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 مشخصات ناشر -1

 تاریخچه -1-1

و تحت  ت شركت سهامی خاص تأسيسبه صور 06/01/1365)شستا( در تاريخ  گذاري تأمين اجتماعیسرمايهشركت 

به  13/12/1379است. شركت در تاريخ  به ثبت رسيده تهرانها و مالکيت صنعتی داره ثبت شركتدر ا 59435گواهی 

ه است. در حال حاضر شددر بازار بورس اوراق بهادار عرضه  27/01/1399و سهام آن در تاريخ م تبديل شركت سهامی عا

اصلی شركت در ركزماست.  جتماعیاتأمين اجتماعی جز واحدهاي تجاري فرعی سازمان تأمين  گذاريسرمايهكت شر

 تهران واقع است. 

 اصلی هایتیفعال -2-1

 باشد:زير می به شرح اساسنامه 3مطابق ماده  )سهامی عام( گذاري تأمين اجتماعیموضوع فعاليت شركت سرمايه

 اصلي هایموضوع فعالیت -الف

ساير اوراق بهادار داراي حق راي ها يا گذاري صندوق، واحدهاي سرمايهگذاري در سهام، سهم الشركهسرمايه -1

تنهايی يا به همراه اشخاصِ تحتِ كنترل يا اشخاص تحت كنترل واحد، كه بهطوريبا هدف كسب انتفاع به

پذير را در اختيار گرفته يا در آن نفوذ قابل مالحظه يابد و شركت، كنترل شركت، موسسه يا صندوق سرمايه

گذاري، توليدي، بازرگانی و سرمايههاي ايرانی يا خارجی( در زمينه پذير )اعم ازموسسه يا صندوق سرمايه

 خدماتی فعاليت كند.

 فوق: 1پذير موضوع بند هاي زير در ارتباط با اشخاص سرمايهانجام فعاليت -2

 پذير؛و ماشين آالت براي اشخاص حقوقی سرمايه دمات اجرايی در تهيه و خريد مواد اوليهخ -2-1

 پذير؛حقوقی سرمايه ها براي اشخاصمهندسی اصولی و تضمين پروژه و خدمات طراحی -2-2

هاي تکنولوژيکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادي براي نجام مطالعات، تحقيقات و بررسیا -2-3

 پذير؛برداري توسط اشخاص حقوقی سرمايهبهره

ز طريق ساير منابع ازجمله ت يا اپذير از منابع داخلی شركالی اشخاص حقوقی سرمايهمتأمين منابع  -2-4

پذير با تأمين وثيقه يا تضمين بازپرداخت از اخذ تسهيالت بانکی به نام شركت يا شخص حقوقی سرمايه

 طريق شركت يا بدون تأمين وثيقه يا تضمين بازپرداخت؛

 پذير؛ديريتی اشخاص حقوقی سرمايهمهاي كلی و راهبردي و استتدوين سي -2-5

منظور معرفی به اشخاص حقوقی فوق به 1گذاري درخصوص بند رمايههاي سفرصتشناسايی  -2-6

 پذير؛سرمايه

 پذير.رائه ساير خدمات فنی، مديريتی، اجرايی و مالی به اشخاص حقوقی سرمايها -2-7
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اوراق الشركه و ساير گذاري با هدف كسب انتفاع و كنترل عمليات يا نفوذ قابل مالحظه در سهام، سهمسرمايه -3

پذير يا عالوه مايهبهادار داراي حق رأي آن عدّه از اشخاص حقوقی كه خدمات زير را منحصراً به اشخاص سر

 نمايند؛ پذير به ديگران ارائه میبر اشخاص سرمايه

 ؛فوق 2ات موضوع بند خدم -3-1

 ري، بازاريابی، توزيع و فروش محصوالتحمل و نقل، انباردا -3-2

 های فرعي ب ( موضوع فعالیت

ها و گذاري نزد بانکسرمايه هايگواهی سپردة بانکی و سپردهبها، ، فلزات گرانمسکوكاتگذاري در سرمايه – 1

 ؛ مؤسسات مالی اعتباري مجاز

ها يا ساير اوراق بهادار داراي حق رأي گذاري صندوق، واحدهاي سرمايهگذاري در سهام، سهم الشركهسرمايه – 2

تنهايی يا به همراه اشخاص كه بهطوري با هدف كسب انتفاع بهگذاري ي سرمايههات يا صندوقها، موسساشركت

پذير را در گذاري سرمايهتحت كنترل و اشخاص تحت كنترل واحد، كنترل شركت، مؤسسه يا صندوق سرمايه

، شخص فوذ قابل مالحظهيا نگرفتن كنترل اختيار نگرفته يا در آن نفوذ قابل مالحظه نيابد؛ يا در صورت اختيار 

 .اده فعاليت نمايدقسمت الف اين م 2و  1حقوقی سرمايه پذير در موضوعات غير از موضوعات مذكور در بندهاي 

يا كنترل  گذاري در ساير اوراق بهادار كه به طور معمول داراي حق رأي نيست و توانايی انتخاب مديرسرمايه – 3
 دهد.میناشر را به مالک اوراق بهادار ن

هاي ساختمانی با هاي توليدي و پروژههاي فيزيکی، پروژهاز جمله دارايی هادارايیگذاري در ساير سرمايه – 4
 هدف كسب انتفاع؛

 ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:  – 5
 گذاري؛هاي سرمايهپذيرش سمت در صندوق -5-1
 بهادار؛ تامين مالی بازارگردانی اوراق -5-2
 نويسی اوراق بهادار؛مشاركت در تعهد پذيره -5-3
 داقل سود اوراق بهادار؛حتضمين نقدشوندگی، اصل يا  -5-4

، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به هاي مذكور در اين مادهتواند در راستاي اجراي فعاليتشركت می – 6

