش درآمد بودند در سال  94و پس از آن در سال  ،1395بحران جدی تامین
منابع مالی و گران شدن بهای تمام شده و کاهش سود را در پی داشت و الجرم چراغ تولید را کم فروغ تر کرد.
کاهش درآمدهای ملی از فروش نفت و تولیدات وابسته به آن ،علیرغم افزایش مالیات ها و به دلیل ادامه سیاست
پرداخت یارانه ها و حفظ پیکره سنگین دولت ،به زیان بودجه های عمرانی تمام شد.
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در ده ماهه  ،1395در مقایسه با دوره مشابه بودجه های عمرانی  18/5درصد کاهش یافت .این به مفهوم بازاری
محدود تر برای تولیدگران و پیمانکاران بخش خصوصی بود .در همین مدت وصول مالیات ها  28درصد افزایش
یافت! با این وصف ،کمبود منابع درآمدی بدهی دولت به بنگاه ها و نهادهای عمومی افزایش یافت .هر چند
مسئوالن درباره ارقام بدهی دولت ،به دلیل غیر شفاف بودن نهادهای دولتی ،سخنانی پراکنده و گاه متناقض
گفته اند ،اما حجم بدهی های دولت در حد  750.000میلیارد تومان برآورد میشود! برای گریز از چنبره پرفشار
این وضع آشفته ،مسئوالن اقتصادی دولت سیاست "مدیریت بدهی ها" را طراحی کردند که با تایید مجلس
همراه شد .یکی از وجوه این سیاست صدور اوراق بهادار اسناد خزانه اسالمی ،اوراق مشارکت و صکوک است که
حاصل اجرای آن ها در صنایع مرتبط ،افزایش هزینه تولید و کاهش سود است .افتادن در این هزارتوی پیچ در
پیچ به فروپاشی بسیاری از صنایع خصوصی کشور و ورود موسسان و مدیران و سهامداران آن ها به بازارهای
غیرمولد انجامیده است.

واکنش مدیران شرکت توسعه صنعتی مشفق:
همانگونه که در گزارش سال پیش به آگاهی دوستان رسید ،با لمس عالئمی از وضعیت ناهنجار فضای کسب و
کار در اواخر سال  ،1393اندیشیدن و یافتن تدابیری برای حفظ دارایی های شرکت با مشورت سهامداران ارشد
شرکت آغاز شد .این در شرایطی بود که در نیمه راه ایجاد واحد صنعتی جدیدی بودیم .تعلیق طرح مزبور می
توانست به خسارتهای مالی جبران ناپذیری بیانجامد .با تامین منابع مالی از دوستان سهامدار و یاور همیشگی
خود توانستیم طرح تولید آلیاژ های آهنی را به پایان بریم .لیکن بطور طبیعی این اقدام جسورانه موجب وارد
شدن زیان در حسابهای شرکت در سال  1394شد .گرچه ما تحت تاثیر و سنگینی فضای کسب و کار کشور
زیان را تجربه کردیم اما سرفرازیم که طرح موفق دیگری با کیفیتی خوب به اجرا در آمد که ضمن ایجاد اشتغال
مفید برای گروه دیگری از جوانان کشور ،اکنون روند سود دهی آن آغاز شده است.
در ادامه رای زنی های خود با سهامداران ارشد شرکت در مجمع مشاوران مدیریت که به اختصار"  3ام" نامیده
میشود کاهش دارایی های کم بازده شرکت و کاهش نسبت توسعه ای آن یعنی نسبت ارزش دارایی ها به ارزش
ویژه پی گرفته شد .طبعا اجرای این سیاست مستلزم کاری سنگین برای باال بردن قیمت دارایی های در دست
فروش در بازار و نیز یافتن خریدارانی بود که با سیاست های اجرایی شرکت توسعه صنعتی مشفق همراه باشند.
سیاست کاهش همزمان تسهیالت دریافتی از طریق انتقال منابع حاصل از فروش دارایی ها به همراه کاهش
هزینه های جاری شرکت تعقیب شد .صورت های مالی عملکرد سال  1395که به محضر شما تقدیم شده است
حاصل اجرای این تدابیر است .خلروج از دایره زیاندهی و ورود به مدار سودآوری مهمترین دستلللاورد عملللکرد
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مدیران شرکت توسعه صنعتی مشفق در سال  1395است .مایلم از تمامی سهامدارانی که با دادن فکر و یا کمک
های به موقع مالی و یا خرید بخشی از دارایی ها ما را یاری دادند و از همه همکارانم که سختی های بسیار را
تحمل کردند از طرف خود و اعضاء محترم هیات مدیره تشکر کنم .آینده برای ما در شرکت توسعه صنعتی
مشفق روشن است و عملکرد سه ماهه نخست سال  1396شرکت های سرمایه پذیر گویای آن است.
تاریخچه و تغییرات سرمایه در شرکت توسعه صنعتی مشفق:
شرکت توسعه صنعتی مشفق (سهامی خاو) با سرمایه اولیه ده میلیون ریال در اداره ثبت شلرکتها و مالکیلت
صنعتی تهران ،با شماره  253102به ثبت رسیده و پس از طی  18مرحلله افلزایش سلرمایه ،در حلال حاضلر
سرمایه پرداخت شده شرکت ،مبلغ  246/1میلیارد ریال میباشد .که مراحل ثبت آخرین مرحله آن در سلال96
درحال انجام نهایی می باشد.
جدول و نمودار تغییرات سرمایه شرکت
ردیف

