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 سرمایه افزایش توجیهی گزارش  عام( )سهامی ملی توسعه گذاری سرمایه شرکت

 مشخصات شرکت -0

 تاریخچه شرکت 0.0

 11/1/1322در ابتدا با نام شرکت گروه صنایع ثروت آفرین در تاریخ  )سهامی عام( ی توسعه ملیگذارشرکت سرمایه

ها و مالکیت صنعتی تهران در اداره ثبت شرکت 212111به صورت شرکت سهامی عام تأسیس گردیده و طی شماره 

و  21/2/1322ریخ های به ثبت رسیده است. برابر مصوبات مجامع عمومی فوق العاده صاحبان سهام که در تا

-تشکیل گردیده نام شرکت ابتدا به شرکت گسترش صنایع بهمن )سهامی عام( و سپس به شرکت سرمایه 21/3/1323

های پذیرفته شده در زمره شرکت 12/11/1323نام شرکت در تاریخ یافته است.  اری توسعه ملی )سهامی عام( تغییرگذ

  آغاز شده است. 21/11/1324الت سهام آن از تاریخ در بورس اوراق بهادار تهران درج و معام

العاده مورخ میلیون ریال بوده است. بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق 11سرمایه شرکت در تاریخ تأسیس مبلغ 

هزار میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران  3میلیون ریال به مبلغ  11، سرمایه شرکت از مبلغ 14/1/1323

 11با افزایش سرمایه  1313همچنین این شرکت در سال  رسماً به ثبت رسید. 21/1/1323یش یافت و در تاریخ افزا

 ت.میلیارد ریال افزایش داده اس 4،111درصدی از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران سرمایه خود را به 
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 سرمایه افزایش توجیهی گزارش  عام( )سهامی ملی توسعه گذاری سرمایه شرکت

 موضوع فعالیت شرکت 0.2

 ( اساسنامه عبارتست از:3) موضوع فعالیت شرکت طبق ماده

 موضوع فعالیت اصلی: :الف

 ها یا سررایر اوراق بهادار دارای گذاری صررندوق گذاری در سررهام، سررهش الشرررکه، واحدهای سرررمایه    سرررمایه  – 1

گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه های سرمایهها، مؤسرسرات یا صندوق  حق رأی شررکت 

پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ گذاری سرمایهخود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایهاشرخا  وابسرته   

 قابل مالحظه نیابد.

گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر سررمایه  -2

 دهد.را به مالک اوراق بهادار نمی

 

 موضوع فعالیت فرعی:اهش  –ب 

ها و گذاری نزد بانکهای سرررمایهگذاری در مسررکوکات، فلزات گرانبها ،گواهی سررپرده بانکی و سررپرده  سرررمایه -1

 مؤسسات مالی اعتباری مجاز

فعالیت اصلی به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخا  وابسته خود، کنترل  1گذاری در موضروعات بند  سررمایه  -2

 پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل مالحظه بیابد.گذاری سرمایهندوق سرمایهشرکت، مؤسسه یا ص

های سرراختمانی به هدف های تولیدی و پروژههای فیزیکی، پروژهها از جمله داراییگذاری در سررایر داراییسرررمایه -3

 کسب انتفاع

 ارائه خدمات مرتبط با بازارهای اوراق بهادار   -4
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 سرمایه افزایش توجیهی گزارش  عام( )سهامی ملی توسعه گذاری سرمایه شرکت

 ت و ترکیب سهامدارانسرمایه شرک 0.3

 بر اساس مصوبه مجمع عمومی و شد سیسأمیلیون ریال ت 11گذاری توسعه ملی با سرمایه شرکت سرمایه

هزار میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش  3، سرمایه شرکت به مبلغ 14/1/1323العاده مورخ فوق

درصدی از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی  11ایش سرمایه با افز 1313همچنین این شرکت در سال  یافت.

 .میلیارد ریال افزایش داده است 4،111سرمایه خود را به  ،سهامداران

 نام سهامدار

 تاریخ تهیه گزارش 30/10/0300 31/10/0301

 درصد تعداد سهام درصد تعداد سهام  درصد تعداد سهام 

 11223 2232221312301 10.20 2.331.311.301 33.3 2.107.717.303 گذاری گروه توسعه ملیشرکت سرمایه

 23270 0221320112111 23.70 0.213.011.111 23.7 0.211.020.011 بانک ملی ایران

 0.03 3027032023 - - - - گذاری بازارگردانی توسعه ملیصندوق سرمایه

 331.133.70700.12 31023172370 03211 01 012.007.717 سهامداران )کمتر از یک درصد(

 011 0211121112111 011 0.111.111.1111 011 0211121112111 جمع

 

 مشخصات حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت 0.0

البدل اصلی و علی و حسابرس ، بازرس قانونی14/12/1311بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

 .اندجدول زیر انتخاب شده به شرح 31/11/1411برای سال مالی منتهی به 

 نام بازرس/ حسابرس شرح

 سازمان حسابرسی و علی البدل اصلی
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 سرمایه افزایش توجیهی گزارش  عام( )سهامی ملی توسعه گذاری سرمایه شرکت

 عضای هیأت مدیرها 0.1

به شرح  ،12/11/1311 به تاریخشرکت  صورتجلسه هیأت مدیرهطبق  هیأت مدیرهمشخصات و سوابق اعضای 

 باشد:جدول ذیل می

 صیلیمدرک تح سمت نماینده اعضای هیأت مدیره

 دکتری رئیس هیأت مدیره ـ غیر موظف علی ابراهیم نژاد گروه توسعه ملیگذاری شرکت سرمایه

 دکتری نایب رئیس هیأت مدیره ـ غیر موظف فرهاد رمضان بانک ملی ایران

 کارشناسی ارشد عضو هیأت مدیره ـ غیر موظف علیرضا کدیور مدیریت توسعه نگاه پویاشرکت 

 کارشناسی ارشد عضو هیأت مدیره ـ موظف حسین قاسمی و توسعه صنایع سیمانگذاری سرمایهشرکت 

 کارشناسی ارشد و مدیرعامل هیأت مدیرهموظف عضو  مندانحسین عالقه گذاری مدیریت سرمایه مدارسرمایه

 

 

 نیروی انسانی 0.3

نفر بوده  31، 31/11/1311 تاریخباشند در تعداد کارکنان شرکت که به صورت قراردادی در استخدام شرکت می

 است.

 

 31/10/0301 31/10/0300 مدرک تحصیلی

 0 0 و دانشجوی دکتری دکتری

 00 03 کارشناسی ارشد و دانشجوی کارشناسی ارشد

 3 1 کارشناسی و دانشجوی کارشناسی

 3 3 سایر سطوح تحصیلی

 27 30 جمع
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 سرمایه افزایش توجیهی گزارش  عام( )سهامی ملی توسعه گذاری سرمایه شرکت

 های فعالیتحوزه 0.7

ها و مطالعه روزمره جراید اعش از ها و پروژهسترده اقتصاد، صنایع، شرکتبررسی گ گذاری نیازمندسرمایهور ام

ی از حیث دسترس ،گذاریسرمایه یاز این رو .باشداقتصادی و سیاسی و داشتن بینش برای اتخاذ تصمیش مناسب می

 ا،باشد. لذو اجرا می برای اتخاذ تصمیش قابل توجههزینه و زمان  به اطالعات و پردازش آن و ایجاد تنوع، مستلزم صرف

اساساً . رسدمطلوب به نظر می گزینهگذاری گذاری بصورت غیر مستقیش از طریق خرید سهام شرکتهای سرمایهسرمایه

. نداهگذاری و دوری از اشتباه در این مقوله، ایجاد گردیدهای سرمایهبرای کاهش هزینهگذاری نیز های سرمایهشرکت

 گذاری با هدف خلق ارزش برای سهامداران از طریق انجامسرمایه هایشرکتبه عبارت دیگر، 

های ند. شرکتاهها بر مبنای اصول علش اقتصاد و مدیریت مالی پا به عرصه وجود نهادگذاری در انواع داراییسرمایه

 اقدام به شناسایی ،اقتصادی چشش اندازو توجه به ها و ریسک هر یک انواع داراییمستمر  هایگذاری با بررسیسرمایه

 اند به بهترین نحو ممکنکنند تا بتواند از آنچه سهامداران در اختیارشان قرار دادهگذاری میسرمایه های مناسبفرصت

 استفاده کرده و بیشترین بازده ممکن را کسب نمایند.

