شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی(سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت
سال مالی منتهی به  03اسفند 9011
فهرست مندرجات
مقدمه 4 .................................................................................................................................................................................................................................................
بخش اول :ماهیت کسب و کار 4 ...............................................................................................................................................................................................
 -1تاریخچه شرکت 4 .......................................................................................................................................................................................................................
-2

جایگاه شرکت در مقایسه با شرکت های فعال در صنعت 4 .......................................................................................................................................................

 -3حوزه فعالیت 4 .............................................................................................................................................................................................................................
 -4مهمترین قوانین و مقررات حاکم برفعالیت شرکت 5 ..................................................................................................................................................................
 -5اطلاعات مدیران 6 .......................................................................................................................................................................................................................
-6

سهامداران اصلی شرکت7 ....................................................................................................................................................................................................... . .

بخش دوم  :اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف 7 ......... .........................................................................................
 -1تصویر کمی راه گروه توسعه ملی در افق 7 ......... ........................................................................................................................................................... 1402
 -2ارزشهای محوری 7 ......... ....................................................................................................................................................................................................
 -3چشم انداز شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی در افق 8 ....... ............................................................................................................................... 1402
 -4بیانیه ماموریت 8.......... ...............................................................................................................................................................................................................
 -5راهبردهای های شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی در افق 8 ........ ..................................................................................................................... 1402
 -6کمیته ها و کارگروه های تخصصی شرکت 9 ....... ..................................................................................................................................................................

 -7مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی 10........ ..................................................................................................................................................................
 -8امتیاز شفافیت اطلاعاتی شرکت 10 ...... ..................................................................................................................................................................................
-9

تغییرات رویه های حسابداری ،برآورد ها و قضاوت ها و تاثیرات آنها بر نتایج گزارش شده 11....... .....................................................................................

 -10راهبرد مدیران در خصوص ترکیب پرتفوی شرکت و تحلیل بابت ترکیب پرتفوی کنونی و چشم انداز آتی آن 11....... .........................................................
 -11فرصت ها و تهدید های شرکت 14....... ....................................................................................................................................................................................
 -12توسعه رویکردهای ارزش آفرینی در شرکت های تابعه گروه توسعه ملی15............................................................................................................................
بخش سوم :مهمترین ریسکها ،منابع و روابط 17........ ......................................................................................................................................................
 -1ریسک های فعالیت شرکت 17........ ............................................................................................................................................................................................
 -2منابع مالی شرکت و مدیریت منابع 18........ ................................................................................................................................................................................

 -3تجزیه و تحلیل کفایت ساختار سرمایه شرکت19.................................................................................................................................................................
-4

صورت جریان های نقدی شرکت19.....................................................................................................................................................................................

 -5سرمایه انسانی ،مشارکت کارکنان 20.....................................................................................................................................................................................
 -6بدهی های شرکت و امکان بازپرداخت بدهی ها 20....................................................................................................................... .....................................
-7

وضعیت سرمایه در گردش 21........................................................................................................................................................... .....................................

 -8تعهدات سرمایه ای و بدهی های احتمالی 21 ............................................................................................................................................................................
 -9ساختار سرمایه22 ...........................................................................................................................................................................................................................
 -10معاملات با اهمیت با اشخاص وابسته و تاثیر آن بر عملکرد ،ارزش و ماهیت کسب وکار شرکت24... .................................... ........................................
 -11حسابرسی بیمه و مالیات24... ......................................................................................................................................................................................................
 -12تحلیل محیط رقابتی شرکتهای اصلی گروه 24.. ...................................................................................................................................................................
 -13دعاوی حقوقی و اثرات ناشی از آن25.. .....................................................................................................................................................................................

1

شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی(سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت
سال مالی منتهی به  03اسفند 9011
بخش چهارم  :نتایج عملیات و چشم انداز ها 25..............................................................................................................................................................................
 -1عملکرد مالی شرکت در سال مالی مورد گزارش 25.......................................................................................................................................................................
 -2عملکرد جاری شرکت تا چه میزان می تواند نشان دهنده عملکرد آتی شرکت باشد26.........................................................................................................
-3

توضیحات و تحلیل از تغییرات مهم ترکیب دارایی ها ،وضعیت مالی و عملکرد سال مالی مورد گزارش نسبت به سال مالی منتهی به 26..... 1398/12/29

 -4نسبت های مالی شرکت 27................................................................................................................................................................................................................
 -5تجزیه و تحلیل بخش های تجاری تاثیرگذار بر عملکرد گروه 27................................................................................................................................................
 صنعت محصولات شیمیایی 27.................................................................................................................................................................................................

 صنعت سیمان ،آهک و کچ28..................................................................................................................................................................................................
 صنعت سرمایه گذاری ها 28....................................................................................................................................................................................................
 صنعت محصولات غذایی و آّشامیدنی بجز قند و شکر 29....................................................................................................................................................
-6

تقسیم سود در  5سال گذشته 30.....................................................................................................................................................................................................

 -7تغییرات با اهمیت در پرتفوی سرمایه گذاری ها و دلایل آن 30..................................................................................................................................................
 -7-1تغییرات پرتفوی در سال مالی مورد گزارش نسبت به پایان سال 30.................................................................................................................. 1398
-7-2تغییرات پرتفوی طی سال 30..................................................................................................................................................................................... 1399
 -8تصویر  5ساله از وضعیت شرکت 32......... ........................................................................................................................................................................................
بخش پنجم  :مهمترین معیارهای و شاخصهای عملکرد برای ارزیابی عملکرد در مقایسه با اهدف اعلام شده 33...............................................

2
منابع مالی شرکت و مدیریت منابع

شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی(سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت
سال مالی منتهی به  03اسفند 9011
مقدمه
گزارشتفسیری مدیریت باید همراه با صورتهای مالی و یادداشتهای همراه آن مطالعه شود .این گزارش شامل جملات آیندهنگری است که با
رویدادهای آتی یا عملکرد مالی آتی شرکت در ارتباط میباشد.کلماتی نظیر «پیشبینی»« ،باور»« ،برآورد»« ،انتظار»« ،تمایل»« ،خواسته»« ،احتمالاً»
و اصطلاحات مشابهیکه به شرکت مربوط است بیانگر جملات آیندهنگر است .جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات ،باورها یا پیش بینی های جاری
از رویدادها و عملکرد مالی آتی است .این جملات در معرض ریسک ها ،عدم قطعیتها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند .بنابراین نتایج واقعی ممکن
است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.