تاریخ

1

84/5/26

سرمایه ثبتی

تعداد

مراحل ثبت سرمایه

سرمایه ثبتی به ریال

سهامداران
4نفر

10,000,000

2

85/3/31

نقل وانتقال سهام مؤسسین به سهامداران جدید

 27نفر

10,000,000

3

85/6/24

مرحله اول

 27نفر

5,112,920,000

4

85/10/5

مرحله دوم

 27نفر

10,017,420,000

5

85/12/28

مرحله سوم

 27نفر

15,500,000,000

6

86/5/22

مرحله چهارم

 44نفر

26,000,000,000

7

86/8/15

مرحله پنجم

 48نفر

36,000,000,000

8

87/3/15

مرحله ششم

 55نفر

46,000,000,000

9

87/6/31

مرحله هفتم

 72نفر

61,000,000,000

10

88/3/20

مرحله هشتم

 86نفر

81,000,000,000

11

88/8/25

مرحله نهم

102نفر

96,000,000,000

12

89/8/30

مرحله دهم

113نفر

116.000.000.000

13

90/07/30

مرحله یازدهم

120نفر

140.000.000.000

14

91/03/01

مرحله دوازدهم

138نفر

155.000.000.000

15

92/03/20

مرحله سیزدهم

 152نفر

164.300.000.000

16

92/12/28

مرحله چهاردهم

 169نفر

185.000.000.000

17

93/09/01

مرحله پانزدهم

 170نفر

230.000.000.000

18

94/10/01

مرحله شانزدهم

 168نفر

246.100.000.000
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روند تغییرات سرمایه گذاری و سودآوری:
(ارقام به میلیون ریال)
ردیف