ناد اعتباري بانکی افتتاح كند و به واردات يا صادرات كاال بپردازد اخذ تسهيالت مالی يا تحصيل دارايی نمايد يا اس

هاي ز است كه در راستاي اجراي فعاليت. اين اقدامات فقط در صورتی مجاو امور گمركی مربوط را انجام دهد

 ها در مقررات منع نشده باشند.آنشركت ضرورت داشته باشند و انجام 
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 سهامداران -3-1

 مطابق جدول ذيل است: 31/03/1400تاريخ شركت در تركيب سهامداران 

 . تركيب سهامداران1نمايه 

 مالکیت درصد تعداد سهام نام سهامدار

 %88.77 71,014,431,887 سازمان تأمین اجتماعي

 %0 1,000 سازی ایرانگذاری خانهسرمایه

 %0 1,000 موسسه امالک و مستغالت تامین اجتماعي

 %0 1,000 اشیني تامینشرکت مشاوره و خدمات م

 %0 1,000 موسسه حسابرسي تامین اجتماعي

 %0 1,000 شرکت رفاه گستر تامین اجتماعي

 %0 1,000 موسسه خدمات بهداشتي درماني میالد سالمت

 %11.23 8,985,562,113 سایر سهامداران

 %100 80,000,000,000 مجموع
 

 رعاملیو مد رهیمد هیأت یمشخصات اعضا -4-1

 28/12/1398يره مورخ و جلسه هيئت مد 16/11/1398مورخ العاده طور فوقبهعادي مصوبه مجمع عمومی به موجب 

 اند: اشخاص به شرح زير به عنوان اعضاي هيئت مديره انتخاب گرديده

 . اعضاي هيئت مديره2نمايه 

 تاریخ عضویت موظف/غیرموظف سمت نام نماینده عضو هیأت مدیره

 - - - - سازمان تأمین اجتماعي

موسسه بهداشتي درماني میالد 

 سالمت تهران
 فرحمد رضوانيم

مدیرعامل و نائب 

 رئیس هیأت مدیره
 18/09/1397 موظف

 18/02/1398 فظمو عضو هیأت مدیره خواهمحمود ملکوتي رفاه گستر تأمین اجتماعي

گذاری خانه سازی سرمایه

 ایران
 24/06/1398 فظغیرمو عضو هیأت مدیره سید ضیاءالدین شجاعي برهان

 

 بازرس قانونیمشخصات حسابرس/ -5-1

ه ب 10101136332با شناسه ملی سازمان حسابرسی ، 23/07/1399مورخ براساس مصوبه مجمع عمومی عادي ساالنه 

سال انتخاب گرديده است. حسابرس و بازرس قانونی شركت در سال قانونی براي مدت يک سعنوان حسابرس و بازر

  است. حسابرسی بودهازمان مالی قبل نيز س
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 سرمایه  -6-1

يالی بوده كه طی چند سهم با نام يک ميليون ر 20.000ميليارد ريال منقسم به  20در بدو تاسيس مبلغ سرمايه شركت 

 مورخالعاده فوق عمومیمجمع بر اساس مصوبه  سرمايه ثبت شده شركت ،مرحله آخرينمرحله افزايش يافته و در 

رسيده است. با نام  ريالی 1.000ميليون سهم  142،000ميليون ريال منقسم به  142،000،000مبلغ معادل  26/12/1399

 تغييرات سرمايه شركت از بدو تاسيس تاكنون به شرح زير است.

 . تغييرات سرمايه شركت3نمايه 

 محل افزایش سرمایه سال مالي منتهي به
مبلغ افزایش سرمایه 

 )میلیارد ریال(

سرمایه ثبت شده 

 یارد ریال()میل

 35 15 آورده نقدی سهامداران 31/03/1367

 50 15 آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران 31/03/1369

 100 50 آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران 31/03/1370

 225 125 مطالبات حال شده سهامداران 31/03/1373

 700 475 مطالبات حال شده سهامداران 31/03/1376

 1,000 300 مطالبات حال شده سهامداران 31/03/1378

 2,000 1,000 مطالبات حال شده سهامداران 31/03/1380

 4,000 2,000 مطالبات حال شده سهامداران 31/03/1383

 10,000 6,000 مطالبات حال شده سهامداران 31/03/1384

 20,000 10,000 مطالبات حال شده سهامداران 31/03/1385

 30,000 10,000 مطالبات حال شده سهامداران 31/03/1387

 39,000 9,000 مطالبات حال شده سهامداران 31/03/1390

 80,000 41,000 مطالبات حال شده سهامداران 31/03/1399

 142,000 62,000 *ایاندوخته سرمایه 31/03/1400

 ها به ثبت رسیده است.رکتدر مرجع رسمی ثبت ش 13/04/1400* این افزایش سرمایه در تاریخ 

 روند سودآوری و تقسیم سود شرکت -7-1

 به شرح جدول ذيل است: مالی اخير سال  سهدر مبلغ سود خالص و سود تقسيمی شركت 

 )ارقام به ميليون ريال( سودآوري و تقسيم سود. روند 4نمايه 

 سرمایه       سود تقسیم شده    سود خالص سال مالي منتهي به
 هرتقسیمي سود 

 سهم )ریال(

درصد 

 تقسیم سود
31/03/1397 12,556,198 15,659,000 39,000,000 401 124 

31/03/1398 45,192,329 54,000,000 39,000,000 1,384 119 

31/03/1399 192,825,943 96,000,000 80,000,000 1.200 50 
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 وضعیت سهام شرکت -8-1