بخش اول  :ماهیت کسب وکار
 -9تاریخچه شرکت

شــرکـت سـرمـایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) در تاریخ  1732/11/02به صورت شرکت سهـامـی عــام تاسیس و در تــاریـخ 02
فروردین ماه  1731تحــت شماره  98298در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است و در سال  1798نام شرکت از
سرمایهگذاری بانک ملی به سرمایه گذاریگروه توسعه ملی تغییر کرد .شرکت در صنعت شرکت های چند رشته ای صنعتی در بازار بورس اوراق بهادار
تهران فعالیت دارد.
 -2جایگاه شرکت در مقایسه با شرکت های فعال در صنعت

شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه ملی در صنعت «چند رشتهای صنعتی» فعالیت دارد و از نظر ارزش بازار و سرمایه به ترتیب رتبه پنجم و چهارم در
صـنعت مذکور را به خود اختصـا داده اسـت .در سـال مالی مورد گزارش اطلاعات معاملات سـهم شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی در بازار
سرمایه کشور به شرح جدول ذیل ارایه می گردد:
نام شرکت
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

تعداد

حجم معامالت

تعداد روزهای

معامالت

(سهم)

معامالتی

1,122,785

8,016,326,609

231

 -0حوزه فعالیت

شــرکت در صــنعت شــرکت های چند رشــته ای صــنعتی در بازار بورس اوراق بهادار تهران فعالیت دارد .اهم ســرمایهگذاری و فعالیت شــرکت در
صنایعمحصولات شیمیایی ،نفت و گاز پتروشیمی ،سیمان ،محصولات غذایی و آشامیدنی ،سرمایهگذاری ها و  ...می باشد.

شکل  .1اهم شرکتهای زیرمجموعه وبانک
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شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی(سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت
سال مالی منتهی به  03اسفند 9011

در پایان ســال مالی منتهی به  1788/10/72مجموع بهای تمام شــده ســرمایهگذاری های بورســی و فرابورســی مبل  08.212.702میلیون ریال و
سرمایهگذاری های غیر بورسی معادل  01.128.298میلیون ریال می باشد.

بورسی وفرابورسی

غیر بورسی

 -4مهمترین قوانین ومقررات حاکم برفعالیت شرکت
مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

 -1اساسنامه شرکت.
 -0قانون تجارت و لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت.
 -7قانون مالیات های مستقیم.
 -8قانون بازار اوراق بهادار و آیین نامه ها و دستور العمل های ابلاغی از سوی سازمان بورس اوراق بهادار نظیر دستورالعمل افشاء اطلاعات،
دستورالعمل حاکمیت شرکتی و . ...
 -2استانداردهای حسابداری.
 -6قانون کار و تامین اجتماعی.
 -3قوانین و دستورالعملهای خا

شرکت های تحت پوشش بانک.

 -9قوانین و دستورالعمل های ابلاغی مبارزه با پولشوئی.
-8مصوبات هیات مدیره ،آیین نامه ها و دستورالعمل های داخلی.
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شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی(سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت
سال مالی منتهی به  03اسفند 9011
-5اطلاعات مدیران
اعضا هیات مدیره در پایان سال مالی:
اعضا حقوقی هیات مدیره

نام نماینده عضو حقوقی

سمت

تحصیلات

بانک ملی ایران

بابک سعیدی

رئیس هیات مدیره (موظف)

دکتری

موسسه صندوق بازنشستگی ،وظیفه ،از کار
افتادگی کارکنان بانکها

حسین فرزان اصل

نایب رئیس هیات مدیره (غیر موظف)

دکتری

سرمایهگذاری توسعه ملی

فرهاد زرگری

عضو هیات مدیره(موظف)

دکتری

سرمایهگذاری مدیریت سرمایه مدار

امیر تقی خان تجریشی

مدیرعامل و عضو هیات مدیره(موظف)

کارشناسی ارشد

مدیریت توسعه نگاه پویا

_

_

-

لازم به ذکر است آخرین تغییر در ترکیب اعضای هیات مدیره طبق مصوبه مورخ  0011/10/01به شرح جدول ذیل میباشد:

اعضا حقوقی هیات مدیره

نام نماینده عضو حقوقی

سمت

تحصیلات

موسسه صندوق بازنشستگی ،وظیفه ،از کار
افتادگی کارکنان بانکها

ماشااله عظیمی

رئیس هیات مدیره (غیر موظف)

دکتری

بانک ملی ایران

بابک سعیدی

نایب رئیس هیات مدیره (موظف)

دکتری

سرمایهگذاری توسعه ملی

فرهاد زرگری

عضو هیات مدیره(موظف)

دکتری

سرمایهگذاری مدیریت سرمایه مدار

امیر تقی خان تجریشی

مدیرعامل و عضو هیات مدیره(موظف)

کارشناسی ارشد

مدیریت توسعه نگاه پویا

_

_

-

مدیران ارشد اجرایی در پایان سال مالی:

نام و نام خانوادگی

سمت

تحصیلات

سیامک محمد ظاهری

جانشین مدیرعامل و معاون مالی و اداری

کارشناسی ارشد حسابداری

عباس بابا گل زاده

معاون امور شرکت ها

کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

اژدر اژدری

معاون اقتصادی و برنامه ریزی

کارشناسی اقتصاد بازرگانی

6

شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی(سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت
سال مالی منتهی به  03اسفند 9011
 -6سهامداران اصلی شرکت در پایان سال مالی
مشخصات سهامداران
بانک ملی ایران

برآیند

1399/01/01
تعداد سهام

تغییرات طی سال

درصد

172,116,604 63.18 10,267,376,351

صندوق بازنشستگی ،وظیفه و از کارافتادگی بانکها )741,059,504( 14.90 2,421,250,000

1399/12/30
تعداد سهام

درصد

افزایش سرمایه

تعداد سهام پس از اعمال
افزایش سرمایه

6,985,202,411 64.24 10,439,492,955

17,424,695,366

1,137,359,707 10.34 1,680,190,496

2,817,550,203

بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران

271,191,136

1.67

112,089,303

383,280,439

2.36

227,477,933

610,758,372

شرکت سهامی بیمه ایران

193,125,725

1.19

49,702,380

242,828,105

1.49

164,375,946

407,204,051

شرکت سرمایه گذاری تدبیر

176,279,746

1.08

()18,900,320

157,379,426

0.97

106,533,764

263,913,190

صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر

155,807,763

0.96

0

155,807,763

0.96

105,469,869

261,277,632

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی توسعه ملی

62,588,395

0.39

35,380,911

97,969,306

0.60

30,326,153

128,295,459

موسسه همیاری کوثر

124,800,000

0.77

()30,590,074

94,209,926

0.58

73,479,999

167,689,925

شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی

117,945,572

0.73

()19,206,123

98,739,449

0.61

68,125,164

166,864,613

شرکت سرمایهگذاری مدیریت سرمایه مدار

163,003,736

1.00

()78,603,736

84,400,000

0.52

57,541,845

141,941,845

شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن

89,739,534

0.55

()3,405,616

86,333,918

0.53

58,441,420

144,775,338

گروه مالی پارسیان

25,000,000

0.15

39,786,920

64,786,920

0.40

43,855,760

108,642,680

سایر سهامداران حقوقی

665,152,273

4.09

283,639,047

948,791,320

5.84

623,978,998

1,572,770,318

9.33 1,516,739,769

199,050,208

1,317,831,031 10.56 1,715,789,977

3,033,621,008

11,000,000,000 100.00 16,250,000,000

27,250,000,000

سهامداران حقیقی
جمع

0 100.00 16,250,000,000

بخش دوم  :اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف
-9تصویر کمی گروه توسعه ملی در افق 9432
الگو در کسب حداکثری بازدهی دارائی ها با برندسازی و توسعه رویکردهای دانش بنیان در شرکت های تابعه.
افزایش قابل توجه در ارزش پورتفوی بورسی وبانک با استفاده از مکانیزمهای معاملات الگوریتمی و صندوقهای سرمایهگذاری خصوصی.