سال

حجم سرمایه گذاری

سود و زیان خالص

نسبت توسعه ی

1

84

397

0

40

2

85

43.504

()538

1/82

3

86

51.176

3.198

1/30

4

87

202.133

119

2/48

5

88

235.863

24.611

1/95

6

89

241.870

22.477

1/72

7

90

277.200

30.508

1/60

8

91

302.867

42.196

1/42

9

92

408.310

15.976

1/94

10

93

430.575

1.499

1/79

11

94

436.768

()30.910

1/96

12

95

238.238

2.171

1/51
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وضعیت اشتغال:
شرکت در سال  95با بهره گیری از خدمات  5نفر کارکنان موقت و  3نفر کارکنان حق الزحمه ای بجلز اعضلاء
هیئت مدیره به انجام وظایف مربوطه اشتغال داشته که کماکان به خدمات پاره وقت به شرکت های گلروه نیلز
ادامه داده است .
افزایش سرمایه گذاری ها:
در دوره مورد گزارش هیچگونه افزایش سرمایه در شرکت مورد گزارش و شلرکت هلای سلرمایه پلذیر صلورت
نگرفته است و صرفا مراحل ثبت مراتب انجام شده در سال قبل در شرکت توسعه صلنعتی مشلفق از  230بله
246/1میلیارد ریال و در شرکت هامون نایزه از  325میلیارد ریال به  400میلیارد ریال در حال پیگیری و اقدام
بوده است.
امور شرکتهای سرمایه پذیر:
 -1شرکت هامون نایزه
نیاز رو به رشد کشور و بازارهای منطقه خلیج فارس به لوله های چدن داکتیل ،همچنین نبودن ظرفیت
مناسب تولیدی در منطقه برای پاسخگویی به چنین نیازی ،نهایتا در اردیبهشت سال  1385به تاسیس
شرکتی بنام هامون نایزه منجر گردید.
نتیجه فعالیت شرکت هامون نایزه در هشتمین سال بهره برداری خود فروش  13.754تن لوله چدنی و
18.750تن بیلت بوده است ،قابل ذکر است تولید بیلت از نیمه دوم سال  93در شرکت آغاز شده است.
میزان وزنی فروش محصوالت شرکت جمعا  32.540تن طی سال می باشد که شامل  12.825تن فروش
داخلی لوله و  18.750تن فروش داخلی بیلت و  929تن فروش صادراتی لوله بوده است  .درصد تحقق
عملکرد نسبت به برنامه فروش وزنی شرکت در سه حوزه فوق به ترتیب  64، 63و  48درصد بوده است.
میزان فروش شرکت در سال  94بالغ بر  1.094میلیارد ریال است که  95درصد برنامه بوده است  .سهم
فروش داخلی از رقم مزبور  1.054میلیارد ریال که  834میلیارد آن لوله و  220میلیارد آن مربوط به بیلت
بوده است .سهم فروش صادراتی شرکت که تماما مربوط به لوله می باشد ،مبلغ  1/03میلیون دالر میباشد .
سود خالص پس از کسر مالیات شرکت 82 ،میلیارد ریال است که با تاثیر مبلغ  133میلیارد ریال هزینه
های مالی حاصل شده است.
هزینه های مالی شرکت متاثر از میزان استفاده از تسهیالت بانکی قابل توجه ای در طی سال می باشد که
مانده آن در پایان دوره مالی بالغ بر  524میلیارد ریال است که نسبت به سال مالی قبل 10/3درصد رشد
داشته است.
عدم امکان وصول به موقع مطالبات شرکت عمدتا از سازمان های آب و فاضالب با مانده  699میلیارد ریال
و  32درصد رشد نسبت به رقم سال قبل ،دلیل استفاده از تسهیالت بانکی به رقم فوق است.
قابل ذکر است  ،نسبت سود به سرمایه شرکت در همین شرایط در سال  23/8 ،95درصد بوده است.
8

سود تقسیم شده شرکت برای هر سهم مبلغ  175ریال بوده که جمع آن با احتساب  400میلیون سهم
مبلغ  70میلیارد ریال می باشد.
براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده منعقده در خردادماه  ،95سرمایه شرکت از  325میلیارد ریال به
 400میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده سهامداران افزایش یافته است.
جدول ترکیب سهامداران شرکت در مقطع پایان سال  95بشرح زیر میباشد:
جدول ترکیب سهامداران شرکت هامون نایزه در پایان 1395
ردیف