 باشد:ه شرح زير میبدو سال اخير گذاري تامين اجتماعی در وضعيت سهام شركت سرمايه

 وضعيت سهام شركت. 5نمايه 

 31/03/1399 31/03/1400 شرح

 80,000,000,000 80,000,000,000 تعداد کل سهام شرکت

 % 10.00 % 10.21 درصد سهام شناور آزاد

 19,070 11,450 آخرین قیمت )ریال(
 

 هاگذاریترکیب سرمایه -9-1

       باشد:ل میبه شرح جدول ذي 30/12/1399 تاريخ در شستادت بلندمهاي گذاريتركيب سرمايه
  

 )ارقام به ميليون ريال( هاي شركتگذاريتركيب سرمايه. 6نمايه 

 هادرصد از کل دارایي بهای تمام شده شرح

 بلندمدت
 53.48 195،382،100 سهام پذیرفته شده در بورس/ فرابورس

 23.06 84،270،349 سهام پذیرفته نشده

 76.54 279،652،449 جمع

 

شرح  به 30/12/1399پرتفوي منتهی به  صورت وضعيتبر اساس به تفکيک صنايع هاي شركت گذاريتركيب سرمايه

            باشد:جدول ذيل می
     

 )ارقام به ميليون ريال( هاي شركت به تفکيک صنايعگذاريتركيب سرمايه. 7نمايه 

 هلدینگ/شرکت هادرصد از کل دارایي بهای تمام شده صنعت ردیف

 گذاری نفت, گاز و پتروشيمي تامينسرمايه 26.56 ۹۷,۰۴۴,۷۰۲ محصوالت شيميايي 1

 گذاری صدر تامين, سنگ آهن مرکزیسرمايه 6.55 ۲۳,۹۳۶,۷۵۰ های فلزیاستخراج کانه 2

 گذاری صبا تامينسرمايه 11.92 ۴۳,۵۴۲,۷۳۱ هاگذاریسرمايه 3

 گذاری سيمان تامينسرمايه 4.58 ۱۶,۷۱۹,۰۳۶ آهک و گچسيمان,  4

 بانکي گذاری, سپردههای سرمايهصندوق 3.83 ۱۴,۰۰۰,۳۶۹ اوراق مشارکت و سپرده های بانکي 5

 مديريت صنايع نوين تامين 12.80 ۴۶,۷۵۵,۳۴۱ اطالعات و ارتباطات 6

 ي ج.ا.ا, ملي نفتکش ايرانکشتيران 2.16 ۷,۸۸۶,۱۹۹ حمل و نقل, انبارداری و ارتباطات 7

 گذاری دارويي تامينسرمايه 0.55 ۲,۰۱۹,۹۹۵ مواد و محصوالت دارويي 8

 ساير 7.59 ۲۷,۷۴۷,۳۲۶ ساير صنايع 9

 - 76.54 ۲۷۹,۶۵۲,۴۴۹ جمع
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 وضعیت مالی شرکتعملکرد و  -10-1
 

 صورت سود و زیان -1-10-1

 )ارقام به ميليون ريال(صورت سود و زيان . 8نمايه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرح 
نه ماهه منتهي به 

30/12/1399 
31/03/1399 31/03/1398 

  50،768،535  195،163،489  87،042،201 درآمدهای عملیاتي

 (252،386) (410،114) (314،642) های فروش, اداری و عموميهزینه

  50،516،149  194،753،375  86،727،559 سود عملیاتي

 (5،339،524) (5،678،680) (4،806،623) های ماليهزینه

  33،222  3،756،436  2،784،582 عملیاتيهای غیرسایر درآمد و هزینه

  45،209،847  192،831،131  84،705،518 سود قبل از کسر مالیات

 (3،228) (3،667)  0 مالیات بر درآمد

 (14،290) (1،521)  0 های قبلمالیات بر درآمد سال

  45،192،329  192،825،943  84،705،518 سود خالص
 سود)زیان( پایه هر سهم:

  1،295  2،769  1،084 )ریال( عملیاتي

 (136) (27) (25) )ریال( غیرعملیاتي

  1،160  2،741  1 )ریال( سود)زیان( پایه هر سهم
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 صورت وضعیت مالي -1-10-2
 

 (يال)ارقام به ميليون رصورت وضعيت مالی . 9نمايه 

 شرح
نه ماهه منتهي به 

30/12/1399 
31/03/1399 31/03/1398 

 های غیرجاریدارایي

 1،099،529 87،310 95،782 دارایي ثابت مشهود

 61 61 61 دارایي نامشهود

 181،050،450 152،566،239 279،935،266 گذاری بلندمدتسرمایه

 24،877 49،603 51،200 دریافتني بلندمدت

 182،174،917 152،703،213 280،082،309 غیرجاریجمع دارایي 

 دارایي جاری

 810 4،436 7،664 هاپرداختپیش

 46،884،390 168،870،084 63،396،878 هاهای تجاری و سایر دریافتنيدریافتني

 1،742 11،430،220 14،483،035 مدتگذاری کوتاهسرمایه

 126،858 7،677،736 7،399،669 موجودی نقد

 47،013،800 187،982،476 85،287،246 ع دارایي جاریجم

 229،188،717 340،685،689 365،369،555 هاجمع دارایي

 حقوق مالکانه

 39،000،000 80،000،000 80،000،000 سرمایه

 41،000،000 0 62،000،000 افزایش سرمایه در جریان

 4،657،563 8،000،000 8،000،000 اندوخته قانوني

 - 62،095،510 86،898،198 هادوختهسایر ان

 56،501،559 129،889،555 31،792،386 سود انباشته

 141،159،122 279،985،065 268،690،584 جمع حقوق مالکانه

 های غیرجاریبدهي

 552،000 460،900 0 های بلند مدتپرداختني

 41،257،184 22،300،000 34،300،000 تسهیالت مالي بلندمدت

 83،021 73،074 83،582 زایای پایان خدمت کارکنانذخیره م

 41،892،205 22،833،974 34،383،582 جاریهای غیرجمع بدهي

 های جاریبدهي

 5،658،232 1،011،079 935،226 یرتجاریغهای تجاری و پرداختني

 19،876،118 - 25،833،725 سود سهام پرداختني

 3،228 3،667 0 مالیات پرداختني

 20،599،812 36،851،904 35،526،438 ت ماليتسهیال

 46،137،390 37،866،650 62،295،389 های جاریجمع بدهي

 88،029،595 60،700،624 96،678،971 هاجمع بدهي

 229،188،717 340،685،689 365،369،555 هايجمع حقوق مالکانه و بده
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 های نقدیصورت جریان -1-10-3