تبدیل شدن به الگوی برتر ( )Best practiceگروه سرمایه گذاری در کشور از منظر پورتفوی بهینه و ترکیب بهترین سهام.
همکاری افقی تمام عیار در بین شرکت های تابعه در طول زنجیره های ارزش آنها.
تبدیل شدن به بهترین الگوی رفتاری در جذب و نگهداشت نیروهای متخصص و کارآمد از درون شرکت های زیرمجموعه.
بهترین هلدینگ از نگاه  Synergyو . Matchmaking
 -2ارزش های محوری
قانون مداری :رعایت قوانین و مقررات از حیث درک و اجرا.
شفافیت :رعایت انضباط اطلاعاتی در راستای اطمینان بخشی به ذینفعان.
آرامش :اصلاحات ساختاری نظاممند ،با هدف حفظ آرامش و انگیزۀ مدیران برای اقدامات بلندمدت
خرد جمعی :اتکا بر تضارب آراء و تجمیع نظرات کارشناسی در قالب کمیتههای تخصصی.
شایسته سالاری :استفاده از نیروی انسانی متخصص و خلاق.
اخلاق حرفهای :انضباط مالی ،امانتداری و اخلاقمداری.
پاسخگویی :پاسخگویی در قبال اقدامات و تصمیمهای مسئولان در برابر ذینفعان و ایفای مسئولیتهای اجتماعی.
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شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی(سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت
سال مالی منتهی به  03اسفند 9011
 -0چشم انداز شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه ملی در افق 9432

چابک ترین هلدینگ چند رشته ای کشور در واگذاری دارایی ها.
 -4بیانیه ماموریت

شـرکت سـرمایه گذاری گروه توسـعه ملی متولی اداره بهینه و کارآمد بخش عمده ای از سرمایه گذاری بانک ملی در سهام شرکت ها و املاک و
مستغلات است .علیرغم اینکه مجموعه ،بخشی از این داراییها را به اختیار تملک نکرده است و برخی موانع ،نقدشوندگی و خروج آسان از آنها
را دشوار نموده است ،این شرکت اهتمام دارد نقشی تعیینکننده در ایجاد آمادگی جهت خروج از بنگاهداری و تصدیگری ایفا نماید.
ما معتقدیم با تکیه بر تخصـ ،،دانش و تجربه ســرمایه انســانی موجود در مجموعه ،تعامل ســازنده و پویا با ذینفعان راهبردی ،ایجاد سـازوکار
مناسـب حاکمیت شـرکتی و بهرهگیری از ابزارهای نوین مالی ،اهداف خود را جهت نیل به چشمانداز تبیین شده ،محقق نماییم .ما میخواهیم با
تکیه بر توانایی های خود در افق : 1820
حضور مؤثر در بازار سرمایه ایران داشته باشیم.
اصول و قوانین شفافیت در معاملات و مبادلات را رعایت کنیم.
به کسب و افزایش نقدشوندگی دارائیها نگاه ویژه داشته باشیم.
در همهی مراودات انضباط مالی داشته و امکان استفاده بیشتر از ظرفیتهای این بازار را به ارمغان بیاوریم.

 -5راهبردهای شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه ملی در افق 9432
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شکل  .2نقشه راهبردی وبانک

 -6کمیتهها و کارگروههای تخصصی شرکت
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شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی(سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت
سال مالی منتهی به  03اسفند 9011
 -7مسئولیتهای اجتماعی و زیست محیطی

الف -مسئولیتهای اجتماعی:
در مجامع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه ملی در سنوات اخیر ،پرداخت کمکهای بلاعوض پس از
تصویب هیات مدیره و رعایت صرفه و صلاح تصویب میگردد.
کمکهای بلاعوض به نهادهای علمی و درمانی فعال در حوزه اپیدمی کرونا.
شرکت سرمایه گذاریگروه توسعه ملی در راستای همکاری با وزارت محترم بهداشت برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا در
سال  ،89اوراق نیکوکاری در نمادهای"کرونا  "1و "کرونا  "0را خریداری نمود.
مسولیت ایفا شده نسبت به آثار ناشی از شیوع ویروس کرونا:

شـیوع ویروس کرونا و محدودیتهای ناشـی از آن ،مجموعه سـرمایهگذاری گروه توسعه ملی را نیز مشابه سایر واحدهای تجاری در ابعاد
مختلف تحت تاثیر قرار داده است .اگرچه امید است با واکسیناسیون گسترده در سال پیش رو بر مشکلات ناشی از اپیدمی کرونا غلبه گردد.
شــایان ذکر اســت در همین راســتا نســبت به مصــون ســازی محیب کســب و کار جهت حضــور همکاران ،ســهامداران و مراجعین ،انجام
آزمایش های دوره ای جهت تشخی ،بیماری در همکاران ،ارائه محصولات بهداشتی در محیب داخلی شرکت ،نصب دستگاه ازن و دستگاه
ضـدعفونی کننده در محل ورودی شـرکت ،حذف سـرو گروهی ناهار ،مجوز دورکاری همکاران در شرایب ممکن ،کمک های بلاعوض به
نهادهای علمی و درمانی فعال در این موضوع اقدام شده است.

ب -مسئولیتهای زیست محیطی:
تاکید بر ایجاد زبان مشترک حفاظت محیب زیست و بهره برداری پایدار از منابع محیطی با استقرار سیستم های مدیریتی همچون سیستم مدیریت
زیست محیطی  ISO14001در زیر مجموعه های گروه توسعه ملی ،با رعایت قوانین و الزامات محیب زیستی و با استفاده از کلیه منابع طرفین اعم
از نیروی انسانی ،فنی ،بانک های اطلاعاتی ،تجربه و تخص ،طرفین می باشد .برخی از اهداف اختصاصی این زبان مشترک شامل موارد ذیل میباشد:
برپایی برنامه پایش محیب زیستی و ممیزی محیب زیست.
استفاده مطلوب از منابع آب وخاک .
ایجاد کمیته مدیریت سبز.
ارتقاء آموزش کارکنان به منظور صرفه جوئی در مصرف انرژی.
بهره گیری از شاخ ،های بین المللی ارزیابی محیب زیست  EPIشاخ ،های منابع آب ،آلودگی هوا و تنوع زیستی .
آموزش اصلاح الگوی مصرف و صرفه جویی در مصرف انرژی .
گسترش اقتصاد سبز.
-8امتیاز شفافیت اطلاعاتی شرکت

شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه ملی در سال  88موفق به دریافت تندیس بلورین جایزه ملی مدیریت مالی ایران گردید .همچنین مجموعه
گروه توسعه ملی در مجموع توانست  2جایزه ملی مدیریت مالی را از آن خود گرداند.
اخذ رتبه  09بین صد شرکت برتر ایران.
گزارش رتبه بندی شرکت ها از نظر کیفیت افشا و اطلاع رسانی برای سنوات  83الی  88توسب سازمان بورس ارائه نگردیده است.
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 -1تغییرات رویههای حسابداری ،برآوردها و قضاوت ها و تاثیرات آن ها بر نتایج گزارش شده