نام سهامداران

تعداد سهام

درصد سهام

1

شرکت توسعه صنعتی مشفق

136.225.000

35/69992

2

شرکت توسعه وتامین شریف

136.225.000

34/06

3

شرکت لوله و ماشین سازی ایران

40.000.000

10

4

صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز

40.000.000

10

5

شرکت آینده گستر

40.000.000

10

6

شرکت آلیاژهای نشکن ساز

975.000

0/24

7

آقای نصراله محمد حسین فالح

82

0/00002

8

آقای مهدی کباری

164

0/00004

9

آقای محمود شریعتی نیاسر

81

0/00002

400.000.000

100

جمع کل
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 -2شرکت آلیاژ گستر هامون( سهامی خاص)
شرکت آلیاژ گستر هامون با هدف تولید فروسیلیس که مورد مصرف صنایع فوالد سازی و ریخته گری
می باشد در سال  1392با سرمایه اولیه  100میلیون ریال در تاریخ  92/4/10در اداره ثبت شرکت های
تهران به ثبت رسیده است .سرمایه شرکت در حال حاضر پس از افزایش در چند مرحله به مبلغ 180
میلیارد ریال بالغ گردیده و مراتب ثبت آن نیز در مرجع فوق الذکر انجام پذیرفته است.
کارخانه شرکت در زمینی به مساحت  12هکتار و با عقد قرارداد اجاره با اداره کل راه و شهر سازی استان
اصفهان در مجاورت شرکت هامون نایزه در کاشان احداث گردیده است.
اجرای طرح با تحویل زمین کارخانه در تاریخ  92/8/11و آغاز عملیات اجرای طرح در همین زمان و پایان
نصب ماشین آالت وارده در تاریخ  ، 94/03/15منجر به انجام اولین شارژ کوره و اولین ذوب گیری در
تاریخ  94/4/9و  94/4/10با سرمایه گذاری بالغ بر  290میلیارد ریال شده است.
با آغاز بهره برداری رسمی از کارخانه در مرداد  94شرکت توانست با بکار گیری حداکثر ظرفیت ها و بهبود
همزمان فرآیندهای تولیدی و اصالحات سیستمی  ،طی  5ماه کارخانه را به ظرفیت اسمی کامل برساند و
قبل از پایان سال 94با تولید  2.818تن حجم برنامه ریزی شده تولید را فراتر از بودجه سال  94محقق
نمایند.
براساس قرارداد منعقده فی مابین شرکت آلیاژ گستر هامون و شرکت توسعه بازرگانی مشفق کلیه فعالیتها
در راستای فروش محصوالت شرکت ،صرفا از طریق شرکت توسعه بازرگانی مشفق بعنوان نماینده انحصاری
فروش محصوالت آلیاژ گستر انجام می پذیرد.
شرکت آلیاژگستر هامون در سال  1395موفق به کسب دانش فنی و تولید محصول فرو سیلیکو منیزیم
گردید و هم اکنون تولید  4900تن فروسیلیسیم 700 ،تن فروسیلیکو منیزیم و  980تن میکرو سیلیکا را
برای سال  1396در دستور کار دارد.
حجم وزنی فروش شرکت طی سال  ،95برابر  7241تن بوده که شامل  4671تن فرو سیلسیم 149 ،تن
فروسیلیکو منیزیم و 2421تن میکروسیلیکا بوده است.
مبلغ ریالی فروش سه محصول فوق در دوره یاد شده جمعا  207/9میلیارد ریال بوده است که به ترتیب
شامل  193/5میلیارد ریال فروسیلیسیم 8/7 ،میلیارد ریال فرو سیلیکومنیزیم و  5/7میلیارد ریال میکرو
سیلیکا می باشد .الزم به ذکر است که  190تن فرو سیلیس به کشور پاکستان در دوره مورد گزارش صادر
شده است.
شرکت با بهره گیری از  93نفر نیروی انسانی آموزش دیده در حوزه های تولید و فنی ،پشتیبانی ،منابع
انسانی و مالی و مدیریت ،در سال  ،95موفق به سود دهی به مبلغ خالص بالغ بر  6/34میلیارد ریال شده
است که این نتیجه با توجه به شرایط رکود حاکم بر بازار صنایع مرتبط با فوالد و رقابت موجود در عرضه
فروسیلیس در کشور توسط سایر تولید کنندگان نتیجه مطلوبی ارزیابی میشود .ضمن آنکه بنابر مصوبه
مجمع عمومی عادی مبلغ  9میلیارد سود انباشته بین سهامداران توزیع گردیده است.
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آخرین وضعیت ترکیب سهامداران شرکت بشرح جدول زیر میباشد:
جدول ترکیب سهامداران شرکت آلیاژ گستر هامون در پایان 1395
ردیف

درصد سهام

نام سهامداران

22

1

شرکت هامون نایزه

2

شرکت توسعه صنعتی مشفق

18/9

3

شرکت توسعه و تامین شریف

18

4

آقای محسن ریاحی فرد

9/4

5

آقای رسول حکیم پناه

7/5

6

آقای عبدالرضا ممیززاده

5/9

7

آقای مرتضی ریاحی فرد

5 /8

8

خانم مریم ریاحی فرد

5 /8

9

آقای وحید اشتیاق

4/9

10

شرکت توسعه خط لوله هامون

1/8

11

شرکت توسعه بازرگانی مشفق

0/000014
100%

جمع تعداد سهام

 -3شرکت توسعه بازرگانی مشفق(سهامی خاص)
شرکت توسعه بازرگانی مشفق با هدف ارائه خدمات بازرگانی تخصصی به شرکت های زیر مجموعه گروه و
همچنین به بنگاههای خارج از آن در مقطع آبان  91با واگذاری مسئولیت اجرائی آن به تعدادی از
موسسین شرکت مشفق آغاز به کار نمود .سرمایه اولیه شرکت در ابتدا تاسیس مبلغ  3میلیارد بوده است
که در پی نیاز به توسعه فعالیت های آن و در راستای مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  93/9/25به
10میلیارد ریال بالغ گردید.