 ()ارقام به ميليون رياليجريان نقدصورت . 10نمايه 

 شرح
ماهه منتهي  شش

 30/09/1399به 
31/03/1399 31/03/1398 

 27.902.552 29.878.997  56،776،062 نقد حاصل از عملیات

 (20.371) (4.749) (7،046) ات بر درآمدهای نقدی بابت مالیپرداخت

 27.882.181 29.874.248  56،769،016 های عملیاتيجریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت

 1.156 3.772.941  - های ثابت مشهودهای نقدی حاصل از فروش دارایيدریافت

 (207.266) (81.030) (5،851) های ثابت مشهودی خرید دارایيهای نقدی براپرداخت

 15.635.358 101.857.725  83،124،729 های بلندمدتگذاریهای نقدی حاصل از فروش سرمایهدریافت

 (598.775) (2.862.694) (82،174،876) های بلندمدتگذاریهای نقدی برای تحصیل سرمایهپرداخت

 15،125،303  - - 

 - (11.428.478)  - مدتهای کوتاهگذاریهای نقدی برای تحصیل سرمایهپرداخت

 (4.320.000) (3.023.449) (1،831،170) های فرعيهای نقدی بابت تامین مالي شرکتپرداخت

 16.387 369.773  2،078،961 هاگذاریهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهدریافت

 10.526.860 88.604.788  16،317،096 گذاریهای سرمایهجریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت

 38.409.041 118.479.036  73،086،112 های تامین ماليجریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت

 - - - های نقدی بابت تسهیالت ماليدریافت

 18.000.000 4.300.000  - های نقدی حاصل از اوراق صکوک اجاره سهامدریافت

 (778.401) (4.921.599)  - التهای نقدی بابت اصل تسهیپرداخت

 (10.000.000) -  - های نقدی بابت اصل اوراق صکوک اجاره سهامپرداخت

 (818.138) (7.965.746) (390،181) التهای نقدی بابت سود تسهیپرداخت

 (44.725.031) (73.876.118) (69،056،682) های نقدی بابت سود سهامپرداخت

 - (28.480.989) (3،734،246) لکان اصلي شرکتهای نقدی به ماسایر پرداخت

 (38.321.570) (110.944.452) (73،181،109) های تامین ماليجریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت

 87.471 7.534.584 (94،997) خالص افزایش در موجودی نقد

 38.507 126.858  7،677،736 مانده موجودی نقد در ابتدای سال

 880 16.294  - تاثیر تغییرات نرخ ارز

 126،858 7.677.736  7،582،739 مانده موجودی نقد در پایان سال

 17.392.806 36.102.043  28،601،128 غیرنقدیمعامالت 
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 های مالینسبت -11-1

 هاي مالینسبت. 11نمايه 

 نحوه محاسبه شرح 
نه ماهه منتهی به 

30/12/1399 
31/03/1399 31/03/1398 

های نقدینگي:نسبت  
 1.02 4.96 1.37 های جاری تقسیم بر بدهي های جاریدارایي نسبت جاری

 نسبت آني
اری منهای موجودی کاال و پیش های ج)دارایي

 پرداخت ها( تقسیم بر بدهي های جاری
1.37 4.96 1.02 

 های اهرمي:نسبت
 0.38 0.18 0.26 هاکل بدهي ها تقسیم بر کل دارایي نسبت بدهي

نسبت پوشش 

 بهره

سود قبل از کسر بهره و مالیات تقسیم بر هزینه 

 بهره
18.04 33.96 8.47 

 0.62 0.82 0.74 هاژه تقسیم بر کل دارایيارزش وی نسبت مالکانه

 های سودآوری:نسبت
نسبت بازده حقوق 

 صاحبان سهام
 0.32 0.69 0.32 سود خالص تقسیم بر ارزش ویژه

نسبت بازده 

 هادارایي
 0.20 0.57 0.23 هاسود خالص تقسیم بر کل دارایي

 های مربوط به ارزش ویژه:نسبت
 -سود هر سهم

 ریال
 1،295 2،769 1،058 تقسیم بر تعداد سهامسود خالص 

نسبت ارزش نقدی 

 یالر -هر سهم
 3،619 3،500 3،358 ارزش ویژه تقسیم بر تعداد سهام

 

 نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه -2
 142،000،000 مبلغ ميليون ريال به 80،000،000از مبلغ گذاري تامين اجتماعی افزايش سرمايه شركت سرمايهآخرين 

اي بوده كه به منظور جبران مخارج انجام شده بابت مشاركت از محل اندوخته سرمايهدرصد(  77.5ليون ريال )معادل مي

گذاري از طريق خريد سهام صورت گرفته هاي صبا تامين و صدر تامين و همچنين سرمايهدر افزايش سرمايه هلدينگ

تصويب  26/12/1399العاده مورخ ت مجمع عمومی فوقاست. نتايج حاصل از افزايش سرمايه مزبور كه طی تصميما

  ها به ثبت رسيده است.ثبت شركت مرجعنزد  13/04/1400تاريخ در گرديد 
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 جزئيات افزايش سرمايه مزبور در جدول زير نشان داده شده است:

 )ارقام به ميليون ريال( شستا سرمايه افزايشآخرين منابع و مصارف . 12نمايه 

 مبلغ شرح 

 نابعم
 62،000،000 ایافزایش سرمایه از محل اندوخته سرمایه

 1،586،876 منابع داخلي

 63,586,876 مجموع منابع

 مصارف
 29،082،600 های تابعهمشارکت در افزایش سرمایه هلدینگ

 34،504،276 هامسگذاری از طریق خرید سرمایه

 63,586,876 مجموع مصارف
 

 تشریح طرح افزایش سرمایه -3

 افزایش سرمایهانجام هدف از  -1-3

ات مربوط به بهاي شرايط تورمی حاكم بر اقتصاد كشور و كاهش ارزش پول ملی در طول زمان موجب گرديده كه اطالع

هاي جاري شوند از ارزشهاي مالی منعکس میهاي بلندمدت كه در صورتگذاريهاي ثابت و سرمايهتمام شده دارايی

هاي اين مساله لزوم بروزرسانی قيمت دارايی .اشداقتصادي هستند فاصله قابل توجهی داشته بهاي كننده واقعيتكه بيان

سرمايه از محل مازاد تجديد ارزيابی  انجام افزايشهاي شركت و بروزرسانی ارزش دارايی سازد.شركت را ضروري می

 ارتقاي وضعيت اعتباري شركت، مالکانه،نسبت و  هاي بدهیو بهبود نسبت اصالح ساختار مالیها مزايايی چون دارايی

و از اين طريق امکان ارزيابی  را به همراه دارد افزايش شفافيت ها در ترازنامه وانعکاس قيمت روز و ارزش منصفانه دارايی

 گردد.تر عملکرد شركت نيز فراهم میدقيق

حداكثر استفاده از توان توليدي  " قانون 14ز ماده استفاده ا ،هااز افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابی دارايی شستا هدف

باشد. به موجب اين ماده مجلس شوراي اسالمی می 15/02/1398مصوب  "خدماتی كشور و حمايت از كاالي ايرانیو 

افزايش بهاي ناشی از تجديد  ها و كارآمدسازياختار مالی شركتبه منظور رونق توليد و ايجاد اشتغال از طريق اصالح س"

 03/12/1366هاي مستقيم مصوب ماليات 149هاي اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره يک ماده دارايیارزيابی 

دت يکسال پس از با اصالحات و الحاقات بعدي، افزايش سرمايه از اين محل مجاز و مشروط بر اين است كه ظرف م

   "ر است.بار در هر پنج سال امکان پذي تجديد ارزيابی به حساب سرمايه افزوده شده و اين امر فقط يک

( 149ماده ) (1نامه اجرايی تبصره )آيينخصوص  در 18/10/1398جلسه هيات دولت مورخ بر اساس اصالحيه دولت در 

پوشش زيان از محل مازاد تجديد ارزيابی، انتقال اين مازاد به حساب سود و زيان يا ، هاي مستقيماصالحی قانون ماليات

چنين تحقق يا توزيع آن به هر شکل بين صاحبان سرمايه، به منزله عدم رعايت استانداردهاي حسابداري و هماندوخته 

هاي اشخاص حقوقی موضوع قانون ماليات در صورتی كهاما  .درآمد در آن سال است و مشمول ماليات بر درآمد خواهد بود

تجديد ارزيابی در دفاتر قانونی شركت(، تشريفات قانونی مستقيم ظرف يک سال پس از تجديد ارزيابی )شناسايی و ثبت 
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ها را انجام افزايش سرمايه نزد مرجع ثبت شركتها به حساب سرمايه و نيز ثبت تقال مازاد تجديد ارزيابی دارايیجهت ان

 د.مشمول ماليات بر درآمد نخواهد بوشود يابی كه به حساب سرمايه منتقل میدهند، مازاد تجديد ارز

ناپذير اي و استهالکهاي سرمايهاين افزايش سرمايه با هدف اصالح ساختار مالی از طريق بروزرسانی ارزش دارايی لذا

  شود. انجام می

 گذاری مورد نیاز و منابع تامین آنسرمایه-2-3

مازاد تجديد از محل گذاري تامين اجتماعی در نظر دارد سرمايه خود را شركت سرمايه ،توضيحات ارائه شدهبا توجه به 

ريال  ميليون 1،807،378،873 ريال به ميليون 142،000،000از مبلغ ( و زمين هاگذاريسرمايه طبقهها )ارزيابی دارايی

ميليون ريال و  1،664،844،058هاي ياد شده مبلغ گذاري مورد نياز جهت اجراي برنامهمبلغ كل سرمايهافزايش دهد. 

 باشد:يه به شرح جدول ذيل میمنابع و مصارف اين افزايش سرما

 )ارقام به ميليون ريال(سرمايه  منابع و مصارف افزايش. 13نمايه 

 مبلغ شرح 

 منابع
  هامازاد تجديد ارزيابی دارايی

 (زمين و هاگذاريسرمايهطبقه )
873،378،665،1 

 873,378,665,1 جمع منابع

 873،378،665،1 اصالح ساختار مالی مصارف

 873,378,665,1 جمع مصارف
                

 تشریح جزئیات طرح -4
 

 مبانی ارزشگذاری -1-4
 

ها بدون لحاظ گذاريشامل زمين و سرمايه( شستا) اجتماعی تامين گذاريسرمايه شركت هايدارايی ارزشگذاري -1

 .است گرفته صورت 30/12/1399 مقطع در مندرج مانده اساس براوراق مشاركت 

 بهادار اقاور بورس در هاآن از هلدينگ 6 كه بوده هلدينگ شركت 9 داراي 30/12/1399 مقطع در شستا -2

 ديگر شركتندين چ سهامدار مستقيما شستا ضمناد. نباشخارج از بورس می ديگر هلدينگ 3 و شده پذيرفته