که

رویههای حسابداری در تهیه و تدوین صورتهای مالی بر مبنای استاندارد های حسابداری بوده است و مبنای آن جز برخی از سرفصلهای خا
بر مبنای ارزشهای جاری گزارش گردیده برمبنای بهای تمام شده تاریخی می باشد.
شایان ذکر است علی رغم اینکه شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه ملی خود را مقید به اجرای مفاد قانونی ماده های 16و 13قانون رفع موانع تولید
رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور میداند و در مواعد مقرر نسبت به فراخوان و عرضه شرکت های تابعه خود اقدام نموده است ولیکن با عنایت به
مشخ ،نبودن نتایج فراخوان ،تغییری در طبقه بندی سرمایهگذاری ها که حسب ماهیت و درصد سرمایهگذاری طبق استانداردهای حسابداری تعیین
گردیده صورت نپذیرفته است.
 -93راهبرد مدیران درخصوص ترکیب پرتفوی شرکت و تحلیل بابت ترکیب پرتفوی کنونی و چشم انداز آتی آن

-01-0فراخوان:
شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه ملی در نقش یکی از شرکتهای زیر مجموعه بانک ملی ایران ،متاثر از قوانین و مقررات حاکم بر بانک ملی ایران
نیز میباشــد ،به صــورت خا مفاد مربوط به مواد 16و 13قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالیکشــور ایجاب مینماید که شــرکت
سرمایهگذاری گروه توسعه ملی نسبت به واگذاری سهام شرکتهای مدیریتی مشمول قانون مذکور اقدام نماید .لذا به منظور جذب مشتریان احتمالی،
این شـرکت در سـال مالی مورد گزارش از طریق فراخوان عمومی آمادگی واگذاری شرکتهای توسعه صنایع بهشهر ،سرمایهگذاری و توسعه صنایع
سـیمان و ملی کشـت و صنعت و دامپروری پارس توسب عرضه در بازار سرمایه را اعلام نموده است .مضافاً در سال مذکور نسبت به مزایده واگذاری
بخشـی از املاک و عرضـه سهام شرکتهای تجهیزات مدارس و ایران پوپلین(در دو نوبت) ،سرمایهگذاری توسعه ملی و سرمایهگذاری شفادارو اقدام
شده است.
افشا اطلاعات با اهمیت:
اطلاعات با اهمیت افشاء شده طی سال  1788در راستای رعایت ماده  17دستور العمل افشاء اطلاعات نزد سازمان بورس و نظر به ماده 19
دستورالعمل مزبور به شرح ذیل میباشد:

اطلاعیه شماره  703250مورخ ( 9011/92/27نقل و انتقال دارایی های ثابت شرکت -گروه الف)
در خصوص انتقال ساختمان بخارست

شرح موضوع شامل دلایل نقل و انتقال و برنامه شرکت و تأثیر بر روند عملیات شرکت:

دلیل نقل و انتقال ملک ،مطالبه سود سهام سال  1783بانک ملی ایران از طریق کمیته سازش کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران و توافق بعمل
آمده مبنی بر تادیه دین از طریق انتقال ساختمان بخارست می باشد.

اطلاعیه شماره  703861مورخ ( 9011/92/27عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده -گروه ب)
در خصوص عرضه سهام شرکت سرمایهگذاری توسعه ملی

واگذاری  31/81درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به دلیل عدم متقاضی به انجام نرسید.
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اطلاعیه شماره  703870مورخ ( 9011/92/27عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده -گروه ب)
در خصوص عرضه سهام شرکت سرمایهگذاری سرمایه گذاری شفادارو

واگذاری  98/2درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری شفادارو به دلیل عدم متقاضی به انجام نرسید.
اطلاعیه شماره  721352مورخ ( 9011/92/23عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده -گروه ب)
در خصوص عرضه اولیه سهام شرکت سرمایهگذاری مدیریت سرمایه مدار

عرضه اولیه سهام شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار طبق اطلاعیه سازمان بورس و اوراق بهادار لغو گردید.
اطلاعیه شماره  728958مورخ ( 9011/92/98برگزاری مزایده -گروه ب)
در خصوص عرضه اولیه سهام شرکت سرمایهگذاری مدیریت سرمایه مدار

واگذاری سهام شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار به تعداد  782میلیون سهم معادل  12درصد از سهام شرکت مذکور در فهرست نرخ های
بازار دوم و در نماد مدار به شیوه ثبت سفارش جهت کشف قیمت عرضه شد.
اطلاعیه شماره  722128مورخ ( 9011/99/21برگزاری مزایده -گروه ب)
در خصوص عرضه سهام شرکت سرمایهگذاری شفادارو

شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا نسبت به واگذاری  98/2درصد از سهام شرکت سرمایهگذاری شفادارو اصالتاً و به وکالت از شرکت سرمایهگذاری
گروه توسعه ملی بصورت بلوکی ،یکجا و نقد طبق شرایب اعلامی از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار تهران اقدام نمود.
اطلاعیه شماره  722122مورخ ( 9011/99/21برگزاری مزایده -گروه ب)
در خصوص عرضه سهام شرکت سرمایهگذاری توسعه ملی

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی نسبت به واگذاری  31/81درصد از سهام شرکت سرمایهگذاری توسعه ملی اصالتاً و به وکالت از بانک ملی ایران
بصورت بلوکی ،یکجا و نقد طبق شرایب اعلامی از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار تهران اقدام نمود.
اطلاعیه شماره  791587مورخ ( 9011/99/95عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده -گروه ب)
در خصوص عرضه سهام شرکت ایران پوپلین (نوبت دوم)

واگذاری  29/73درصد از سهام شرکت ایران پوپلین به دلیل عدم متقاضی به انجام نرسید.
اطلاعیه شماره  793348مورخ ( 9011/93/96برگزاری مزایده -گروه ب)
در خصوص عرضه سهام شرکت ایران پوپلین (نوبت دوم)

سرمایهگذاری گروه توسعه ملی نسبت به واگذاری  29/73درصد از سهام شرکت ایران پوپلین(اصالتاً و وکالتاً) بصورت نقد و اقساط از طریق مزایده
عمومی اقدام نمود.
اطلاعیه شماره  731315مورخ ( 9011/93/94عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده -گروه ب)
در خصوص عرضه سهام شرکت ایران پوپلین (نوبت اول)

واگذاری  29/73درصد از سهام شرکت ایران پوپلین به دلیل عدم متقاضی به انجام نرسید.
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اطلاعیه شماره  738326مورخ ( 9011/93/93عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده -گروه ب)
در خصوص عرضه سهام شرکت تجهیزات مدارس (نوبت اول)

واگذاری  72درصد از سهام شرکت تجهیزات مدارس به دلیل عدم متقاضی به انجام نرسید.
اطلاعیه شماره  739786مورخ ( 9011/31/20عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده -گروه ب)
در خصوص واگذاری بخشی از املاک شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه ملی

واگذاری بخشی از املاک شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به دلیل عدم متقاضی به انجام نرسید.
اطلاعیه شماره  732360مورخ ( 9011/31/20برگزاری مزایده -گروه ب)
در خصوص عرضه سهام شرکت ایران پوپلین (نوبت اول)

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی نسبت به واگذاری  29/73درصد از سهام شرکت ایران پوپلین(اصالتاً و وکالتاً) بصورت نقد از طریق مزایده عمومی
اقدام نمود.
اطلاعیه شماره  611537مورخ ( 9011/31/92برگزاری مزایده -گروه ب)
در خصوص عرضه سهام شرکت تجهیزات مدارس (نوبت اول)