11

شرکت در سال  95طبق برنامه های مصوب قبلی در حوزه های مختلف به فعالیت های مربوطه مشغول
بوده که نتیجه آن بشرح زیر قابل ذکر میباشد.
سال 95
-1در آمد حاصل از واردات و فروش مواد اولیه
 -2درآمد حاصل از خدمات فروش فروسیلیس
 -3درآمد حاصل از خدمات صادرات و بازاریابی
جملللللللع

( میلیارد ریال)

سال( 94میلیاردریال)

23/3
7/3
6/3
36/9

22/1
3/6
25/8

سود ناخالص از انجام فعالیت های فوق جمعا بالغ بر  11میلیارد ریال می باشد.
سود عملیاتی شرکت با تاثیر هزینه های فروش اداری و عمومی مبلغ  4/24میلیارد ریال را تشکیل داده
است سود خالص پس از جبران هزینه های مالی بمیزان  2/14میلیارد ریال و تاثیر خالص درآمدهای غیر
عملیاتی بمیزان  0/391میلیارد ریال به مبلغ  2/496میلیارد ریال بالغ گردیده است .بنابر مصوبه مجمع
عمومی مبلغ  2میلیارد ریال سود بین سهامداران توزیع گردیده است  .رکود حاکم بر اوضاع کالن اقتصادی
کشور و همچنین کمبود منابع مالی در گسترش فعالیت های مرتبط با حوزه واردات و فروش مواد اولیه و
لوازم مصرفی صنایع مختلف دو عامل مهم و تاثیر گذار در نتایج حاصل از تالش های بعمل آمده شرکت در
سال  95بوده است.
آخرین وضعیت ساختار سهام شرکت بشرح زیر می باشد:
جدول ترکیب سهامداران شرکت توسعه بازرگانی مشفق در پایان سال 95
درصد

ردیف

اسامی سهامداران

1

شرکت توسعه صنعتی مشفق

40

2

آقای حسین مشاطان

30

3

شرکت مدیریت راهبری آگاهان

4

4

شرکت سرمایه گذاری آینده کیش

16

5

آقای نصراله محمد حسین فالح

9

6

خانم لیال محمد حسین فالح

1
100

جمـــــع
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-4شرکت فنی و مهندسی گسترش ذوب هامون (سهامی خاص)
شرکت فنی و مهندسی گسترش ذوب هامون (سهامی خاو) ،با ترکیبی از افراد حقیقی و حقوقی در
مقطع آذر ماه  87در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسید .سرمایه ثبت شده آن در سال مورد گزارش
 12میلیارد ریال بوده است  .شرکتهای لوله و ماشین سازی ایران ،شرکت هامون نایزه و شرکت توسعه
صنعتی مشفق  51درصد سهام را بطور مساوی در اختیار دارند  .باقیمانده سهام همگی به کارشناسان
متخصص تعمیر و نگهداری کوره ها تعلق دارد.
شرکت با استفاده از  71نیرو که  32نفر آنها دارای تخصص در سطوح کارشناسی ارشد ،کارشناس و فوق
دیپلم هستند  .رشد فروش  14درصدی نسبت به سال قبل داشته است .فعالیت های آن به دو دسته کلی
تقسیم میشود .دسته اول شامل قراردادهای تعمیر و نگهداری با شرکتهای لوله و ماشین سازی ایران و
هامون نایزه و دسته دوم شامل قراردادهایی هستند که با شرکتهای خارج گروه بسته می شوند.
کل درآمد سال  95شرکت بالغ بر 44میلیارد ریال بوده است که به ترتیب  5/94درصد نسبت به سال قبل
بیشتر و نسبت به برنامه سال  95بمیزان  4/97درصد کمتر بوده است.
سود ناخالص از کل فعالیت های یاد شده بالغ بر  4/43میلیارد ریال بوده است که با تاثیر هزینه های
فروش  ،اداری عمومی ،به مبلغ  0/4میلیارد ریال سود عملیاتی منجر شده است که با تاثیر هزینه های
مالی درآمدهای غیر عملیاتی به سود خالص پس از کسر مالیات به مبلغ  576میلیون ریال نائل شده است.
براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سال  95مبلغ  0/6میلیارد ریال از محل سود انباشته پایان سال بین
سهامداران توزیع گردیده است .
ساختار سهام شرکت گسترش ذوب هامون بشرح زیر می باشد:
جدول ترکیب سهامداران شرکت گسترش ذوب هامون در پایان 1395
ردیف