 .باشدمی

يرمجموعه ده و زكه داراي بازار فعال بو بورسی هايشركت ساير و وابسته فرعی، هايشركت سهام ارزشگذاري -3

 بهادار اوراق بورس سازمان با شستا توافق و شده امانج مکاتبات به توجه با ،گيرندهاي شستا قرار میهلدينگ

 سه در تابلو رخن ينميانگ اساس بر و بهادار اوراق بورس سازمان 07/03/1399 مورخ ابالغيه 2/1 بند اساس بر

 است. گرفته صورت 1399 اسفند و بهمن، دي ماه
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 شستا كه هايیهلدينگ پذيرسرمايه غيربورسی هايشركت ساير و وابسته فرعی، هايشركت سهام ذاريارزشگ -4

 همچنين و داشته وجود.. .. و مدارک و اسناد به دسترسی امکان وبوده  مالحظه قابل نفوذ و كنترل داراي هاآن در

 اعمال نحوه و هابنگاه گذاريقيمت يهاشيوه اجرايی نامهآئين اساس بر ،غيربورسی هايهلدينگ اريارزشگذ

 عالی شوراي 20/12/1387 مورخ 210678/196514/2/63 شماره نامهتصويب چوبرچا در مذكور هايشيوه

 001 و 27/04/1398 رخمو 981 -001 شماره هايابالغيه و اساسی قانون( 44) اصل كلی هايسياست اجراي

 :است گرفته صورت باشدمی زير شرح به گذاري متقي روش چهار شامل كه 07/03/1399 مورخ 991 -
 

 تهيه 1399 داسفن به منتهی مالی سال الیم هايصورت كه هايیشركت براياين روش  :سودآوري روش -الف

 مالی هايصورت كه هايیشركت براي و 1399 و 1398 ،1397 هايسال سود ميانگين اساس بر بودند نموده

 اعمال با 1398 و 1397 ،1396 هايسال سود ميانگين اساس براند ننموده هتهي 1399 اسفند به منتهی سال

 هايشيوه نامهنآيي براساس 1399 سال يک سود همچنين و قيمت كنندهتعديل عوامل و سود كنندهتعديل عوامل

 . است گرفته صورت گذاريقيمت

 و سابرسیح گزارش بندهاي و نندهكتعديل عوامل اعمال با هاشركت هايدرايی خالص روز ارزش روش – ب

 30/12/1399 تاريخ در قانونی بازرس

  اسمی ارزش -ج

 دفتري ويژه ارزش -د
 

 شستا كه هايیهلدينگ پذيرسرمايه غيربورسی هايشركت ساير و وابسته فرعی، هايشركت سهام ارزشگذاري -5

 نداشته وجود.....  و مدارک و اسناد هب دسترسی امکان و نبوده مالحظه قابل نفوذ يا و كنترل داراي هاآن در

 است. گرديده منظور ارزيابی گزارشات در شده تمام بهاي اساس بر است

 اساسبر (اسالمی جمهوري كشتيرانی شركت استثناي به) شستا بورسی هايهلدينگ سهام ارزشگذاري  -6
 شماره نامه صويبت چوبرچا در ورمذك هايشيوه اعمال نحوه و هابنگاه گذاريقيمت هايشيوه اجرايی نامهآئين

 اساسی نونقا( 44) اصل كلی هايسياست اجراي عالی شوراي 20/12/1387 مورخ 210678/196514/2/63
 روش پنج شامل كه 07/03/1399 مورخ 991 - 001 و 27/04/1398 رخمو 981 -001 شماره هاي ابالغيه و

 :است گرفته صورت باشدمی زير شرح به گذاري قيمت
 

 سازمان 07/3/1399 مورخ غيهابال 2/1 بند اساس بر (بهادار اوراق بورس هايقيمت از استفاده) بازار روش - الف
 .است گرفته ورتص 1399 اسفند و بهمن ،دي ماه سه در تابلو نرخ ميانگين مبناي بر و بهادار اوراق بورس

 

 اعمال با 1399 و 1398 ،1397 تارديبهش به منتهی هايسال سود ميانگين اساس بر) سودآوري روش - ب
 .1399 سال اسفند به منتهی ماهه 10 طی سود و قيمت كنندهتعديل عوامل و سود كنندهتعديل عوامل

 

 اعمال با 30/08/1399 ايدوره ميان مالی هايصورت اساس بر شركت هاييیدارا خالص روز ارزش روش -ج
  30/12/1399 تاريخ در قانونی ازرسب و حسابرسی گزارش بندهاي و كنندهتعديل عوامل

 اسمی ارزش - د

 دفتري ويژه ارزش -هـ
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 مورخ 981-001 مارهش ابالغيه 2 و 1 بند اساس بر هایداراي از طبقه هر براي ارزيابی مورد هايیداراي تمام -7

 با مركز ينا دادگستري رسمی كارشناسان از نفر 3 حداقل توسط بهادار اوراق بورس سازمان 27/4/1398

 .است گرديده انجام مزبور هايیداراي با مرتبط تخصص

 195248 ارهشم مصوبه اساس بر سهام گذاريقيمت گزارش ارائه نحوه و كار انجام چارچوب و دستورالعمل -8

 .انددهگردي تهيه نامهآئين مقررات رعايت با و دارايی و اقتصادي امور وزارت 25/11/1393 مورخ

 از طبقه ره براي كارشناسی هايهيئت بعهده هاشركت از يک هر هايدارايی و سهام ارزشگذاري مسئوليت  -9

 .باشدمی هادارايی
 

 هااصالح ساختار مالی از محل تجدید ارزیابی دارایی -2-4

كه ) مشاوران خانواده قوه قضاييه مركز وكال، كارشناسان رسمی وهاي كارشناسان رسمی بر اساس گزارش هيات