سرمایهگذاری گروه توسعه ملی نسبت به واگذاری  72درصد از سهام شرکت تجهیزات مدارس(اصالتاً) بصورت نقد از طریق مزایده عمومی اقدام نمود.
اطلاعیه شماره  615832مورخ ( 9011/31/32برگزاری مزایده -گروه ب)
در خصوص واگذاری بخشی از املاک شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه ملی

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی نسبت به واگذاری بخشی از املاک خود اقدام نمود.
اطلاعیه شماره  625636مورخ ( 9011/32/30برگزاری مزایده -گروه ب)
در خصوص واگذاری شرکتها در راستای اجرای بند  96و  97قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور و خروج بانکها
ازبنگاهداری

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی نسبت واگذاری شرکتهای توسعه صنایع بهشهر ،سرمایه گذاری وتوسعه صنایع سیمان و ملی کشت و صنعت و
دامپروری پارس اقدام نمود.
اطلاعیه شماره  625074مورخ ( 9011/32/32عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده -گروه ب)
در خصوص عرضه سهام شرکت توسعه بین الملل تجارت ملی (نوبت دوم)

واگذاری  93/8درصد از سهام شرکت توسعه بین الملل تجارت ملی به فروش نرسیده است.
-01-2پروژه ها:
مهمترین پروژه در دست اجرای شرکت ،مربوط به پروژه شرکت صنایع پتروشیمی بین الملل قشم با موضوع تبدیل گاز طبیعی به پلیپروپیلن و
محصولات جانبی با ظرفیت  222هزار تن در سال می باشد ،برآورد میزان سرمایهگذاری در طرح  1.222میلیون دلار است که  92درصد آن از طریق
فاینانس خارجی و  02درصد بعنوان آورده نقدی سهامداران تامین میگردد.
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 -99فرصتها و تهدیدهای شرکت

با توجه به ماهیت چندرشتهای شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه ملی فرصتها و تهدیدهای کلیدی شرکت در جدول ذیل ارائه شده است.

فرصتها

تهدیدها

پتانسیل و رشد بالای بازار سرمایه و قدرت نقد شوندگی

تحریمها و فشارهای اقتصادی بینالمللی

دسترسی به بازار کار نیروی فعال و خبره

اپیدمی کرونا و توقف فعالیتهای اقتصادی ،تولیدی و خدماتی

زیرساختهای ارتباطی مناسب در حوزههای ICT

فشارهای سیاسی و فضای چندقطبی موجود در کشور

وجود روابب باثبات با کشورهای همسایه

بیثباتی سیاستهای اقتصادی در کشور

افزایش ارتباط با شرکای تجاری خارجی نظیر چین ،روسیه ،هند و...

عدم پایداری بازارهای موازی نظیر :طلا ،ارز و مسکن

رشد تولید ناخال ،داخلی

مشکلات فنّاوری موجود در شرکتهای تابعه و عدم توانایی در
بهروزرسانی با توجه به مشکلات تحریم

بهبود قوانین حمایتی در ارتباط با فناوریهای پیشرفته و حوزههای
دانشبنیان

عدم امکان جذب سرمایهگذاری خارجی در ایران

امکان تهاتر سهام شرکتهای تابعه با سایر شرکتهای سرمایهگذاری
بزرگ کشور نظیر :شستا ،صندوق بازنشستگی ،ساتا و...

نوسانات قیمتهای جهانی

سهامدار عمده متعهد و وجود تعامل سازنده

عدمکفایت زیرساختهای ارتباطی ،اطلاعاتی با توجه به نیازهای بازار
سرمایه بهویژه در معاملات آنلاین

قوانین و مقررات تسهیل شده برای ورود شرکتها به بازار سرمایه و
ایجاد نهادهای مالی جدید

فرهنگ ضعیف بازار سرمایه بهویژه در سرمایهگذاریهای حقیقی در بازار
سرمایه

اجرای سیاستهای اصل  88قانون اساسی و قانون رفع موانع تولید
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 -92توسعه رویکردهای ارزش آفرینی در شرکتهای تابعه گروه توسعه ملی

یکی از کارکردهای اصلی در هلدینگهای جهانی رویکردهای ارزشآفرینی در مجموعه شرکتها است .با توجه به مطالعات انجامشده بر روی تعاملات
کاری بین شرکتهای تابعه ،گروه توسعه ملی از رویکردهای ارزش آفرینی در بین شرکتهای تابعه استفاده میکند.
همکاریهای کسببهکسب و توسعه زنجیرۀ ارزش در داخل هلدینگ
 همکاریهای کسـببهکسـب بین شـرکتها ،مثلا خرید شـرکتها از یکدیگر (با رعایت شـرایب رقابت بازار و صـرفه و صلاح
شرکتها)
 نظارت بر جایگاه مجموعه شرکتهای هلدینگ در زنجیره ارزش و تشکیل ماتریس هم افزایی.

یادگیری و ترکیب دانش






تسهیم و نشر تجارب بین شرکتهای هلدینگ .تسهیم نظاممند نتایج پژوهشهای صورت گرفته بین شرکتهای هلدینگ.
اشتراک سیستمها ،نظامهای مدیریتی و آییننامهها.
استفاده از تخص،های کمیاب موجود در کارکنان شرکتها.
طرح مسائل مهم مشترک در چارچوب جلسات بین شرکتی.
تمرکز بر منابع اطلاعاتی حاصل از فعالیت های شرکت ها بمنظور یافتن زمینه هایی برای خلق ارزش افزوده بر اساس آن ها برای
مجموعۀ هلدینگ.

 هماهنگی و راهبری هماهنگی های لازم برای طراحی و پیاده ســازی ســیســتم جامع هوشــمندی کســب وکار ( )BIدر ســط
شرکتها ،هلدینگهای تخصصی و گروه
مدیریت ریسک
 شناسایی ریسکهای مشترک.
 تسهیم اقدامات یا تجربیات مشترک در مواجهه با ریسکهای مشترک.
 تشکیل بلوکهای اقتصادی یا انجام سرمایهگذاریهای مشترک برای مواجهه با ریسکها.

مدیریت متمرکز جریانات نقدینگی ،سرمایه در گردش و منابع مالی





نظارت بر نحوۀ گردش نقدینگی و توزیع ارزش افزوده بین شرکتهای فعال در یک زنجیره ارزش تولید محصول.
ایجاد سیستم متمرکز امور خزانهداری وجوه.
طرح نیازمندی های ارزی شـرکت های تابعه بمنظور اسـتفاده از منابع ارزی مازاد موجود در خارج از کشور در شرکت های
صادرکننده.
جمعآوری اطلاعات و مدیریت متمرکز بر داراییهای مورد استفاده جهت توثیق و تضمین در نزد بانکها.