می خرا   از منظرر نروع مالکیرت بره دو نروع سرهامی عرام و یرا سرها          تروان گرذاری را مری  هرای سررمایه  شرکت

در  ،گرذاری سرهامی خرا    هرای سررمایه  شررکت  کامرل  د. با توجه بره عردم دسترسری بره اطالعرات     نموطبقه بندی 

 عام پرداخته شده است. سهامی  گذاریهای سرمایهشرکت طور خالصه به بررسیادامه به 

د. به باشمی شرکت گذاری، سرمایه ثبتیگذاری منبع اصلی تامین منابع الزم جهت سرمایههای سرمایهدر شرکت

 دهند فعالیتمی ای که سهامداران در اختیار آنها قرارگذاری با استفاده از سرمایهمایههای سرعبارت بهتر شرکت

گذاری از منظر منابع در سرمایه هایکنند. با توجه به مطالب مطروحه، الزم است برای شناخت بهتر جایگاه شرکتمی

  .نمودگردد به جدول ارائه شده توجه رزش میاختیار آنها که منجر به خلق ا
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 سرمایه افزایش توجیهی گزارش  عام( )سهامی ملی توسعه گذاری سرمایه شرکت

 

ای هگذاری توسعه ملی به کل سرمایهگردد، نسبت سرمایه ثبتی شرکت سرمایهمالحظه می فوقهمانطور که در جدول 

باشد و این در حالی است که نسبت ارزش روز سبد درصد می 4.21معادل  مشابه گذاریثبت شده شرکتهای سرمایه

توان می .باشددرصد می 1.11 الذکر معادلهای شرکتهای فوقگذاریهای شرکت به کل ارزش روز سرمایهگذاریسرمایه

-های شرکت متناسب با صنعت سرمایهزش روز سبد دارایینتیجه گرفت که به منظور ایجاد تناسب بین سرمایه و ار

ت سودآوری و فعالی ،هاها کاهش یابد که با کاهش داراییبایست یا سرمایه شرکت افزایش داده شود یا داراییمیگذاری، 

 موجود در بورس اوراق بهادار تهران از منظر سرمایه و دارایی مشابه وضعیت شرکت های سرمایه گذاری

 31/02/0300 بر اساس صورت وضعیت پرتفوی مورخ

 نام شرکت ردیف
 سرمایه

 )میلیون ریال(

درصد سرمایه 

 ثبتی به کل

 ارزش روز 

های بورسی و ذاریگسرمایه

 غیر بورسی

 )میلیون ریال(

درصد ارزش روز 

ها به گذاریسرمایه

 کل

 %32.30 33227032012 %01.13 0721112111 سرمایه گذاری ملی 0

 %01.02 01127102001 %02.03 0221112111 سرمایه گذاری سپه 2

 %0.03 01223012331 %03.07 0221112111 سرمایه گذاری خوارزمی 3

 %0.77 01123172010 %0.11 021112111 سرمایه گذاری آتیه دماوند 0

 %7.31 7021112201 %00.10 0123712111 سرمایه گذاری سایپا 1

 %1.00 1320132010 %0.11 021112111 گذاری توسعه ملیسرمایه 3

 %0.10 0327702001 %3.07 321112111 سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها 7

 %0.23 0321232017 %2.03 227112111 سرمایه گذاری بهمن 1

 %2.37 2720022300 %3.07 321112111 سرمایه گذاری صنعت و تجارت 0

 %2.03 2123712003 %0.30 021112111 سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران 01

 %2.13 2022122777 %2.00 227112111 سرمایه گذاری گروه بهشهر 00

 %2.10 2120102100 %3.23 321112111 سرمایه گذاری بوعلی 02

 %0.13 0121012333 %0.31 022112111 سرمایه گذاری پردیس 03

 %1.01 020302322 %1.30 121112111 سرمایه گذاری صنعت بیمه 00

 %1.21 221112101 %1.03 0112111 گسترش سرمایه گذاری ایرانیان 01

 %011 0212020132012 %011 0227712111   جمع

 در محاسبات لحاظ شده است. 31/12/1311های بورسی براساس ارزش روز در تاریخ گذاریهای غیر بورسی براساس بهای تمام شده و سرمایهگذاری* سرمایه
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 سرمایه افزایش توجیهی گزارش  عام( )سهامی ملی توسعه گذاری سرمایه شرکت

گردد. لذا به منظور حفظ جایگاه شرکت در صنعت و همچنین حفظ سودآوری رو به رشد شرکت با مخاطره مواجه می

 رسد.شرکت، انجام افزایش سرمایه ضروری به نظر می

)از زمان آخرین افزایش گذشته سال  1شرکت جدول صفحه قبل را طی  11جدول ذیل روند افزایش سرمایه 

 دهد:نشان می( 1313سرمایه شرکت در سال 

  نام شرکت ردیف
 سرمایه  )میلیون ریال(

 درصد افزایش

31/02/0300 20/02/0303 

 %137 7112111 121112111 ایه گذاری صنعت بیمهسرم 0

 %311 021112111 021112111 سرمایه گذاری آتیه دماوند 2

 %271 1112111 321112111 سرمایه گذاری بوعلی 3

 %230 321112111 0221112111 سرمایه گذاری سپه 0

 %212 121112111 0721112111 سرمایه گذاری ملی 1

 %071 021112111 227112111 شهرسرمایه گذاری گروه به 3

 %031 027112111 021112111 سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران 7

 %011 321112111 321112111 سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها 1

 %011 321112111 321112111 سرمایه گذاری صنعت و تجارت 0

 %71 320112111 0123712111 سرمایه گذاری سایپا 01

 %21 0121112111 0221112111 سرمایه گذاری خوارزمی 00

 %21 021112111 022112111 سرمایه گذاری پردیس 02

 %00 220212111 227112111 سرمایه گذاری بهمن 03

 %1 021112111 021112111 گذاری توسعه ملیسرمایه 00

 %1 0112111 0112111 گسترش سرمایه گذاری ایرانیان 01

 %013 0121112111 0227712111 کلجمع 

 شرکت01 جمع 

 ) همه شرکت های سرمایه گذاری به جز توسعه ملی(
1112712211  1211121110  001% 

گذاری های فعال و سودآور صنعت سرمایهشرکت تمامتقریبا توان نتیجه گرفت، همانطور که از جدول فوق می

ده ن منظر وضعیت شرکت مطلوب نبواند و از ایافزایش سرمایه داشته با توجه به شرایط بازار سرمایه،سال گذشته  1طی

 باشد.حفظ جایگاه در شرایط رقابتی بدون لحاظ نمودن ضرورتی مانند اندازه شرکت مقدور نمی و
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 سرمایه افزایش توجیهی گزارش  عام( )سهامی ملی توسعه گذاری سرمایه شرکت

 ترکیب سبد سهام به تفکیک صنعت 0.0

 دهد. نشان می 31/12/1311جدول زیر ترکیب سبد سهام را به تفکیک صنایع مختلف تا تاریخ 

 

 

 

  

مبالغ به میلیون ریال

 صنعت
درصد از ارزش 

 بازار کل
 ارزش بازار کل

  فلزات اساسی
 محصوالت شیمیایی

 استخراج کانه های فلزی
 بانکها و موسسات اعتباری

 فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
 شرکتهای چند رشته ای صنعتی

 مواد و محصوالت دارویی
 فراورده های نفتی2 کک و سوخت هسته ای

 انبوه سازی2 امالک و مستغالت
 عرضه برق2 گاز2 بخاروآب گرم

 خدمات فنی و مهندسی
 و آشامیدنی به جز قند و شکر محصوالت غذایی

 سایر
 جمع کل
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 سرمایه افزایش توجیهی گزارش  عام( )سهامی ملی توسعه گذاری سرمایه شرکت

 های مالیصورت 0.01

 سال گذشته شرکت در ادامه ارائه شده است: 3های مالی صورت

 گذاری توسعه ملی )سهامی عام(شرکت سرمایه ترازنامه

 )مبالغ به میلیون ریال(

 شرح
 ماهه منتهی به 3

31/02/0300 

ابرسی شده حس

سال مالی منتهی به 

31/10/0300 

ابرسی شده سال حس

مالی منتهی به 

31/10/0301 

ابرسی شده حس

سال مالی منتهی به 

31/10/0307 

 های جاری:دارایی

 012320 312200 312070 032013 موجودی نقد

 321202301 123012033 0121112007 0121102300 های کوتاه مدتگذاریسرمایه

 0702013 1022011 0112330 0122303 حسابها و اسناد دریافتنی تجاری و غیر تجاری

 010 010 302 302 هاپیش پرداخت

 721002110 022232013 0021372330 0020132331 های جاریجمع دارایی

 های غیرجاری:دارایی

 12111 72110 12301 12201 های ثابت مشهوددارایی

 01 100 121 011 مشهودهای ثابت نادارایی

 732111 232111 232111 232111 های بلندمدتگذاریسرمای

 22031 3032331 1212101 1212101 هاسایر دارایی

 102103 0212133 1302100 1302020 های غیرجاریجمع دارایی

 721002712 023122103 0023202231 2121072730 هاجمع دارایی

 بدهی های جاری:

 32 272003 02110 22300 و اسناد پرداختنی تجاری هاحساب

 12213 212313 302303 332301 ها و اسناد پرداختنیسایر حساب

 32111 1 1 1 ذخیره مالیات بر درآمد

 322071 312071 2132030 0120712321 سود سهام پرداختنی

 702011 102200 3122300 0122132307 های جاریجمع بدهی

 جاری: های غیربدهی

 02001 02733 72277 32012 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

 02001 02733 72277 32012 های غیرجاریجمع بدهی

 712113 112011 3102111 0122032100 هاجمع بدهی

 حقوق صاحبان سهام:

 021112111 021112111 021112111 021112111 سرمایه

 1 1 1 1 وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه

 0112111 0112111 0112111 0112111 اندوخته قانونی

 221732100 023032133 0023302372 021102701 سود انباشته

 721232100 021332133 0023002372 021102701 جمع حقوق صاحبان سهام

 721002712 023122103 0023202231 2121072730 ها و حقوق صاحبان سهامجمع بدهی
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 سرمایه افزایش توجیهی گزارش  عام( )سهامی ملی توسعه گذاری سرمایه شرکت

 

 

 
 

 گردش حساب سود)زیان( انباشته

 )مبالغ به میلیون ریال(

 شرح
 ماهه منتهی به 3

31/12/1311 

ابرسی شده سال حس

مالی منتهی به 

31/11/1311 

ابرسی شده سال حس

 مالی منتهی به

31/11/1312 

ابرسی شده سال حس

مالی منتهی به 

31/11/1311 

 2،141،111 4،411،111 13،112،111 111،113 سود خالص

 3،131،131 2،113،241 4،113،111 14،311،112 سود انباشته ابتدای سال

 1 1 1 1 تعدیالت سنواتی

 1،123،241 1،143،111 12،132،112 14،111،141 سود قابل تخصیص

 1 1 1 1 اندوخته قانونی 

 )3،111،111( )2،431،111( )4،112،111( )11،121،111( سود سهام مصوب سال

 2،113،241 4،113،111 14،311،112 4،214،141 سود )زیان( انباشته پایان سال
 

 

 

 د و زیان شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی )سهامی عام(صورت سو
 )مبالغ به میلیون ریال(