 باشد.زير می ولاجدبه شرح  شستاهاي ارشناسی دارايیرزش كباشد( امی 1 به شرح پيوست هامشخصات اين هيات

 

 طبقه زمین -4-2-1

  ()ارقام به ميليون ريال هاي شستازمينجزئيات تجديد ارزيابی . 14نمايه 

 طبقه دارایي ردیف
درصد 

 مالکیت
 تعداد

ارزش دفتری در 

30/09/1399 
 تعدیالت

مبلغ کارشناسي 

 30/12/1399در 

1 
زمین ساختمان 

 دفتر مرکزی
100 

2 29.357 1.378.543 

1.200.000 

2 
زمین مهمانسرای 

 مشهد
100 207.900 
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 های بلندمدت:گذاریطبقه سرمایه -4-2-2

 )ارقام به میلیون ریال( هاگذاریسرمایهجزئیات تجدید ارزیابی . 15نمایه 

ف
ردی

 

 نام شرکت
در صد 

 مالکیت
 تعداد سهام

 نرخ

 )ریال(

ارزش دفتری در 

30/12/1399 
 تعدیالت

مبلغ کارشناسی 

 30/12/1399در 

روش 

 ارزیابی

 های بورسیهلدینگ

1 
گذاری نفت و گاز سرمایه

 تامین
71.57 58,326,909,366 14,141 97,044,702 727,756,123 824,800,825 NAV 

2 
 گذاری صبا تامینسرمایه

87.64 
13,000,738,315 

8,501 
17,106,826 

291,708,173 335,250,904 
میانگین چند 

 گذاری صبا تامینایهسرم روش
 )حق تقدم(

26,435,904,986 26,435,905 

3 
گذاری دارویی سرمایه

 تامین
 ارزش بازار 73,197,123 71,177,128 2,019,995 47,865 1,529,241,051 35.15

4 
 گذاری صدر تامینسرمایه

25.88 
5,338,793,491 

13,261 
15,528,469 

81,817,075 99,510,767 NAV 
 گذاری صدر تامینایهسرم

 )حق تقدم(
2,165,223,377 2,165,223 

5 
گذاری سیمان سرمایه

 تامین
 ارزش بازار 146,926,658 130,207,623 16,719,035 15,361 9,564,914,943 86.95

6 
 کشتیرانی ج.ا.ا

24.61 
4,012,948,354 

21,043 
3,577,167 

 ارزش بازار 111,664,386 105,412,422
 2.674.797 1.293.537.695 )حق تقدم( کشتیرانی ج.ا.ا

 های غیر بورسیهلدینگ

 NAV 134,692,264 87,936,923 46,755,341 28،808 4،675،515،960 100 خدمات ارتباطی رایتل 7

8 
گذاری صنایع سرمایه

 عمومی تامین
100 100,000,000 665,712 100,000 66,471,200 66,571,200 NAV 

9 
مدیریت توسعه انرژی 

 تامین
90 233,997,700 420,972 234,000 98,272,480 98,506,480 NAV 

 هاسایر شرکت

 ارزش بازار 1,072,670 1,035,490 37,180 12,190 87,995,930 0.04 فوالد مبارکه 10

 ارزش بازار 2,278,116 2,205,693 72,423 3,970 573,832,886 0.28 بانک ملت 11

 ارزش دفتری 1,416,595 0 1,416,595 564 2,509,500,000 30 کش ایرانشرکت نفت 12

 ارزش دفتری 6,243,058 0 6,243,058 125,637 49,691,410 9.24 سنگ آهن مرکزی 13

 ارزش دفتری 374,053 0 374,053 3,053 122,499,850 49 انتشارات علمی و فرهنگی 14

 ارزش دفتری 4,773 0 4,773 77,733 61,410 0.89 سازی قائم شهرکاغذ 15

 ارزش دفتری 217,649 0 217,649 999 217,830,215 99.99 اروندانکشتی سازی  16

17 
صندوق اختصاصی صبا و 

 هاگذاریسایر سرمایه
 ارزش دفتری 27,207,706 0 27,207,706 - - -

 ---- 1.929.935.227 1.664.000.330 265.934.897 هاجمع سرمایه گذاری

 ---- 1,931,343,127 1,665,378,873 265,964,254 گذاریجمع زمین و سرمایه
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 های مالیاثر افزایش سرمایه بر نسبت -4-2-3

ها، بعد از دارايی از محل تجديد ارزيابی يش سرمايهافزاها و حقوق صاحبان سهام در با توجه به افزايش ميزان دارايی

بر هاي مالی تاثيرپذير از افزايش سرمايه نسبتود. هاي بدهی شركت خواهيم بانجام افزايش سرمايه شاهد بهبود نسبت

يل نشان با فرض انجام و عدم انجام افزايش سرمايه در جدول ذ 30/01/1399هاي مالی نه ماهه منتهی به اساس صورت

 داده شده است:

 هاي مالی بعد از انجام افزايش سرمايهنسبت. 16نمايه 

 عنوان 
با  30/12/1399نه ماهه 

 فرض انجام افزایش سرمایه

با فرض  30/12/1399نه ماهه 

 عدم انجام افزایش سرمایه
31/03/1399 

 0.18 0.26 0.05 هانسبت بدهي به دارایي
 0.22 0.36 0.05 نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام

 0.08 0.13 0.02 ایهنسبت تسهیالت به سرم
 0.82 0.74 0.95 نسبت مالکانه

 

 عوامل ریسک -5
گذاران بايد پيش از هايی همراه است. سرمايهي پيشنهادي و فعاليت شركت با ريسکطرح موضوع افزايش سرمايهقبول 

وجود در مورد هاي مکريس ا مد نظر قرار دهند. اهمل ريسک رعواماين شركت،  گيري درباره افزايش سرمايه درتصميم