 مدیریت بر تأمین مالی زنجیره ارزش شرکتها بویژه سامانه سککوک.
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تأمین کارای منابع و خدمات مورد نیاز






تجمیع تقاضـا بمنظور بررسـی امکان ارائه سرویس های مشترک به همۀ شرکتها (در زمینههایی چون خدمات مالیاتی،
بیمه ،حقوقی ،مهندسی ،ایمنی ،املاک و داراییها ،آموزش ،فروش ،بازاریابی ،خدمات مدیریت و .)IT
اســتفاده از تدارکات متمرکز بویژه در تأمین قطعات و تجهیزات خارجی (بواســطه مبادلات ارزی مشــترک) یا داخلی (از
طریق شناسایی تأمینکنندگان مشترک).
استفاده از تراستیها و کارگزاریهای مشترک بویژه در شرایب تحریم.
شناسایی زمینههای حق العمل کاری در بین شرکت های زیرمجموعه در گروه.
ادغام برخی امور و خدمات (مثلاً شرکت در نمایشگاهها یا تحقیق و توسعه)

 شناسایی فرآیندهای قابل برون سپاری برای همۀ شرکتها بطور یکجا.

داراییهای ثابت و ماشینآلات
 استفاده مشترک از امکانات و تجهیزات تخصصی در حوزه های مختلف همچون انبار ،حمل ونقل ،امکانات آموزشی ،تحقیقاتی
و ...؛ بویژه مواردی که در برخی مواقع سال بلااستفاده هستند.
 استفاده مشترک از موجودی انبار شرکتها (تشکیل سیستم اطلاعاتی «انبار مجازی»)

 نظارت متمرکز بر دارایی های ثابت شرکت ها بمنظور شناسایی دارایی های مازاد و استفاده اقتصادی از آن ها (مواردی همچون
اجاره در داخل یا خارج مجموعه یا فروش).

سرمایهگذاریهای مشترک و بهینهسازی پرتفوی



صرفه به مقیاس حاصل از انجام سرمایهگذاری مشترک بمنظور کاهش هزینهها.
سرمایهگذاریهای مشترک جدید پیشنهادی توسب خبرگان برون سازمانی.

 صرفه اقتصادی و امکانپذیری ادغام شرکتها در صورت لزوم.

هماهنگسازی استراتژیها جهت رقابت بهتر در بازار






فروش و ارائه خدمات یا کالاهای مکمل.
ایجاد استراتژیهای مشترک جهت رویارویی بهتر با رقبا.
جهتگیریهای استراتژیک هماهنگ در بازار با هدف تقویت موقعیت استراتژیک گروه.
به اشتراک گذاشتن مشتریان در حوزه های استفاده از تولید محصولات مکمل ،تبلیغات مشترک ،کانالهای توزیع مشترک،
جشنوارههای تخفیف مشترک برای محصولات مجموعه هلدینگ از طریق راهکارهای فناورانه.
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بخش سوم  :مهمترین ریسکها ،منابع و روابط
 -9ریسکهای فعالیت شرکت
شرکتهای چند رشته ای صنعتی براساس ماهیت فعالیت خود ،علاوه بر ریسکهایی که هلدینگ اصلی را تحت تأثیر قرار میدهند ،با ریسکهای
تأثیرگذار بر شرکت های فرعی و وابسته موجود در سبد سرمایهگذاری های خود نیز سر و کار دارند .سرمایه گذاری گروه توسعه ملی نیز علاوه بر
ریسکهای فراگیر در سط اقتصاد کلان کشورکه بر کل گروه تأثیر گذار است ،ریسک های موثر بر صنایع اصلی پرتفوی سرمایهگذاری های خود از
جمله صنایع محصولات شیمیایی ،انبوه سازی ،املاک و مستغلات ،محصولات غذایی و آشامیدنی ،صنعت سیمان و واسطه گری های مالی را نیز رصد و
تعدیل می نماید .بر همین اساس مهمترین ریسکهای تأثیر گذار بر هلدینگ اصلی و شرکت های فرعی گروه توسعه ملی به شرح ذیل میباشند.
ریسک نوسانات نرخ بهره
تغییرات نرخ بهره بر بخش مالی و واقعی اقتصاد اثرگذار است و حتی تغییر نرخ بهره در برخی کشورها بر اقتصاد جهان و جریانات مالی بین المللی
تأثیر دارد .اثرات تغییر نرخ بهره بر فعالیت شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی در موارد ذیل خلاصه می گردد:
افزایش وکاهش نرخ بازده مورد توقع  ،کاهش و افزایش قیمتها در بازار سهام  ،میزان جذاب نمودن سایر بازارها و ورود و خروج وجوه از بورس
اوراق بهادار و اثرات آن بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده وبه تبع آن پرتفوی و خال ،ارزش داراییهای شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه
ملی و ارزش بازارآن.
افزایش/کاهش میزان جذابیت تولید و تأثیر بر محیب کسب و کار.
افزایش/کاهش نرخ بازده مورد توقع و اثر بر توجیه پذیری طرحهای جدید و یا در دست اجرا.
افزایش هزینه های مالی شرکتهای فرعی و وابسته و متعاقب آن کاهش سود قابل تقسیم و کاهش درآمد حاصل از سرمایه گذاریها .
استفاده از روشهای تأمین مالی مبتنی بر بدهی توسب شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و شرکتهای فرعی و وابسته و اثر متعاقب بر میزان
نقدینگی و وجوه در دسترس.
ریسک نوسان نرخ ارز
ریسک تغییرات نرخ ارز در دو حوزه شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی را متأثر میسازد :درآمدها و تعهدات(بدهیها):
به لحاظ ماهیت فعالیت شـرکت ،بخش عمده درآمدها از محل سود تقسیمی سهام شرکتهای سرمایه پذیر می باشد و لذا ،تغییر نرخ ارز بر بهای تمام
شده شرکتهای وارد کننده مواد اولیه و فروش شرکتهای صادرکننده محصول و سود ویژه شرکتهایی که به سبب اجرای طرحهای توسعه ،بدهی ارزی
دارند به میزان قابل توجهی اثر گذار است .به علاوه ،تغییرات نرخ ارز بر مبل وجوه پرداختی بابت اقساط وام ارزی دریافتی شرکت اصلی و زیرمجموعه
تأثیر می گذارد.
ریسک نوسان قیمت نهاده های تولید و محصولات
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به واسطه شرکتهای سرمایه پذیر از چنین ریسکهایی اثر می پذیرد و این دسته از ریسکها هم بر درآمد حاصل
از سرمایه گذاریها به دلیل تغییر بهای تمام شده و فروش شرکتهای سرمایه پذیر و هم بر درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاریها به دلیل تغییر سود
ویژه و ارزش بنگاه شرکتهای مورد نظر برای فروش ،اثرگذارند.
از مهمترین تحولاتی که می تواند قیمت نهاده های تولید شرکتهای سرمایه پذیر را دستخوش تغییر قرار دهد ،طرح هدفمندسازی یارانه ها و افزایش
حقوق و دستمزد بر اساس قوانین مربوط می باشد .در برخی موارد قیمت محصولات شرکتهای سرمایه پذیر تابع قیمتهای جهانی است و در برخی موارد
تحت قواعد بازار و رقابت و در برخی دیگر تابع تصمیمات و نرخ گذاری های دولت قرار دارد.
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ریسک مربوط به عوامل بین المللی و یا تغییر مقررات دولتی
برخی محدودیتهای بین المللی موجب اختلال کسب و کار گردیده و فعالیت شرکتها را تحت تأثیر قرار می دهد لیکن پیش بینی نمی شود که چنین
محدودیتهایی باعث توقف فعالیت کسب و کار گردد .شرکتهای سرمایه پذیر شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
تغییرات جهانی قیمت کالاها و خدمات و تغییرات قیمت محصولاتی که مشمول نرخ گذاری دولتی هستند بر سود ویژه و ارزش بازار شرکتهای موجود
در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی اثر داشته و برخی مقررات دولتی منجمله تعرفه های صادرات و واردات حایز اهمیت به شمار
میروند.
ریسک نقدینگی
عدم کفایت وجوه برای تداوم فعالیت و ایفای تعهدات ،سازمانها را با ریسک نقدینگی مواجه می سازد .هم اکنون شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه
ملی از نظر نقدینگی در وضعیت مناسبی قرار داشته و نسبتهای نقدینگی نیز تأییدی بر این مدعاست که تعادل نسبی در جریانهای نقد ورودی و خروجی
برقرار است .نقدینگی لازم برای تداوم فعالیت و توسعه می تواند از منابع ذیل تأمین گردد:
سود حاصل از سرمایه گذاریها
فروش سرمایه گذاریها
افزایش سرمایه
ابزارهای بدهی و تسهیلات وام ارزی
 -2منابع مالی شرکت و مدیریت منابع
-2-0اهم منابع
-0-1-1شـــرکت ســـرمایهگذای گروه توســـعه ملی در قالب یک شـــرکت مادر ،ســـالانه اهم منابع مالی مورد نیاز خود را از محل وجوه ناشـــی از
تقسیم سود سهام شرکتهای سرمایه پذیر تامین می نماید .فرایند تقسیم سود در شرکتهای سرمایه پذیر فرعی عموماً تابع تصمیمات متخذه توسب
گروه در چهارچوب و حدود صورتهای مالی ،سیاست های اصلی و منابع نقدینگی شرکت های مذکور می باشد.
-0-1-0وجوه تحصیل شده ناشی از واگذاری (فروش) سهام شرکت ها ،در راستای مدیریت پرتفوی شرکت از دیگر منابع مالی گروه تلقی میگردد.
-2-2سایر منابع مالی
شرکت :سـرمایهگذاریگروه توسعه ملی به موجب بخشنامه شماره  80/062182مورخ  1780/28/28بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،مجاز به
اخذ وام و تسـهیلات نمی باشـد .لذا شـرکت می بایسـت کلیه منابع مورد نیاز خود را از محل واگذاری سهام و سود سهام حاصل ازسرمایهگذاریهای
صورت گرفته تامین نماید.
گروه :از مهمترین شــرکتهای زیر مجموعه گروه که در ســنوات اخیر اقدام به برنامه ریزی و اجرای پروژه از منابع خارجی (فاینانس) نموده اســت،
طرح شرکت صنایع پتروشیمی بین الملل قشم می باشد.
-2-0فرآیند وصول مطالبات:
در سـال مالی مورد گزارش همانند سـنوات گذشـته وصـول مطالبات با جدیت تمام و مسـتمر پیگیری گردید و در همین راستا علاوه بر وصول عمده
مطالبات بخش جاری ،در حوزه مطالبات سنواتی اقداماتی به شرح نمونه ذیل صورت پذیرفت:
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مطالبات از شرکت چینی مقصود:
مطالبات از شـرکت مذکور مربوط به مبال برداشـت شده از حساب شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه ملی عمدتاً از بابت بدهی مالیاتی شرکت چینی
مقصود میباشد که از سال  86پیگیری و اقدام لازم صورت گرفته و تاکنون بخشی از طلب شرکت توسب شرکت چینی مقصود پرداخت و تسویه شده
است .شایان ذکر است تا وصول کلیه مطالبات اقدام مقتضی صورت خواهد پذیرفت.
مطالبات سود سهام از شرکت سرمایهگذاری نیروگاهی ایران سنا:
پیرو پیگیری های مکرر صــورت گرفته و اقدامات حقوقی بعمل آمده تســویه بخش عمده ای از مطالبات ســود ســهام گروه در قالب واریز نقدی و
همچنین از طریق تامین برق شرکت های زیرمجموعه در حال انجام است.
مطالبات از شرکت ایران پوپلین:
پیرو پیگیریهای مستمر افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی در راستای اصلاح ساختار مالی تحقق یافت که پس از اجرایی شدن آن عمده
مطالبات گروه تسویه گردید.
سایر مطالبات سنواتی:
پس از پیگیریهای مکرر بخشی از مطالبات سنواتی که ذخیره مطالبات مشکوک الوصول نیز در این خصو منظور گردیده بود ،در سال  88وصول
شده است.