 شرح
 ماهه منتهی به 3

31/02/0300 

ابرسی شده حس

سال مالی منتهی به 

31/10/0300 

ابرسی شده سال حس

مالی منتهی به 

31/10/0301 

ابرسی شده سال حس

مالی منتهی به 

31/10/0307 

 021012100 020702117 021232311 2002010  هاگذاریسود حاصل از سرمایه

 023322011 220312001 0220702700 3012321 ها گذاریحاصل از فروش سرمایه)زیان( سود 

 1 1 1 1 سود فروش امالک

 212131 0012713 212700 32372 هادرآمد حاصل از اوراق مشارکت و سود سپرده

 227302717 021302721 0021302113 3032103 جمع درآمدها

 (0132121) (002310) (0012373) (312073) های اداری و تشکیالتی هزینه

 1 1 1 1 های عملیاتی )هزینه( سایر درآمد 

 221012720 020372370 0320202011 3012021 عملیاتی )زیان( سود 

 1 1 (02312) (03) های مالی هزینه

 02337 22717 02222 (0) های غیر عملیاتی)هزینه( سایر درآمد 

 221072333 020712110 0320002121 3012173 قبل از کسر مالیات )زیان( سود 

 (02213) (330) 1 1 مالیات 

 221032001 020302707 0320002121 3012173 پس از کسر مالیات )زیان( سود 

 133 003 32103 033 ریال -خالص هر سهم )زیان( سود 

 021112111 021112111 021112111 021112111 سرمایه
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 سرمایه افزایش توجیهی گزارش  عام( )سهامی ملی توسعه گذاری سرمایه شرکت

 

 صورت جریان وجوه نقد شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی )سهامی عام(
 )مبالغ به میلیون ریال(

 شرح

 حسابرسی شده

 سال مالی منتهی به

31/10/0300 

 حسابرسی شده

 تهی بهسال مالی من

31/10/0301 

 حسابرسی شده

 سال مالی منتهی به

31/10/0307 

 های عملیاتی:فعالیت

 023002073 223112317 321032200 های عملیاتیجریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت

 ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی:گذاریبازده سرمایه

 1 1 1 سود پرداختی بابت کارمزد خرید اعتباری

 (020322212) (222722102) (321202311) سود سهام پرداختی به سهامداران گروه

ها و سود گذاریجریان خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه

 پرداختی بابت تأمین مالی
(321202311) (222722102) (020322212) 

 مالیات بر درآمد:

 (077) (330) 1 مالیات عملکرد

 گذاری:سرمایهفعالیت های 

 1 (0370) (13) های ثابت مشهودوجوه پرداختی بابت خرید داریی

 22170 1 1 های ثابت مشهودوجوه حاصل از فروش دارایی

   (100) 1 های نامشهودوجوه حاصل از خرید دارایی

   1 1 های نامشهودوجوه حاصل از فروش دارایی

 22170 (1123) (13) گذاریرمایههای سجریان خروج وجه نقد ناشی از فعالیت

 فعالیت های تامین مالی :

   1 1 وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه

 1 1 1 های تامین مالیجریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت

 (0012010) 202011 (12010) خالص )کاهش( افزایش در موجودی نقد

   012320 312200 مانده وجه نقد در ابتدای سال

   22710 02200 تأثیر تغییرات نرخ ارز

 (0012010) 312200 312070 مانده وجه نقد در پایان سال

 

 تأثیر سودآوری شرکت برای سهامداران عمده 0.00

منظر سودآوری شرکت، سهش سود شرکت برای سه توان از گذاری توسعه ملی را میسرمایه بررسی عملکرد شرکت

 یزان فعالیت شرکت مورد بررسی قرار داد.  مجموعه بانک ملی و م

حکایت از خلق سود سهامداری، گذاری توسعه ملی با عنایت به سودآوری آن برای مجموعه عملکرد شرکت سرمایه

به میلیارد ریال(  1،412درصد آن ) 31دارد که  31/11/1311در چهار سال منتهی به  میلیارد ریالی 21،111بالغ بر
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 سرمایه افزایش توجیهی گزارش  عام( )سهامی ملی توسعه گذاری سرمایه شرکت

گذاری گروه توسعه ملی بوده است. جداول مربوط مربوط به شرکت سرمایه عمدتاً و مابقی آنعلق یافته تبانک ملی ایران 

ر گذاری گروه توسعه ملی به منظوگذاری توسعه ملی برای بانک ملی ایران و شرکت سرمایهبه سودآوری شرکت سرمایه

 ر ادامه ارائه خواهد گردید.گذاری توسعه ملی برای مجموعه بانک ملی داهمیت شرکت سرمایه بیان

 

 گذاری توسعه ملی برای بانک ملی ایرانسود آوری شرکت سرمایه 

 جمع 0303سال مالی  0307 سال مالی 0301سال مالی  0300سال مالی  شرح

 - 0221120202011 0221120202011 0221120202011 0221320112111 تعداد سهام در زمان مجمع

 - %27 %27 %27 %27 درصد سهام 

 - 711 101 021 22211 سود نقدی هر سهم )ریال( 

 120122020 0332107 3012137 020012003 227172103 مبلغ کل سود سهام  )میلیون ریال(

 

 گذاری گروه توسعه ملیگذاری توسعه ملی برای سرمایهسود آوری شرکت سرمایه

 شرح
سال مالی 

0300 

سال مالی 

0301 

سال مالی 

0307 

الی سال م

0303 
 جمع

 - 2203021102300 2200321132303 2212021172303 2233123112301 تعداد سهام در زمان مجمع

 - %33 %31 %33 %10 درصد سهام 

 - 711 101 021 22211 سود نقدی هر سهم )ریال( 

 0221012770 223102070 021012102 223022213 120072703 مبلغ کل سود سهام )میلیون ریال(

      

مبلغ سود حاصل از سرمایه گذاری شرکت 

 گذاری گروه توسعه ملیسرمایه
3320132037 0020722033 0120112111 727112722 3122112731 

های وبانک گذاریسهم وتوسم از سود سرمایه

 )درصد(
01% 01% 03% 31% - 

 

ملی مورد گذاری گروه توسعه کت سرمایههای بورسی انجام شده توسط شرگذاریدر جدول ذیل بازده سرمایه

سال  3گذاری توسعه ملی طی تمام شده سهام شرکت سرمایه یبه بها یمیسود تقسبررسی قرار گرفته است. نسبت 

 گذاری گروه توسعه ملی بوده است.پذیر شرکت سرمایههای سرمایهاخیر، همواره بیشتر از متوسط سایر شرکت
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 سرمایه افزایش توجیهی گزارش  عام( )سهامی ملی توسعه گذاری سرمایه شرکت

 ر سهام وتوسمبازده سرمایه گذاری وبانک د

 )مبالغ به میلیون ریال(

 شرح
 0307سال  0301سال  0300سال 

 وتوسم
سایر شرکتهای 

 وبانک
 وتوسم

سایر شرکتهای 

 وبانک
 وتوسم

سایر شرکتهای 

 وبانک

 3123312101 322032130 3120172277 320222203 32021032370 220012110 بهای تمام شده

 121012131 021012102 0021102003 223022213 2720102210 120072703 سود تقسیمی

 %21 %00 %33 %10 %1 %210 نسبت سود تقسیمی به بهای کل )درصد(
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 سرمایه افزایش توجیهی گزارش  عام( )سهامی ملی توسعه گذاری سرمایه شرکت

 تشریح طرح افزایش سرمایه  -2

 دالیل توجیهی افزایش سرمایه )اهداف و ضرورت افزایش سرمایه( 2.0

باشد که این امر از طریق اتخاذ ای اقتصادی، افزایش ثروت سهامداران میهیکی از مهمترین اهداف و وظایف بنگاه

، تضمین نماید. بنابراین انجام های محدودا را در مواجه با فرصتتواند بقای آن واحدهمی به موقع و مناسبتصمیمات 

زوده برابر رقبا، از ارزش افهای اقتصادی در گردد تا بنگاهگذاری، متناسب با تغییرات گسترده محیطی موجب میسرمایه

 بیشتری برخوردار گردیده و خود را در برابر شرایط متغیر آتی در حاشیه اطمینان قرار دهند.

گذاری توسعه ملی پس های آنها، شرکت سرمایهگذاری و افزایش سرمایههای سرمایهدیگر شرکتفعالیت  رغشعلی

 1،111و به مبلغ  1313نون، صرفاً یک افزایش سرمایه در سال کتا 1323از سال سال  11ی حدود از سپری شدن زمان

داشته است. بدیهی است که برای حفظ قدرت رقابت و افزایش توان عملیاتی شرکت، افزایش سرمایه مؤثر میلیارد ریال 

رمایه توانسته میلیون ریال با حضور موفق خود در بازار س 4،111،111ای معادل ؛ این شرکت با سرمایهنمایدو بایسته می

 گذاری، سود مناسبی را برای سهامداران خود از طریقسرمایه هایاست با استفاده از فرصت

-هجبران سرمایکسب بازدهی مطلوب و نیز در نتیجه تداوم روند سودآوری و  ؛گذاری در اوراق بهادار کسب نمایدسرمایه

سرمایه نیازمند افزایش  (،با توجه به مأموریت شرکت)ادار در حوزه اوراق به هاگذاریو سرمایههای انجام شده گذاری

های با کیفیت و سودآور خود خواهد شد که بدیهی است تداوم باشد و در غیر این صورت مجبور به فروش داراییمی

 روند سودآوری شرکت را مختل خواهد نمود.