درصد سهام

نام سهامداران
1

شرکت توسعه صنعتی مشفق

17

2

شرکت هاموننایزه

17

3

شرکت لوله و ماشینسازی ایران

17

4

آقای علیرضا حسینی راوندی

20

5

آقای حسن عموزاده کیاسر

11

6

آقای علی همدانی

7

7

آقای ماشاءاله اکبری

6

8

آقای پیمان صمدزادگان

5

جــــمع

100
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 -5شرکت توسعه خط لوله هامون (سهامی خاص)
شرکت توسعه خط لوله هامون در سال  1385تاسیس شد  .هدف شرکت با هدف انجام امور مهندسی ،
طراحی  ،نظارت و مدیریت پروژه های گوناگون عمرانی و صنعتی به ویژه در زمینه خطوط لوله ( آب و
فاضالب ،نفت و گاز ) و با روش  EPCاست .
شرکت توسعه خط لوله در سال  95موفق به دریافت رتبه  2آب  4 ،تاسیسات و تجهیزات 4 ،ابنیه و 5
نفت گردید و با بهره گیری از  38نفر پرسنل پروژه موفق به اجراءی پروژه های به میزان  89/7میلیارد
ریال شامل  23میلیارد از پروژه های انتقالی از سال  94و پروژه جذب شده در سال  95بوده است مبلغ
کل باقی مانده پروژه های انتقالی به سال  96مبلغ  586/7میلیارد ریال میباشد.
سود ناخالص شرکت در دوره مالی مزبور  12/38میلیارد ریال بود که پس از تاثیر هزینه های فروش اداری
و عمومی و مالی و خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی به سود خالص پس از کسر مالیات به
مبلغ  2/6میلیارد ریال منجر گردیده است.که مبلغ  2/5میلیارد ریال بر اساس مصوبه مجمع عمومی بین
سهامداران توزیع گردید.
شرکت با سرمایه ثبتی  20میلیارد ریال در مقطع پایانی سال ،95دارای 171/5میلیارد ریال دارایی146/9 ،
میلیارد ریال بدهی و  24/5میلیارد ریال حقوق صاحبان سهام بوده است .
ترکیب سهامداران و میزان درصد سهام ایشان پس از انتقال  %49از آن توسط شرکتهای توسعه صنعتی
مشفق ،هامون نایزه و لوله و ماشین سازی به آقایان دکتر محمدرضا سروش و مهندس شهبازیان بشرح
جدول زیر میباشد:

جدول ترکیب سهامداران شرکت توسعه خط لولۀ هامون در پایان 1395

ردیف

تعداد سهام

نام سهامداران

درصد سهام

1

شرکت هامون نایزه

3.400.000

17

1

شرکت لوله و ماشین سازی ایران

3.400.000

17

2

شرکت توسعه صنعتی مشفق

3.318.865

16/59

4

آقای غالمرضا شهبازیان

4.900.000

24/5

5

آقای محمدرضا سروش

4.900.000

26/5

6

آقای سید ایمان میرمحمدعلی

81.135

0/41

20.000.000

100

جمع تعداد سهام
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انجام تعهدات مالی:
انجام تعهدات مالی شرکت توسعه صنعتی مشفق براساس برنامه ریزیی های قبلی در مقاطع توافلق شلده بلا
طرف های همکاری در طی سال  95به دقت انجام پذیرفتله اسلت  .جلدول زیلر منلابع ملالی در اختیلار و
تغییرات آن طی سال  95را نشان میدهد.
جدول منابع مالی در اختیار و تغییرات و گردش آن طی سال 1395
(ارقام به میلیون ریال)
جمع منابع انتقالی از