 -0تجزیه و تحلیل کفایت ساختار سرمایه شرکت

" ارقام به میلیون ریال"

سال 1399

سال 1398

جمع حقوق مالکانه

83,987,209

51,338,235

جمع بدهی ها

10,098,160

12,286,660

جمع دارایی ها

94,085,369

63,624,895

10.73%
89.27%

19.31%
80.69%

شرح

جمع دارایی ها /جمع بدهی ها = نسبت بدهی
جمع دارایی ها /جمع حقوق مالکانه = نسبت مالکانه

ترکیب بدهیهای مندرج در صـورت وضـعیت مالی نشـان میدهد  36درصـد بدهیها به سـرفصل"سود سهام پرداختنی" و عمدتاً به مطالبات سود
سـهامدار عمده (بانک ملی ایران) تعلق دارد و سـرمایهگذاری گروه توسعه ملی تعهد و بدهی قابل توجهی ندارد ،لذا صرفنظر از موضوع مذکور بخش
اعظم داراییهای شرکت در تملک سهامداران این شرکت قرار دارد.

 -4صورت جریان های نقدی شرکت
جریان های نقدی شرکت:
" ارقام به میلیون ریال"

شرح
جریان خال ،ورود نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی

سال 1399

سال 1398

6,662,501 7,823,078

جریان خال ،خروج نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری

()15,043

جریان خال ،خروج نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی

()6,698,470( )7,311,823
09

()5,434

درصد رشد
17%
177%
9%

شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی(سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت
سال مالی منتهی به  03اسفند 9011
جریان های نقدی گروه:
" ارقام به میلیون ریال"

سال 1399

شرح

سال 1398

درصد رشد

(تجدید ارائه شده)

جریان خال ،ورود نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی

19,889,206 31,354,046

58%

جریان خال ،خروج نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری

()4,397,753( )5,747,741

31%

جریان خال ،خروج نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی

()15,812,206( )14,132,800

11%-

 -5سرمایه انسانی ،مشارکت کارکنان
شــرکت ســرمایه گذاری گروه توســعه ملی با هدف ارتقاء عملکرد مجموعه ،دســتور العمل و آیین نامه های شــرایب احراز شــغل ،حقوق و مزایا ،وام،
امکانات رفاهی و  ...را تنظیم و اجرائی نموده اسـت .در همین راستا رضایت مندی شغلی ،افزایش انگیزه کارکنان و ایجاد احساس تعهد و وفاداری به
سازمان در سایه حفظ شئونات اسلامی و اخلاقی همواره از اهداف مدیریت شرکت در توجه ویژه به سرمایه انسانی بوده است.
اهم اقدامات صورت گرفته در راستای توسعه منابع انسانی وامور سلامت و رفاهی کارکنان :



برنامهریزی و برگزاریکانونهای ارزیابی و توسعه در سط گسترده به منظور شناسایی و پرورش استعدادهای رهبری در مجموعه گروه
توسعه ملی.