ها و امکانات و با توجه به رزیابی تواناییهای گوناگون و ا، این شرکت با انجام بررسیمذکوربا توجه به مطالب 

گذاری در اوراق بهادار، افزایش سرمایه را به عنوان بهترین پذیری تأمین منابع مورد نیاز خود به منظور سرمایهامکان

 نماید. گزینه برای دستیابی به اهداف فوق پیشنهاد می

ش سرمایه شرکت، نقدشوندگی سهام شرکت افزایش گردید در صورت محقق شدن افزای بیانعالوه بر آنچه در فوق 

 که منجر به افزایش سهولت در معامالت سهام خواهد شد. یابدمی
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 سرمایه افزایش توجیهی گزارش  عام( )سهامی ملی توسعه گذاری سرمایه شرکت

 در ادامه به تشریح جزئیات طرح موضوع افزایش سرمایه پیشنهادی پرداخته شده است:

 گذاریهای انجام شدهجبران سرمایه 2.0.0

و منابع در  افزایش سرمایهآخرین های اخیر، از محل سال گذاری توسعه ملی )سهامی عام( طیشرکت سرمایه

لذا بهای تمام گذاری نموده است. سرمایههای بورسی و غیر بورسی در شرکتریال میلیون  11،111،111 لغ، مباختیار

دار ااوراق به و غیر بورسی ، فرابورسی،های بورسیشرکتسهام گذاری در های شرکت )شامل سرمایهگذاریشده سرمایه

در تاریخ  ریالمیلیون  12،131،111مبلغ به  31/11/1313در تاریخ میلیون ریال  1،421،411بدون ریسک( از مبلغ 

 سرمایه انجام شدهآخرین افزایش به مراتب بیش از  افزایش بهای تمام شدهکه این  افزایش یافته است 31/12/1311

 وده است. ب 12/12/1313در تاریخ  (میلیون ریال 1،111،111معادل شرکت )

 بنیه مالی )نقدینگی الزم(و تقویت ی مال ساختار اصالح 2.0.2

 4،111،111ریال به مبلغ میلیون  3،111،111از مبلغ  1313پس از آخرین افزایش سرمایه شرکت در سال 

ت. نشده اس میلیون ریال که از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران صورت گرفته، منابع جدیدی به شرکت تزریق

که با احتساب میلیون ریال بین سهامداران تقسیش گردیده 24،121،111جمعاً مبلغ 1311 الی 1314 یمال هایسالطی 

آخرین سرمایه درصد  132معادل میلیون ریال( جمعاً  11،121،111سود تقسیمی در آخرین مجمع شرکت )معادل 

ورسی بمنابع مالی شرکت جهت انجام معامالت سهام  بودن بین سهامداران تقسیش شده است که بیانگر محدود شرکت

خروج منابع و تقسیش سود با درصد باال در مجامع عمومی  بدیهی است. باشدمیهای جدید گذارییا سرمایهو فرابورسی 

 هشرکت با کمبود نقدینگی جهت استفادسودآور، عالوه بر فروش برخی از سهام تا  شده استباعث های اخیر در سال

های آتی با روندی گذاری و معامالت سهام مواجه گردد و بدین ترتیب سودآوری شرکت در سالهای سرمایهاز فرصت

ای و استراتژیک شرکت، افزایش سرمایه به منظور بهبود نزولی روبرو خواهد شد. بنابراین با توجه به اهداف توسعه

ر صورت عدم انجام افزایش سرمایه و گردد، دری محسوب میعملیات جاری و تداوم فعالیت مثبت در آینده امری ضرو
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 سرمایه افزایش توجیهی گزارش  عام( )سهامی ملی توسعه گذاری سرمایه شرکت

سبد سهام خود را به  شرکت مجبور است سهام نقد شونده و با بازده مطلوب موجود درتقسیش سود باال در مجامع آتی، 

 .های آتی خواهد شدمنجر به کاهش سودآوری سالفروش رساند که این امر 

در  31/11/1311جمع سال مالی منتهی به الی به ازای هر سهش در مری 2،211با توجه به تقسیش بدیهی است 

میلیون ریال افزایش  11،111،121به مبلغ  31/12/1311در تاریخ  مطالبات سهامداران، جمع 14/12/1311تاریخ 

 از محلای ای، نیاز است تا افزایش سرمایهجهت اصالح ساختار مالی و جبران مخارج سرمایه دربنابراین . ه استیافت

  انجام شود. سود انباشته

 حفظ جایگاه شرکت در بازار سرمایه و افزایش نقد شوندگی سهام  2.0.3

ی گذاری بورسهای سرمایهترین شرکتهای اخیر به عنوان یکی از فعالگذاری توسعه ملی طی سالشرکت سرمایه

و افزایش ثروت سهامداران، به عنوان  بوده که عالوه بر رشد سودآوریکل معامالت سهام گردش  شاخصدر زمینه 

ضعیت حفظ این وگذاری گروه توسعه ملی در بازار سرمایه نیز ایفای نقش نموده است؛ بازوی اجرایی بانک ملی و سرمایه

باشد. های گردش معامالت و سودآوری منوط به افزایش سرمایه شرکت میمطلوب و تداوم روند مساعد در شاخص

شرایطی است که تداوم وضع موجود به سختی قابل دسترس بوده و با توجه به تغییرات سرمایه ساختارهای شرکت در 

جهت تبیین موارد فوق تدوین گردیده  بعدجدول  .های رقیب، جایگاه شرکت در صنعت از دست خواهد رفتشرکت

ل به گردش معامالت که حاص گذاری توسعه ملی از منظر فعالیت در بازار سرمایه با عنایتعملکرد شرکت سرمایه است.

  بوده است. سال اخیر 3آن در  باشد حکایت از رتبه سومن امالک( میجمع خرید و فروش )بدون لحاظ نمود
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 سرمایه افزایش توجیهی گزارش  عام( )سهامی ملی توسعه گذاری سرمایه شرکت

 گذاری از منظر گردش کل معامالتهای سرمایهمقایسه عملکرد شرکت

 

 

-عملکرد شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی از منظر فعالیت در بازار سرمایه با عنایت به سود حاصل از فروش سرمایه

و  1311 و 1312 مالی هایگذاری در سالشرکت برتر صنعت سرمایه 11در میان  سومها، منجر به کسب رتبه گذاری

ها در ادامه ارائه گذاریاست. جدول مربوط به سود و زیان حاصل از فروش سرمایه شده 1311در سال رتبه نخست 

 گردیده است.

 

 

 

 

 

 

 

 )مبالغ به میلیون ریال(

 0307سال مالی  0301سال مالی  0300سال مالی 

 سرمایه شرکت نام
گردش کل 

 معامالت
 سرمایه نام شرکت

گردش کل 

 معامالت
 سرمایه نام شرکت

گردش کل 

 معامالت

 0020112123 021112111 سرمایه گذاری صنعت و معدن 2327002020 721112111 سرمایه گذاری ملی ایران 1123132013 321112111 سرمایه گذاری صنعت و معدن

 0120012310 021112111 سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران 0020712101 021112111 سرمایه گذاری صنعت و معدن 0127012130 721112111 سرمایه گذاری ملی ایران

 020702110 021112111 سرمایه گذاری توسعه ملی 0120012112 021112111 سرمایه گذاری توسعه ملی 0023312131 021112111 سرمایه گذاری توسعه ملی

 127332100 020112111 سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران 0321332012 121112111 سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان 3323012110 0221112111 رمایه گذاری خوارزمیس

 720122003 121112111 کوثر ایرانیان سرمایه گذاری نور 022172010 0221112111 سرمایه گذاری خوارزمی 3323102137 321112111 سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان

 121002111 721112111 سرمایه گذاری ملی ایران 123312000 323002111 سرمایه گذاری سپه 0121312011 323002111 سرمایه گذاری سپه

 121012001 021112111 یه گذاری آتیه دماوندسرما 120202133 0123712111 سرمایه گذاری سایپا 0327372001 021112111 سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران

 023032111 7112111 سرمایه گذاری صنعت بیمه 722172737 021112111 سرمایه گذاری آتیه دماوند 0120172111 321112111 سرمایه گذاری بوعلی

 022102111 022112111 سرمایه گذاری پردیس 721202101 021112111 سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران 0227032330 0123712111 سرمایه گذاری سایپا

 021002032 323002111 سرمایه گذاری سپه 021122111 022112111 سرمایه گذاری پردیس 0121112021 227112111 سرمایه گذاری بهمن

 327172201 0221112111 سرمایه گذاری خوارزمی 327732111 223112111 سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران 020212070 021112111 سرمایه گذاری آتیه دماوند

 220002132 023112111 سرمایه گذاری بوعلی 323712737 023112111 سرمایه گذاری بوعلی 723102002 0112111 گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

 221302710 227112111 سرمایه گذاری بهمن 223312021 227112111 سرمایه گذاری بهمن 320102112 022112111 سرمایه گذاری پردیس

 1322112 0112111 گسترش سرمایه گذاری ایرانیان 220032220 7112111 سرمایه گذاری صنعت بیمه 122302101 021112111 سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران

 0032270 0123712111 سرمایه گذاری سایپا 221112313 0112111 گسترش سرمایه گذاری ایرانیان 020102310 221112111 سرمایه گذاری صنعت بیمه
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 سرمایه افزایش توجیهی گزارش  عام( )سهامی ملی توسعه گذاری سرمایه شرکت

 گذاری از منظر سود )زیان( فروشهای سرمایهمقایسه عملکرد شرکت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )مبالغ به میلیون ریال(

 0307سال مالی  0301سال مالی  0300سال مالی 

 سرمایه نام شرکت
)زیان(  سود 

 فروش
 سرمایه نام شرکت

سود )زیان(  

 فروش
 سرمایه نام شرکت

سود )زیان(  

 فروش

 023332012 021112111 سرمایه گذاری توسعه ملی 121102110 721112111 سرمایه گذاری ملی ایران 0721012200 0221112111 سرمایه گذاری خوارزمی

 020222131 021112111 سرمایه گذاری صنعت و معدن 323022711 323022711 مایه گذاری صنعت و معدنسر 0321022070 721112111 سرمایه گذاری ملی ایران

 1112200 121112111 سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان 221102111 221102111 سرمایه گذاری توسعه ملی 0220122001 021112111 سرمایه گذاری توسعه ملی