جمع منابع تسویه

جمع منابع دریافتی

جمع منابع تمدید شده

هزینه منابع مالی در

سال  94به 95

شده در سال 95

طی سال 95

و انتقالی به سال 96

اختیار در سال 95

175.563

333.336

244.930

87.157

41.199

تامین منابع مالی:
منابع مالی ورودی طی سال  95از  3کانال شرکتهای سرمایه پذیر و تسهیالت مالی بانکی و غیر بانکی بوده
است.
جدول وصول مطالبات از شرکتهای سرمایه پذیر و سایر موارد
(ارقام به میلیون ریال)
ردیف

شرح

موضوع دریافت

1

بانک

تسهیالت و سود بانکی

هامون نایزه ,خط لوله هامون ,لوله

فروش سهام شرکتهای

و ماشین سازی ایران

سرمایه پذیر

سایر اشخاص

صندوق مشارکت

2

3

جمع

مبلغ
53.315

157.136

34.479

244.930
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افزایش سرمایه:
در اجرای مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1390/10/27مبنی بر افزایش سرمایه از مبلغ 164/3به 315
میلیارد ریال تا پایان سال  ،95طبق مصوبه هیئت ملدیره سلرمایه شلرکت از  230بله  264/1میلیلارد ریلال
افزایش یافت که مراحل ثبت قانونی آن مراحل نهایی را طی می نماید.
شرکت در طی سال مورد گزارش نسبت به طراحی و پیاده سازی سامانه امور سهامداران با قابلیت های مختلف
از جمله محاسبه ارزش افزوده سرمایه گذاری سهامداران و آخرین وضعیت سهام ایشان اقدام کرده است.
تسهیالت مالی:
همانگونه که قبال در بخشهای قبلی به اطالع رسید ،سیستم بانکی و اشخاو حقیقی و حقوقی مسیرهای
تامین تسهیالت مالی جهت برنامه های تنظیم شده بمنظور توسعه فعالیت های شرکت بوده اند.
بانکهای اقتصاد نوین و کارآفرین در سال مورد گزارش با تعدیل بخشی از تسهیالت دریافتی از مانده تسهیالت
دریافتی قبلی به رقم  52.500میلیارد ریال در مقطع پایان سال  95تسهیالت مزبور ،رسید .خوشبختانه با
بازپرداخت بخشی از تسهیالت غیر بانکی در راستای سیاست کاهش هزینه های مالی ،رقم مانده در پایان دوره
مورد اشاره به مبلغ 30.897ریال کاهش یافته است که  73درصد از پایان دوره مالی قبل کمتر میباشد.
انجام تکالیف مجمع عمومی عادی سال :95
در خصوو بند  4گزارش حسابرسی مستقل و بازرس قانونی ،تکلیف مقرر مجمع در تداوم رویه قبلی شرکت در
سال  95نیز رعایت گردید.
در خصوو بند 6گزارش حسابرسی نظر به عدم قطعیت در جذب نشدن هزینه های انتقالی به سایر دارائیهلا در
پروژههای آتی شرکت در سال مورد گزارش  ،و در جهت رعایت صرفه و صالح شرکت مراتب بررسی و تصلمیم
گیری الزم به سالهای آتی موکول گردید و در طبقه بندی حسابها در سال مورد گزارش تغییلر حاصلل نگردیلد.
در جهت تاکید مجمع محترم در امر کاهش دارائیها و مدیریت آنها بمنظور کاهش بدهی های جلاری و هزینله
های مرتبط با آن اقدامات الزم در طی سال مورد گزارش معمول گردید.
تصویب معامالت مشمول ماده  129قانوت تجارت
هیئت مدیره متقاضی است با عنایت به گزارش حسابرس و بازرس قانونی مبنی بر رعایت روال قانونی در انجام
کلیه معامالت مشمول ماده  129قانون تجارت ،معامالت مذکور ،مورد تنفیذ مجمع عمومی عادی قرار گیرد.