 باشند:افزايش سرمايه به شرح ذيل می

 کسب و کارحوزه 

  كاهش بازده سبد سهام موجود 

 ركود در بازار سرمايه 

 ستههاي تابعه و وابوري شركتكاهش بهره 

 كاهش نقدينگی 

 كاهش رتبه كيفيت افشا اطالعات و نقدشوندگی سهام در بورس 

 حوزه عمومي

 ريسک تغيير نرخ استقراض 

 المللی عليه كشورهاي بينتحريم افزايش 

 ها در بازارهاي جهانیكاهش قيمت كاموديتی 

 مشکالت مربوط به تامين مواد اوليه مورد نياز در توليد 

  نرخ ارزشديد نوسانات  

  گيري كروناهمهتداوم 
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 پیشنهاد هیات مدیره -6
 1،665،378،873)ریال  میلیون 1،807،378،873میلیون ریال به مبلغ  142.000.000از مبلغ هیات مدیره افزایش سرمایه 

ح اصالبه منظور  زمین( و هاگذاریها )طبقه سرمایهدرصد( از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی 1173ریال معادل  میلیون

 نماید.شنهاد میصاحبان سهام پی العادهطی یک مرحله در سال جاری را به مجمع عمومی فوقساختار مالی 
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 یم کارشناسان رسمی : ت 1پیوست 

 کارشناسان طبقه دارایی هلدینگنام  ردیف 

گذاري سيمان تامينسرمايه 1  

 حسابداري و حسابرسی

 ابوالحسن رضايی

 علی شيخ لري

 رامين خدابنده

 راه و ساختمان

 علی فغانی

 هومن والی نژاد

 آباديفرهاد زكيان خرم

 معدن

 عليرضا افضلی

 صالحی بهرام

 سيدمهدي پورهاشمی

 وسايط نقليه

 عليرضا فياض

 احمد شاكري

 اله احمديقدرت

صدر تامينگذاري سرمايه 2  

 حسابداري و حسابرسی

 فردين ربيعی

 عباس بنی شريف

 رضا صاحبیعلی

 راه و ساختمان

 عليرضا دادجو

 حسن زياري

 فرموسی كريم

 ل اميدخداسيداسماعي

 وسايل نقليه

 اله جهانیعين

 ابراهيم اسديان

 محمدحسين زندي

 كسب و پيشه

 عليرضا دادجو

 حسن زياري

 فرموسی كريم

 مديريت توسعه انرژي تامين 3

 حسابداري و حسابرسی

 محسن سليمانيه

 عليرضا عظيمی نيکو

 كوروش امانی

 راه و ساختمان
 كالنتري شاهپور

 حامد هاشميان
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 کارشناسان طبقه دارایی هلدینگنام  ردیف 

 حامد واعظی

صبا تامينگذاري سرمايه 4  

 حسابداري و حسابرسی

 سيروان امينی

 حسين محمد پورزرندي

 مهدي وثوقی

 زمين و ساختمان

 وهاب بيگدلی

 نامی پيروز كيا

 علی اصغر فرزام

 وسايل نقليه

 تقی بازدار

 غالم حسين تسليمی

 علی اصغر فرزام

5 
صنايع عمومی گذاري سرمايه

 تامين

 حسابداري و حسابرسی

 حميدرضا سليمانی

 سيدنقی شمسی

 سيدميرزا حسن حسينی

 راه و ساختمان

 شاهپور كالنتري

 مهرداد محمد عليها

 خسرو اعوانی

 سيدعبداله طبائيان نژاد

 محمد پرورش

 ادقیسيدحسين ميرمحمد ص

 محمود حجازي

 محمد جراحی

 شهرام افشار مازندران

 عليرضا دانشمندي

 االسالمیعبدالرضا شيخ

 وسايل نقليه

 محمدناصر رحيمی جعفري

 مهدي شادابی

 خسرو كيانی

دارويی تامينگذاري سرمايه 6  

 حسابداري و حسابرسی

 سمانه كوشا

 حبيب جهانگشاي رضايی

 محمد ابراهيم پورزرندي

 راه و ساختمان
 علی محمد عبدي قهرودي

 روح اله پاسبان



 گذاری اتمین اجتماعی ) سهامی عام(زگارش توجیهی ازفایش رسماهی رشکت رسماهی      

22 

 

 کارشناسان طبقه دارایی هلدینگنام  ردیف 

 محمدباقر پيري وردين

 كشاورزي

 محمد حسين مصدق خاقان

 عبدالرحمن چراغعلی

 مسعود نارونی

 وسايل نقليه

 رحيم رمضان آقايی

 پرويز حسينی

 شاهين داروپناه نزل آبادي

 شركت خدمات ارتباطی رايتل 7

 حسابداري و حسابرسی

 حميد فروغ نژاد

 عباس شوقانی

 رضا اميدي

 راه و ساختمان

 علی محمد بداغی

 مجيد پاكساز

 ابراهيم مهدوي نادري

 محمدرضا طائبی

 جعفر جعفريان

 تجهيزات و نرم افزار

 حميد رضا سلمانی تهرانی

 زوئیسعيد بر

 حميد رضا شهروي

 امير حسين يعسوبی

 بهرام كريمی

 وسايل نقليه

 علی ابوالقاسم پور

 ابراهيم اسديان

 محمد حسين زندي

8 
نفت، گاز و گذاري سرمايه

 پتروشيمی تامين

 حسابداري و حسابرسی

 غالمرضا سليمانی اميري

 كاظم وادي زاده

 غالمرضا فتحعلی

 راه و ساختمان

 علی فرج زاده

 بهنام خزاعی

 حسين عاطف پور

 وسايل نقليه

 حسن عابدي
 هويدا تزار

 جهانگير احمدي