 1372021 021112111 سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران 223212033 223212033 سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان 0021322031 321112111 سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان

 1032111 721112111 سرمایه گذاری ملی ایران 020112012 020112012 سرمایه گذاری خوارزمی 0023302111 321112111 سرمایه گذاری صنعت و معدن

 0732213 022112111 سرمایه گذاری پردیس 023122170 023122170 سرمایه گذاری سپه 322002000 323002111 سرمایه گذاری سپه

 0302723 021112111 سرمایه گذاری آتیه دماوند 020112700 020112700 سرمایه گذاری آتیه دماوند 120012110 321112111 سرمایه گذاری بوعلی

 3232130 0221112111 سرمایه گذاری خوارزمی 1302300 1302300 سرمایه گذاری سایپا 021312122 227112111 منسرمایه گذاری به

 3112311 323002111 سرمایه گذاری سپه 1002103 1002103 سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران 327732111 021112111 سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران

 2112110 023112111 سرمایه گذاری بوعلی 7102701 7102701 سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران 320032031 0123712111 سایپاسرمایه گذاری 

 0022103 227112111 سرمایه گذاری بهمن 3032001 3032001 سرمایه گذاری بوعلی 220112110 0112111 گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

 0702003 0123712111 سرمایه گذاری سایپا 0112313 0112313 سرمایه گذاری بهمن 023772110 021112111 سرمایه گذاری آتیه دماوند

 0302071 7112111 سرمایه گذاری صنعت بیمه 3022123 3022123 سرمایه گذاری پردیس 021122000 022112111 سرمایه گذاری پردیس

 0112111 020112111 سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران 2272112 2272112 سترش سرمایه گذاری ایرانیانگ 0112110 021112111 سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران

 102333 0112111 گسترش سرمایه گذاری ایرانیان 002700 002700 سرمایه گذاری صنعت بیمه 0702001 221112111 سرمایه گذاری صنعت بیمه
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 سرمایه افزایش توجیهی گزارش  عام( )سهامی ملی توسعه گذاری سرمایه شرکت

رتبه قدی ن از منظر درصد تقسیش سودسال اخیر  3گذاری توسعه ملی طی گذاری، شرکت سرمایهدر صنعت سرمایه

 باشد.بتی این شرکت میآخرین سرمایه ث بیشتر از درصد 211که این مبلغ  سوم را داشته است

 

گذاری توسعه ملی توانسته است به عنوان شرکت فعال در بازار و دهد شرکت سرمایهنشان میتحلیل جداول گزارش شده 

حدود  این شرکت سال اخیر 3در مجامع  نماید؛ متوسط تقسیش سودموفق در تقسیش سود برای سهامداران خود ایفای تعهد 

بدیهی است اقدام سهامداران در جهت حفظ وضعیت بهینه موجود  درصد بوده است. 42درصد و متوسط صنعت  11

 های ذکر شده باشد.تواند تضمین کننده استمرار مطلوبیتمی

 

 

سال گذشته 3گذاری از منظر تقسیم سود در های سرمایهمقایسه عملکرد شرکت

 )مبالغ به میلیون ریال(

 سود تقسیمی سود خالص آخرین سرمایه نام شرکت
 درصد

 تقسیم سود

نسبت سود تقسیمی به 

 سرمایه )درصد(

 %234 %22 2،121،111 3،312،211 1،211،111 سرمایه گذاری پردیس

 %211 %21 13،211،311 11،311،441 1،111،111 سرمایه گذاری سپه

 %312 %11 11،111،111 21،143،141 4،111،111 سرمایه گذاری توسعه ملی

 %232 %11 11،111،111 13،122،111 4،111،111 سرمایه گذاری آتیه دماوند

 %212 %14 1،112،111 2،142،132 3،111،111 سرمایه گذاری بوعلی

 %112 %41 2،244،111 1،111،111 1،211،111 سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران

 %12 %42 2،411،111 1،243،121 4،111،111 سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران

 %121 %41 1،111،111 12،131،312 1،111،111 سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان

 %132 %31 1،111،111 32،411،212 1،111،111 سرمایه گذاری ملی ایران

 %11 %21 212،111 123،321 2،111،111 سرمایه گذاری صنعت بیمه

 %11 %21 4،111،111 11،221،214 1،111،111 سرمایه گذاری صنعت و معدن

 %11 %24 1،211،111 1،123،121 2،111،111 سرمایه گذاری بهمن

 %14 %22 1،111،111 1،114،411 12،111،111 سرمایه گذاری خوارزمی

 %111 %11 411،111 2،111،131 411،111 گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

 %1 %1 141،111 1،232،111 11،111،111 سرمایه گذاری سایپا

 %112 %42 22،113،311 111،211،111 13،111،111 جمع
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 سرمایه افزایش توجیهی گزارش  عام( )سهامی ملی توسعه گذاری سرمایه شرکت

 

 منابع و مصارف افزایش سرمایه 2.2
 

 باشد.یشرح منابع و مصارف افزایش سرمایه مذکور به شرح جدول ذیل م

 شرح
 مبلغ

 )میلیون ریال(

 321112111 سود انباشته منابع

 321112111 جمع منابع

 مصارف

  

 027302307 پذیرهای سرمایهجبران مخارج بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت

 027312313 های بورسی و غیر بورسیدر سهام شرکت هاگذاریسرمایهخالص سایر 

 321112111 جمع مصارف








سرمایه گذاری پردیس

سرمایه گذاری سپه

سرمایه گذاری توسعه ملی

سرمایه گذاری آتیه دماوند

سرمایه گذاری بوعلی

رانسرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ای

سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران

سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان سرمایه گذاری ملی ایران

سرمایه گذاری صنعت بیمه

سرمایه گذاری صنعت و معدن

سرمایه گذاری بهمن

سرمایه گذاری خوارزمی

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

سرمایه گذاری سایپا

سال اخیر3متوسط تقسیم سود صنعت سرمایه گذاری طی 

درصد تقسیم سود میانگین
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 سرمایه افزایش توجیهی گزارش  عام( )سهامی ملی توسعه گذاری سرمایه شرکت

 

 پذیرهای سرمایهجبران مخارج بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت 2.2.0

از محل منابع موجود، اقدام به شرکت در  31/12/1311تا  11/11/1313از گذاری توسعه ملی شرکت سرمایه

 آورده شده است. جدول بعدهای سرمایه پذیر نموده که ریز آنها در افزایش سرمایه شرکت

 ذیرشرکت سرمایه پ

 افزایش سرمایه
مبلغ افزایش 

 سرمایه

 محل افزایش سرمایه
آخرین درصد 

 سرمایه گذاری

سهم شرکت از افزایش 

 تا از  سرمایه نقدی
آورده نقدی 

 و مطالبات

سود انباشته 

 و اندوخته

تجدید 

 ارزیابی

 413،111 %2.21   * * 21،111،111 21،211،111 1،111،111 سر. گروه توسعه ملی

 244،122 %4.11   * * 2،111،111 1،111،111 3،111،111 مسکنسر. 

 111،212 %2.11   * * 11،411،111 14،411،111 12،111،111 گل گهر

 111،111 %1.31   * * 111،111،111 211،111،111 11،111،111 فوالد مبارکه اصفهان

 13،342 %1     * 12،111،111 21،111،111 14،411،111 سر. صندوق بازنشستگی

 11،214 %1.12   * * 1،111،111 11،111،111 2،111،111 نفت بهران

 12،112 %1.44   * * 111،111،111 211،111،111 43،411،111 ملی صنایع مس ایران

 41،112 %1.34     * 32،111،111 21،111،111 43،111،111 سر. نفت و گاز تامین

 43،124 %1.11   * * 32،111،111 14،111,111 11،111،111 سر. توسعه معادن و فلزات

 42،112 %4.11   * * 31،111،111 12،111،111 31،111،111 سر. غدیر

 41،123 %1     * 1،141،111 2،111،111 111،111 کارت اعتباری ایران کیش

 41،131 %1.41     * 4،414،111 2،114،111 3،111،111 پتروشیمی شازند

توسعه معدنی و صنعتی 

 رصبانو
2،131،422 2،131،422 111،111 *     1% 21،121 

 21،122 %1.34   * * 42،111،111 11،111،111 2،111،111 فوالد خوزستان

 21،112 %1.42     * 32،411،111 11،111،111 11،111،111 چادرملو

 11،111 %2.13   * * 22،111،111 31،111،111 2،311،111 سر. صدر تامین

و صنایع سر. توسعه معادن 

 معدنی خاورمیانه
11،211،111 41،211،111 22،411،111 *     1% 11،111 

 14،141 %3.21     * 21،111،111 41،111،111 11،111،111 گسترش نفت و گاز پارسیان

 11،214 %1.11     * 111،111 211،111 211،111 سینادارو

 13،121 %3.31     * 2،411،111 12،111،111 1،111،111 پتروشیمی جش

 12،132 %1   * * 2،111،111 11،111،111 1،113،111 فوالد آلیاژی ایران

 11،311 %1     * 1،113،311 2،121،111 233،121 صنعتی بارز

 2،111 %1     * 1،121،111 1،121،111 4،111،111 سیمان فارس و خوزستان

 2،323 %1   * * 23،121،111 11،121،111 42،111،111 بانک پاسارگاد

 1،211 %1     * 21،111،111 21،111،111 1،111،111 سنگ آهن گهر زمین

 
 

 )ادامه جدول در صفحه بعد(
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 سرمایه افزایش توجیهی گزارش  عام( )سهامی ملی توسعه گذاری سرمایه شرکت

 

 

 های بورسی و غیربورسیها در شرکتگذاریجبران سایر سرمایه. 2.2.2

ای بورسی همیلیون ریال در شرکت 11،111،111 شرکت مبلغ های اخیرطی سال ،تر نیز بیان گردیدهمانطور که پیش