16

برنامه های هیئت مدیره در سال :96
شرایط اقتصادی کشور به تدریج رو به سامان می رود ولی سرعت بهبود در شاخه های مختلف صنعت و اقتصاد
یکسان نیست .اکثر صاحب نظران اقتصادی معتقد هستند که بانک ها شرکای اقتصادی مناسبی نیستند و به
باتالقی برای اقتصاد کشور تبدیل شده اند .دولت یازدهم در سامان بخشیدن به بانک ها و موسسات اعتباری،
بخصوو آن هایی که توسط نهادهای قدرت ایجاد شده و یا تسهیالت خود را در اختیار ایشان قرار داده اند گام
هایی برداشته است ولیکن از کفایت برخوردار نیست .نمونه اخیر آن اجبار به ذخیره گرفتن برخی مطالبات
مشکوک الوصول بود که افشای زیان باالیی را در چند بانک کشور در پی داشت .با وجود تالش هایی که برای
پایین نگاهداشتن نرخ تورم شاهد آن بوده ایم مجددا بازگشت به تورم دو رقمی در خرداد امسال رخ داد و پیش
بینی حفظ آن در سال جاری میشود .پروژه مدیریت بدهی های دولت ،سرعتی نه چندان متناسب با حجم آن
دارد .در فضای خارجی نیز اقدامات تندروانه دولت جدید آمریکا و انباشت سالح در عربستان و امارات نگرانی
هایی را دامن میزند .در این شرایط ورود به سرمایه گذاری های جدید نیاز به مطالعه ای عمیق دارد.
همچون گذشته طرح های توسعه ای مورد بررسی قرار خواهد گرفت ،لیکن ورود به طرحی در قالب شرکت
مستقل منوط به روشن ترشدن افق در اقتصاد و صنعت کشور خواهد بود.
هیات مدیره باور دارد که پروژه های تنوع محصول و تمرکز بر افزایش کمی و کیفی تولیدات در شرکت های
هامون نایزه و آلیاژ گستر هامون و نیز تمرکز بر گسترش خدمات شرکت توسعه بازرگانی در صورت جلب نظر
مساعد دیگر شرکا در این شرایط اولویت خواهد داشت.
کاستن از تعهدات مالی و بویژه اصالح روابط بانکی موجود در دریافت تسهیالت که برای شروع فعالیت طرح آلیاژ
گستر هامون ضروری شده بود ادامه خواهد یافت.
تداوم سود آوری شرکت برای ترمیم زیان انباشته حاصل از عملکرد سال  ،1394و افزایش سود دهی مورد تاکید
برنامه های شرکت قرار دارد.
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جدول پیش بینی سودآوری شرکت برای سال  96همراه با نتیجه سال  95درمقایسه با پیش بینی آن بشرح زیر
می باشد که اجزاء تشکیل دهنده آن در پیوست گزارش تقدیم میگردد.
جدول مقایسه ای پیش بینی سودآوری شرکت برای سال 96
(ارقام به میلیون ریال)
شرح

برنامه سال 95

عملکرد سال 95

درصد تحقق عملکرد

پیش بینی برنامه

نسبت به برنامه

سال 96

سود خالص

()1.989

2.170

209

32.505

( EPSریال)

()8/64

9/43

209

132/1

سود (انباشته پایان سال مالی)

()34.001

)(29.949

-

930/899

سهم هر سهم از سود انباشته

-

-

-

( 3/8ریال)

با اقدامات سال  1395نسبت توسعه ای شرکت تعدیل بسیار شد و در پایان سال گذشته به  1/51رسید .تالش
خواهد شد این رقم به  1/4برنامه ای برسد تا کنترل اقتصادی شرکت بهبود یابد.
برنامه های تماس سالیانه و تماس های مکانیزه با سهامداران محترم و آمادگی برای پاسخگویی به ایشان همچون
گذشته در شرکت ادامه خواهد داشت.

با احترام و آرزوی سالمت برای همۀ شما عزیزان سرمایه گذار
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پیوست  :1نسبت های مالی گزارشات عملکرد سود و زیان و ترازنامه ای سالی مالی منتهی به 1395/12/30
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پیوست  :2صورت سود و زیان مقایسه ای بودجه با عملکرد سال  95و بودجه سال 96
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پیوست  :3عملکرد مقایسه ای درآمد سال  1395با بودجه سال مذکور و بودجه سال  1396حاصل از سرمایه گذاری
در سهام شرکت های سرمایه پذیر
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پیوست  :4عملکرد مقایسه ای هزینه های سال  1395با بودجه سال مذکور و بودجه سال 1396
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