میلیون  1،421،411های شرکت  از مبلغ گذاریبهای تمام شده سرمایهبطوریکه گذاری نموده و غیر بورسی سرمایه

 شرکت سرمایه پذیر

 افزایش سرمایه
مبلغ افزایش 

 سرمایه

 محل افزایش سرمایه
آخرین درصد 

 سرمایه گذاری

سهم شرکت از افزایش 

 تا از  سرمایه نقدی
آورده نقدی 

 و مطالبات

سود انباشته 

 و اندوخته

تجدید 

 ارزیابی

 1،141 %2.11     * 3،111،111 1،111،111 3،111،111 پتروشیمی پردیس

 1،114 %1     * 111،111 111،111 411،111 ایران یاسا

 1،414 %1 * * * 1،111،111 2،211،111 211،111 صنایع ماشینهای اداری ایران

 4،111 %1     * 1،311،111 1،111،111 311،111 سر. مسکن پردیس

 4،241 %1.12   * * 124،111 221،111 211،111 دارو رازک

 3،111 %1   * * 2،311،111 3،111،111 1،111،111 بیمه اتکائی امین

 3،112 %1     * 2،121،111 4،121،111 2،411،111 لیزینگ رایان سایپا

 3،411 %1     * 1،211،111 2،411،111 111،111 نفت پاسارگاد

 3،411 %1   * * 4،112،211 1،111،111 1،221،114 تجارت الکترونیک پارسیان

 12،111 %1   * * 1،111،111 2،111،111 111،111 نفت پارس

 3،221 %1     * 2،111،111 1،111،111 2،111،111 پتروشیمی شیراز

 3،231 %1     * 213،111 1،124،111 211،111 سیمان هرمزگان

 3،121 %1.21   * * 2،111،111 1،111،111 4،111،111 ه گذاری توسعه صنایع سیمانسرمای

 2،132 %1 * * * 221،111،112 311،111،112 12،111،111 ایران خودرو

 1،111 %1 * * * 3،121،123 4،112،122 123،441 شهداب ناب خراسان

 134 %1   * * 3،111،111 1،111،111 2،111،111 بیمه پارسیان

 431 %1     * 1،111،111 2،113،111 1،112،111 سیمان شرق

 11 %1.12     * 3،111،121 2،211،111 1،121،321 توسعه صنایع بهشهر

 4 %1 * * * 34،112،111 31،412،111 1،111،111 ایران ترانسفو

 1 %1   * * 1،211،111 2،212،111 312،111 دارو جابرابن حیان

 1 %1     * 413،111 1،211،121 221،112 سیمان شمال

 31،113 %1     * 11،111،111 11،111،111 411،111 سر. نیرو

 027302307 مجموع
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 سرمایه افزایش توجیهی گزارش  عام( )سهامی ملی توسعه گذاری سرمایه شرکت

افزایش یافته است که این  31/12/1311میلیون ریال در تاریخ  12،131،111به مبلغ  31/11/1313ریال در تاریخ 

میلیون ریال(  1،111،111ایش سرمایه انجام شده شرکت )معادل افزایش بهای تمام شده به مراتب بیش از آخرین افز

-سرمایهافزایش سرمایه مدنظر شرکت نیز در جهت جبران بخشی از این است. بنابراین بوده  12/12/1313در تاریخ 

 خواهد بود.گذاری 

 شرکت ریسک تحلیل و تجزیه 2.3

 اداقتص کلی اوضاع بر که های رکود و رونق(امل دورهاقتصادی )ش و های سیستماتیک سیاسیریسک از غیر به

 تشرک فعالیت بر که موجود هایریسک هستند، اثرگذار سرمایه، بازار خصو  به کشور اقتصاد و ایمنطقه جهانی،

  است: زیر شرح به باشندمی تأثیرگذار

 ارز نرخ نوسانات ریسک 

دهد. بورس اوراق بهادار تهران نیز های مالی را تحت تأثیر قرار میهایی است که بازارتغییرات نرخ ارز یکی از عمده ریسک

د تواند سبباشد. این موضوع میهایی که منابع و یا مصارف ارزی دارند تحت تأثیر تغییرات نرخ ارز میبه علت حضور شرکت

 .گذاری شرکت را تحت تأثیر قرار دهدسرمایه

 ریسک مربوط به تغییر شرایط بین المللی 

 انجری و ایرانی هایشرکت فعالیت تواندمی اقتصادی هایمحدودیت و هااطمینان به پایداری برجام و لغو کامل تحریشعدم 

 .تأثیرگذار باشد پذیرسرمایه هایشرکت بر عملکرد مستقیش طور به را با محدودیت مواجه نموده و تجارت و کار و کسب

 دولتی هاینامه آیین و مقررات تغییر به مربوط ریسک 

گذاری منابع طبیعی توسط دولت منجر به افزایش نااطمینانی در نرخ مواد اولیه مصرفی برخی تغییر قوانین مربوط به قیمت

های پتروشیمی، سنگ آهنی و فوالدی به طور مستقیش و سایر صنایع تواند تأثیر بسزایی در ارزش شرکتصنایع شده است که می

 .به طور غیر مستقیش داشته باشد

 شوندگی نقد ریسک  

 هایی که درصدمحدودیت در تأمین منابع مالی الزم به دلیل کاهش توانایی در فروش یک دارایی یا سهام برخی از شرکت

 .شناوری و حجش معامالت روزانه اندکی دارند
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 سرمایه افزایش توجیهی گزارش  عام( )سهامی ملی توسعه گذاری سرمایه شرکت

 سود نرخ ریسک تورم و 

در  زار سهام دارد. نوسانات و تغییرات قیمتیای تأثیرات مستقیش و غیرمستقیش بر باافزایش قیمت کاالهای مصرفی و سرمایه

توان مطرح نمود. همچنین تغییرات نرخ سود که در نرخ بازارهای موازی بازار سهام یکی از تأثیراتی است که در این قالب می

 .باشدیابد، متأثر از تغییرات نرخ تورم میگذاری سهام تبلور میها و ارزشتنزیل برای بررسی طرح

 ی طرح افزایش سرمایه شرکترزیابا -3

 مفروضات طرح افزایش سرمایه 3.0

صورت انجام افزایش سرمایه و  در 1414الی  1411های مالی برای برآورد وضعیت سودآوری شرکت برای سال

 عدم انجام افزایش سرمایه، مفروضاتی در نظر گرفته شده است که در ادامه به تشریح آن پرداخته شده است.

  معادل بودجه آن در نظر گرفته شده است. 1411در سال مالی عملکرد شرکت 

  نماید.میدرصد از سود انباشته خود را بین سهامداران تقسیش  11ساالنه معادل شرکت 

  در  و فرابورسی بورسیهای داراییمبلغ فروش سهام جهت پرداخت سود سهام پرداختنی، از ارزش روز سبد

 .هر دوره کاسته شده است

  درصد افزایش یابد. 31ساالنه آتی، های شرکت برای سال و فرابورسی بورسیهای داراییسبد ارزش روز  

     سرود انباشرته شرده    ، در هرر سرال   و فرابورسری  بورسری هرای  دارایری برای محاسبه بهای تمرام شرده سربد

 گردد.آن سال به مبلغ بهای تمام شده افزوده می

 21 درصد( در سه ماهه سوم سال مالی به  21ی و مابقی )درصد سود تقسیمی در سه ماهه نخست سال مال

 سهامداران پرداخت گردد.

 11 درصد( در سه 11های پرتفوی در سه ماهه سوم سال مالی و مابقی )درصد سود سهام دریافتی از شرکت

 ماهه نخست سال مالی بعد از آنها دریافت گردد.
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 سرمایه افزایش توجیهی گزارش  عام( )سهامی ملی توسعه گذاری سرمایه شرکت

 ساس تعداد سهام موجود در پرتفوی شرکت و بر ا 1411مالی برای سال  هاگذاریسرمایه از سود حاصل

سود سهام موجود در پرتفوی در سال پذیر در سایت کدال برآورد شده است. های سرمایههای شرکتاطالعیه

درصد ارزش  1های آتی معادل های کارشناسی برآورد گردیده است. این مبلغ در سالبر اساس گزارش 1411

بدیهی است فروش سهام موجود در ذشته( در نظر گرفته شده است. سال گ 3روز پرتفوی )معادل متوسط 

 ها خواهد شد.گذاریو فرابورسی شرکت منجر به کاهش سود حاصل از سرمایه بورسیهای داراییسبد 

  سال گذشته( در نظر گرفته  3درصد ارزش روز پرتفوی )معادل متوسط  13ها معادل گذاریفروش سرمایه

سال گذشته(  3درصد از مبلغ فروش )معادل متوسط  41ها نیز معادل گذاریمایهشده است. سود فروش سر

 در نظر گرفته شده است.

 سال  3درصد ارزش روز پرتفوی )معادل متوسط   1.1ل معادها سپرده سود و مشارکت اوراق از حاصل درآمد

 گذشته( در نظر گرفته شده است.

 21ثنای هزینه استهالک( ساالنه نسبت به سال قبل معادل های عمومی، اداری و تشکیالتی )به استهزینه 

 درصد رشد داده شده است.

  درصد رشد داده شده است. 21ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ساالنه نسبت به سال قبل معادل 
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 سرمایه افزایش توجیهی گزارش  عام( )سهامی ملی توسعه گذاری سرمایه شرکت

 پیش بینی صورت سود و زیان 3.2

ر دو حالت انجام افزایش سرمایه و عدم در ادامه جداول مربوط به صورت سود و زیان پیش بینی شده شرکت د

 افزایش سرمایه آورده شده است.

 

 بینی صورت سود و زیان با فرض عدم افزایش سرمایهپیش

 مبالغ به میلیون ریال        

 0010سال مالی  0013سال مالی  0013سال مالی  0010سال مالی  0011سال مالی  شرح

  1،114،212  1،341،314  1،111،413  4،211،111  2،111,211 هاگذاریسود حاصل از سرمایه

  11،311،121  11،112،421  14،412،122  12،131،321  1،111،442 هاگذاریسود حاصل از فروش سرمایه

  412،311  321،441  342،341  311،123  1،111 سود حاصل از اوراق درآمد ثابت

  2023002300  2227372210  2121132001  0723002001  0123002300 جمع درآمدها

 (211،111) (241،131) (211،121) (111،211) (142،121) هزینه های عمومی و اداری

  2020132031  2220012320  2123102000  0721232720  0122132073 سود عملیاتی

  1  1  1  1 (21،111) هزینه مالی

  1  1  1  1  1 هزینه مالیات

  2020132031  2220012320  2123102000  0721232720  0120132073 سود خالص

  12023  02001  02100  32100  22230 سود هر سهم )ریال(

 

 بینی صورت سود و زیان با فرض افزایش سرمایهپیش

 مبالغ به میلیون ریال        

 0010ی سال مال 0013سال مالی  0013سال مالی  0010سال مالی  0011سال مالی  شرح

  1،132،411  1،121،221  1،111،111  4،113،131  2،111،211 هاگذاریسود حاصل از سرمایه

  11،212،111  11،121،141  11،111،211  12،211،231  1،111،442 هاگذاریسود حاصل از فروش سرمایه

  412،131  422،141  313،111  311،112  1،111 سود حاصل از اوراق درآمد ثابت

  2722072001  2021702212  2020012027  0120002017  0123002300 جمع درآمدها

 (211،111) (241،131) (211،121) (111،211) (142،121) هزینه های عمومی و اداری

  2721102010  2023202312  2027302312  0720012203  0122132073 سود عملیاتی

  1  1  1  1 (21،111) هزینه مالی

  1  1  1  1  1 هزینه مالیات

  2721102010  2023202312  2027302312  0720012203  0120132073 سود خالص

  32111  12072  02130  32011  22230 سود هر سهم )ریال(
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 سرمایه افزایش توجیهی گزارش  عام( )سهامی ملی توسعه گذاری سرمایه شرکت

 پیش بینی ترازنامه 3.3

 افزایش سرمایه آورده در جداول بعد پیش بینی مربوط به ترازنامه شرکت در دو حالت انجام افزایش سرمایه و عدم

 شده است.

 بینی ترازنامه بدون افزایش سرمایهپیش
 مبالغ به میلیون ریال            

 شرح
سال مالی 

0300 

سه ماهه 

 0011نخست 

سال مالی 

0011 

سال مالی 

0010 

سال مالی 

0013 

سال مالی 

0013 

سال مالی 

0010 

 21،121 131،112 112،231 222،111 111،444 43،121 31،111 وجه نقد

 31،221،211 32،141،111 21،242،432 24،212،311 12،112،321 12،111،344 12،111،441 سرمایه گذاری کوتاه مدت

 111،431 134،131 111،141 421،111 211،131 212،124 112،112 دریافتنی تجاری 

 4،241 4،441 3،122 3،411 1،224 3،111 1،213 دریافتنی غیرتجاری

 1 1 1 1 1 312 312 داختپیش پر

 3321172001 3323212313 3121212010 2121732111 0121132311 0020132331 0021372330 جمع دارایی های جاری

 1،221 1،112 1،111 4،414 2،441 2،212 2،212 دریافتنی بلند مدت

 12،421 42،421 43،111 31،111 21،141 21،211 21،211 سرمایه گذاری بلند مدت

 121،111 121،111 121،111 121،111 121،111 121،111 121،111 رمایه گذاری در امالکس

 122 122 122 122 122 412 122 دارایی نامشهود

 1،112 1،112 1،112 1،112 1،112 1،212 1،112 دارایی ثابت

 1 1 1 1 1 1 1 سایر دارایی ها

 1102020 1112330 1702101 1372030 1112130 1302020 1302100 جمع دارایی های غیر جاری

 3323022130 3320112303 3121012700 2320012031 0020302220 2121072730 0023202230 جمع کل دارایی ها

 1،114 1،114 1،114 1،114 1،114 2،141 1،114 پرداختنی های تجاری

 31,343 31،343 31،343 31،343 31،343 33،342 31،343 پرداختنی های غیرتجاری

 1 1 1 1 1 1 1 مالیات پرداختنی

 1 1 1 1 1 11،111،121 213،411 سود سهام پرداختنی

 1 1 1 1 1 1 1 تسهیالت مالی

 1 1 1 1 1 1 1 ذخایر

 012107 012107 012107 012107 012107 0122132307 3122302 جمع بدهی های جاری

 1 1 1 1 1 1 1 پرداختنی های بلند مدت

 1 1 1 1 1 1 1 ی غیرجاریپیش دریافت ها

 1 1 1 1 1 1 1 تسهیالت مالی بلند مدت

 12،111 11،121 12،114 11،412 2،132 1،412 1،211 ذخیره مزایای خدمت کارکنان

 012017 012110 022170 012071 12732 32012 72277 جمع بدهی های غیرجاری

 4،111،111 4،111،111 4،111,111 4،111،111 4،111،111 4،111،111 4،111،111 سرمایه

 411،111 411،111 411،111 411،111 411،111 411،111 411،111 انوخته قانونی

 31،121،111 22،221،111 21،124،323 21،131،131 14،431،141 4،214،141 14،311،112 سود انباشته

 3321712001 3321332701 312130,323 2321102331 0023102301 021102701 0023002372 جمع حقوق صاحبان سهام

 3323022130 3320112303 3121012700 2320012031 0020302220 2121072730 0023202230 جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام
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 سرمایه افزایش توجیهی گزارش  عام( )سهامی ملی توسعه گذاری سرمایه شرکت

 

 بینی ترازنامه با فرض افزایش سرمایهپیش
 مبالغ به میلیون ریال            

 شرح
سال مالی 

0300 

سه ماهه 

 0011نخست 
 0011سال مالی 

سال مالی 

0010 

سال مالی 

0013 
 0013سال مالی 

سال مالی 

0010 

 311،122 421،113 111،311 121،221 111،444 43،121 31،111 وجه نقد

  41،111،421 32،421،421  33،111،332  21،411،241  12،112،321  12،111،344  12،111،441 سرمایه گذاری کوتاه مدت

 113،241 112،121 111،111 411،313 211،131 212،124 112،112 دریافتنی تجاری 

  1،344 4،211  4،243  3،441  1،224  3،111  1،213 دریافتنی غیرتجاری

 1 1 1 1 1 312 312 پیش پرداخت

  0320112001 3023132732  3120112013  2123012001  0121132311  0020132331  0021372330 جمع دارایی های جاری

 1،131 1،212 1،111 4،411 2،441 2،212 2،212 بلند مدت دریافتنی

  13،241 11،111  11،111  41،431  21،141  21،211  21،211 سرمایه گذاری بلند مدت

 121،111 121،111 121،111 121،111 121،111 121،111 121،111 سرمایه گذاری در امالک

 122 122 122 122 122 412 122 دارایی نامشهود

  1،112 1،112  1،112  1،112  1،112  1،212  1،112 رایی ثابتدا

 1 1 1 1 1 1 1 سایر دارایی ها

  1032330 1012020  1122112  1722103  1112130  1302020  1302100 جمع دارایی های غیر جاری

  0327102070 01,0002010  3123132111  2020012013  0020302220  2121072730  0023202230 جمع کل دارایی ها

 1،114 1،114 1،114 1،114 1،114 2،141 1،114 پرداختنی های تجاری

  31،343 31،343  31،343  31،343  31،343  33،342  31،343 پرداختنی های غیرتجاری

 1 1 1 1 1 1 1 مالیات پرداختنی

  1 1  1  1  1  11،111،121  213،411 سود سهام پرداختنی

 1 1 1 1 1 1 1 لیتسهیالت ما

  1 1  1  1  1  1  1 ذخایر

  012107 012107  012107  012107  012107  0122132307  3122302 جمع بدهی های جاری

 1 1 1 1 1 1 1 پرداختنی های بلند مدت

  1 1  1  1  1  1  1 پیش دریافت های غیرجاری

 1 1 1 1 1 1 1 تسهیالت مالی بلند مدت

  12،111 11،121  12،114  11،412  2،132  1،412  1،211 دمت کارکنانذخیره مزایای خ

 12،111 11،121 12،114 11،412 2،132 1،412 1،211 جمع بدهی های غیرجاری

  2،111،111 2،111،111  2،111،111  2،111،111  4،111،111  4،111،111  4،111،111 سرمایه

         3،111،111     افزایش سرمایه در جریان

  211،111 211،111  211،111  211،111  411،111  411،111  411،111 انوخته قانونی

 34،234،121 31،331،242 21،222،324 21،331،122 11،131،141 4،214،141 14،311،112 سود انباشته

  0323302120 01,0312201  3123222310  2020302021  0023102301  021102701  0023002372 جمع حقوق صاحبان سهام

  0327102070 0120002010  3123132111  2020012013  0020302220  2121072730  0023202230 جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام
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 سرمایه افزایش توجیهی گزارش  عام( )سهامی ملی توسعه گذاری سرمایه شرکت

 پیش بینی بودجه نقدی 3.0

 افزایش سرمایه در جدول زیر نمایش انجام افزایش سرمایه و عدمانجام بینی شده شرکت با دو فرض  بودجه پیش

 است. داده شده

 افزایش سرمایه فرض صورت جریان وجوه نقد بدون

 مبالغ به میلیون ریال          

 شرح
سال مالی 

0300 

سه ماهه 

 0011نخست 

سال مالی 

0011 

سال مالی 

0010 

سال مالی 

0013 

سال مالی 

0013 

سال مالی 

0010 

 -های عملیاتیجریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت

 عادی
3،211،241 223،212 11،211،132 11،111،411 11،111،311 11،124،414 21،111،111 

 -های عملیاتیجریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت

 استثنایی
1 1 1 1 1 1 1 

 21،111،111 11،124،414 11،111،311 11،111،411 11،211،132 223،212 3،211،241 های عملیاتیجریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت

               ها و سود پرداختی بابت تأمین مالیگذاریبازده سرمایه
 1 1 1 1 (21،111) 1 1 سود پرداختی بابت استقراض

 (21،111،132) (11،122،242) (11،242،121) (11،223،134) (11،312،411) (211،112) (3،224،111) سود سهام پرداختی

ها و گذاریجریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از بازده سرمایه

 سود پرداختی بابت تأمین مالی
(3،224،111) (211،112) (11،312،411) (11،223،134) (11،242،121) (11،122،242) (21،111،132) 

         مالیات بر درآمد

  1 1  1  1  1  1  1 مالیات بر درآمد پرداختی

         های سرمایه گذاریتفعالی

  1 1  1  1  1  1  1 های ثابت مشهودوجوه دریافتی بابت فروش دارایی

  1 1  1  1  1  1  1 های نگهداری شده برای فروشوجوه دریافتی بابت فروش دارایی

  1 1  1  1  1 (21) (23) های ثابت مشهودوجوه پرداختی بابت خرید دارایی

  1 1  1  1  1  1  1 های نامشهودبت فروش داراییوجوه دریافتی با

  1 1  1  1  1  1  1 های نامشهودوجوه پرداختی بابت خرید دارایی

  1 1  1  1  1  1  1 تسهیالت اعطایی به اشخا 

  1 1  1  1  1  1  1 استرداد تسهیالت اعطایی به اشخا 

های جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت

 گذاریسرمایه
(23) (21) 1  1  1  1 1  

 (14،322) (13،222) (23،331) (212،212)  411،413  13،111 (2،421) های تأمین مالیجریان خالص ورود )خروج( وجه نقد قبل از فعالیت

         های تأمین مالیفعالیت

  1 1  1  1  1  1  1 وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه

  1 1  1  1  1  1  1 دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه وجوه

  1 1  1  1  1  1  1 وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه

  1 1  1  1  1  1  1 وجوه دریافتی حاصل از استقراض

  1 1  1  1  1  1  1 بازپرداخت اصل استقراض

  1 1  1  1  1  1  1 ن مالیهای تأمیجریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت

 (14،322) (13،222) (23،331) (212،212)  411،413  13،111 (2،421) خالص افزایش )کاهش( در موجودی نقد

  131،112 112،231  222،111  111،444  31،111  31،111  31،241 موجودی نقد در ابتدای دوره

  1 1  1  1  1  1  4،211 تآثیر تغییرات نرخ ارز

  112320 0312112  0012131  2122033  1112000  032013  312070 موجودی نقد در پایان دوره
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 سرمایه افزایش توجیهی گزارش  عام( )سهامی ملی توسعه گذاری سرمایه شرکت

 

 صورت جریان وجوه نقد با فرض افزایش سرمایه

 مبالغ به میلیون ریال            

 شرح
سال مالی 

0300 

سه ماهه 

 0011نخست 

سال مالی 

0011 

سال مالی 

0010 

سال مالی 

0013 

سال مالی 

0013 

ال مالی س

0010 

 -های عملیاتیجریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت

 عادی
3،211،241  223،212  11،211،132  2،324،111  11،133،231 21،131،241 23،421،111 

 -های عملیاتیجریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت

 استثنایی
1  1  1  1  1  1 1  

 23،421،111 21،131،241 11،133،231 2،324،111 11،211،132 223،212 3،211،241 های عملیاتیرود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیتجریان خالص و

               ها و سود پرداختی بابت تأمین مالیگذاریبازده سرمایه
 1 1 1 1 (21،111) 1 1 سود پرداختی بابت استقراض

 (23،411،121) (21،111،122) (11،242،341) (2،112،134) (11،312،411) (211،112) (3،224،111) سود سهام پرداختی

ها گذاریجریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از بازده سرمایه

 و سود پرداختی بابت تأمین مالی
(3،224،111) (211،112) (11،312،411) (2،112،134) (11،242،341) (21،111،122) (23،411،121) 

         مالیات بر درآمد

  1 1  1  1  1  1  1 مالیات بر درآمد پرداختی

         های سرمایه گذاریفعالیت

  1 1  1  1  1  1  1 های ثابت مشهودوجوه دریافتی بابت فروش دارایی

  1 1  1  1  1  1  1 های نگهداری شده برای فروشوجوه دریافتی بابت فروش دارایی

  1 1  1  1  1 (21) (23) های ثابت مشهودداختی بابت خرید داراییوجوه پر

  1 1  1  1  1  1  1 های نامشهودوجوه دریافتی بابت فروش دارایی

  1 1  1  1  1  1  1 های نامشهودوجوه پرداختی بابت خرید دارایی

  1 1  1  1  1  1  1 تسهیالت اعطایی به اشخا 

  1 1  1  1  1  1  1 ی به اشخا استرداد تسهیالت اعطای

های جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت

 گذاریسرمایه
(23) (21) 1  1  1  1 1  

 (12،131) (21،142) (114،114)  121،311  411،413  13،111 (2،421) های تأمین مالیجریان خالص ورود )خروج( وجه نقد قبل از فعالیت

         مین مالیهای تأفعالیت

  1 1  1  1 1  1  1 وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه

  1 1  1  1  1  1  1 وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه

  1 1  1  1  1  1  1 وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه

  1 1  1  1  1  1  1 وجوه دریافتی حاصل از استقراض

  1 1  1  1  1  1  1 ضبازپرداخت اصل استقرا

های تأمین جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت

 مالی
1  1  1  1  1  1 1  

 (12،131) (21،142) (114،114)  121،311  411،413  13،111 (2،421) خالص افزایش )کاهش( در موجودی نقد

  421،113 111،311  121،221  111،444  31،111  31،111  31،241 موجودی نقد در ابتدای دوره

  1 1  1  1  1  1  4،211 تآثیر تغییرات نرخ ارز

  3172021 0212733  1002313  3212121  1112000  032013  312070 موجودی نقد در پایان دوره
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 سرمایه افزایش توجیهی گزارش  عام( )سهامی ملی توسعه گذاری سرمایه شرکت

 

 ارزیابی مالی طرح افزایش سرمایه شرکت .3.1

به عنوان جریان وجوه نقد ورودی ناشی از افزایش سرمایه، التفاوت سود خالص در حالت انجام و عدم انجام مابه

 باشد:به شرح جدول ذیل میافزایش سرمایه 

 

 

 

 

 نتیجه ارزیابی معیارهای مالی مورد استفاده

 ماه 01سال و  2 دوره بازگشت سرمایه

 3132300 میلیون ریال –( NPVارزش فعلی خالص )

 %23.01 درصد -نرخ بازده داخلی

 %01 درصد -نرخ تنزیل )بازده مورد انتظار( 

 

 

 

 

 

 مبالغ به میلیون ریال    

 شیمبلغ افزا

 هیسرما

 

 هیسرما شیمابه التفاوت سود خالص در صورت انجام و عدم انجام افزا

 0010 یسال مال 0013 یسال مال 0012 یسال مال 0010یسال مال 0011 یسال مال

(321112111) 1 0202003 020312017 220302123 221012120 
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 سرمایه افزایش توجیهی گزارش  عام( )سهامی ملی توسعه گذاری سرمایه شرکت

 پیشنهاد هیأت مدیره

با توجه به اهداف مورد بررسی و ضرورت افزایش سرمایه به جهت جلوگیری از ایجاد شرایط اجبار در فروش سهام 

نقد شونده و با بازده مطلوب موجود در سبد سهام شرکت برای پرداخت مطالبات سهامداران و همچنین بر مبنای 

 میلیارد 2،111میلیارد ریال به مبلغ  4،111رسد افزایش سرمایه از مبلغ شده، به نظر میها و اطالعات ارائه تحلیل

صورت گرفته نرخ بازده داخلی که طبق محاسبات  ، دارای توجیه و صرفه باشد به طوریانباشتهد سوریال از محل 

ه در ارزیابی مالی افزایش شایان ذکر است محاسبات صورت گرفت باشد.درصد می 23.11افزایش سرمایه مذکور معادل 

( 1414سرمایه بدون در نظر گرفتن افزایش ارزش پرتفوی ناشی از افزایش سرمایه شرکت در انتهای دوره )سال 

 2،111حدود  1414باشد، بر این اساس در صورتی که افزایش سرمایه صورت پذیرد ارزش پرتفوی شرکت در سال می

 د که افزایش سرمایه انجام نشود.میلیارد ریال بیشتر از حالتی خواهد بو

 سود انباشتهاز محل  درصدی 11.1گذاری توسعه ملی، انجام افزایش سرمایه بنابراین هیأت مدیره شرکت سرمایه

محترم تقاضا دارد با افزایش سرمایه به شرح مراتب مندرج در  سهامداراننماید. لذا، از طی یک مرحله را پیشنهاد می

 اید.این گزارش موافقت نم

انجام های اخیر، عالوه بر محدودیت در امع سالجشرکت به واسطه تقسیش سود قابل توجه در مذکر است  انیشا

در و خواهد شد های خود مجبور به فروش برخی از سهام پر بازده موجود در سبد دارایی های مورد نظرگذاریسرمایه

واهد خپذیر پر بازده و سود آور های سرمایهسایر شرکتوش شرکت مجبور به فراین  ه،یسرما شیصورت عدم انجام افزا

شد و بدیهی است این مسأله سبب اختالل در تداوم روند فعالیت و سود آوری شرکت شده و عالوه بر کاهش قدرت 

در مقایسه  های آتی راگذاری سهامداران شرکت در سالگذاری، سود حاصل از سرمایهرقابت پذیری در صنعت سرمایه

 با کاهش قابل توجهی مواجه خواهد نمود. شرایطی که شرکت اقدام به افزایش سرمایه نماید، با
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