جبران بخشی از هزینه های درمانی از طریق عقد قرارداد با بیمه تکمیلی.
برگزاری دورههای آموزشی تخصصی جهت بهره برداری مدیران و کارشناسان.
تجهیز سالن ورزشی شرکت با رعایت کلیه پروتکلهای بهداشتی جهت بهرهبرداری همکاران.
برگزاری مسابقات ورزشی دورهای.
احداث و تجهیز کتابخانه در محل شرکت جهت بهرهبرداری همکاران.
فراگیر نمودن طرح اتوماسیون در سط هلدینگ.
تامین زیر ساخت های درون سازمانی در جهت رعایت پروتکلهای بهداشتی مبارزه با اپیدمی بیماری کرونا.

-6بدهیهای شرکت و امکان بازپرداخت بدهیها
شرکت:

" ارقام به میلیون ریال"
درصد به کل

شرح

سال 1399

درصد به کل

سال 1398

پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها

22.11

2,232,607

5.63

691,172

مالیات پرداختنی
سود سهام پرداختنی
ذخایر
پیش دریافتها
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
بدهیهای مرتبب با داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش
جمع

0.58
76.40
0.31
0.02
0.58
0.00
100

58,957
7,715,304
31,231
2,098
57,963
0
10,098,160

0.42
90.69
0.21
0.02
0.37
2.66
100

51,064
11,142,516
26,348
2,098
45,888
327,574
12,286,660
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شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی(سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت
سال مالی منتهی به  03اسفند 9011
اهم بدهیهای شرکت معادل 36درصد از کل بدهیها در پایان سال مالی مورد گزارش شامل مطالبات سود سهام سهامداران و عمدتاً مربوط به بانک
ملی ایران میباشـد .لازم به ذکر اسـت کل طلب سـود سـهام سـال  83و بخشی از طلب سود سال  89بانک ملی ایران با انتقال ساختمان بخارست
تسویه گردید.
گروه:

" ارقام به میلیون ریال"
درصد به کل سال  1399درصد به کل

شرح
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
مالیات پرداختنی

35.46
8.99

33,183,005
8,411,834

34.47
5.47

سود سهام پرداختنی
ذخایر
پیش دریافت ها
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
تسهیالت مالی
جمع

11.26
0.03
11.22

10,537,761
32,590
10,497,240

7.10
25.94
100.00

6,648,243
24,277,581
93,588,254

17.59
0.05
5.33
5.36
31.73
100

سال 1398
(تجدید ارائه شده)
25,281,590
4,014,423
12,899,022
39,120
3,906,346
3,933,857
23,276,976
73,351,334

 -7وضعیت سرمایه در گردش
" مبال به میلیون ریال"

شرکت اصلی

گروه
شرح

سال 1399

سال 1398
(تجدید ارائه شده)

سال 1399

سال 1398

دارایی های جاری

186,073,427

100,411,048

56,154,627

27,685,233

بدهی های جاری

81,483,477

63,682,253

10,040,197

12,240,772

خال ،سرمایه در گردش

104,589,950

36,728,795

46,114,430

15,444,461

 -8تعهدات سرمایه ای و بدهی های احتمالی
از دغدغه های اساسی مدیریت این مجموعه بزرگ اقتصادی،کسب منفعت و سود آوری مناسب در شرایب حال بازار سرمایه بدون ایجاد تعهد سنگین
برای سنوات آتی بوده است ،از این رو پروژه ها و سرمایه گذاری های در جریان شرکت ،در حد توان منابع قابل تامین می باشد و مدیریت شرکت سعی
بر آن دارد که ضمن عرضه عملکرد مناسب در تامین حقوق سهامداران گرامی ،منافع آتی و چشم انداز سازمان را در چهار چوب امنیت ،راهبری نماید.
مهم ترین بخش تعهدات سرمایه ای مربوط به پروژه شرکت صنایع پتروشیمی بین الملل قشم می باشد .اطلاعات تعهدات سرمایه ای و بدهی های
احتمالی در یادداشت  83می باشد.
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شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی(سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت
سال مالی منتهی به  03اسفند 9011
 -1ساختار سرمایه
روند تغییر سرمایه در سنوات گذشته و بموجب مصوبات مجامع به شرح جدول ذیل می باشد:

" مبال به میلیون ریال"
تاریخ

درصد افزایش

محل افزایش سرمایه

1373/10/25

100,000

200,000

300,000

200

مطالبات و آورده نقدی

1374/05/28

300,000

600,000

900,000

200

آورده نقدی

1380/10/30

900,000

500,000

1,400,000

56

اندوخته سرمایه ای و سود انباشته

1382/04/29

1,400,000

210,000

1,610,000

15

اندوخته سرمایه ای

1383/04/28

1,610,000

1,127,000

2,737,000

70

مطالبات و آورده نقدی

1383/04/28

2,737,000

483,000

3,220,000

18

اندوخته سرمایه ای

1392/04/30

3,220,000

1,280,000

4,500,000

40

اندوخته سرمایه ای و سود انباشته

1392/04/30

4,500,000

2,000,000

6,500,000

44

اندوخته سرمایه ای و سود انباشته

1394/10/13

6,500,000

9,750,000

16,250,000

150

مطالبات و آورده نقدی

1399/07/06

27,250,000 11,000,000 16,250,000

68

اندوخته سرمایه ای

تصویب مجمع

سرمایه اولیه مبل افزایش سرمایه جدید
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شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی(سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت
سال مالی منتهی به  03اسفند 9011

نمودار روند افزایش سرمایه:
" ارقام به میلیون ریال"
30,000,000

27,250,000

25,000,000
20,000,000
16,250,000

15,000,000
10,000,000
6,500,000

5,000,000

3,220,000

0011

0010

0012

900,000 1,400,000 1,610,000
100,000 300,000
0062

0060

0061

0000

0000

0000

مجمع عمومی فوق العاده با موضوع افزایش سرمایه  66درصدی از محل اندوخته سرمایه ای بتاریخ  0011/10/16برگزار گردید
و سرمایه شرکت از مبلغ  062261میلیارد ریال به مبلغ  202261میلیارد ریال افزایش یافته است .افزایش سرمایه مذکور بتاریخ
 0011/12/01در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

ترکیب حقوق صاحبان سهام شرکت اصلی

" ارقام به میلیون ریال"

شرح

سال 9911

سال 9911

سرمایه

72072.0...

00072.0...

اندوخته قانونی

702720...

000720...

اندوخته سرمایه ای

0400010302

0204.40002

سود انباشته

3003740023

سهام خزانه

()242040.

00000.007.
_

جمع

44014207.1

2004440742

ترکیب بدهی بلندمدت شرکت اصلی

" ارقام به میلیون ریال"

شرح

سال 9911

سال 9911

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

220104

320444

جمع

220104

320442
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شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی(سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت
سال مالی منتهی به  03اسفند 9011
 -93معاملات با اهمیت با اشخاص وابسته و تاثیر آن بر عملکرد ،ارزش و ماهیت کسب وکار شرکت
معاملات صورت گرفته با اشخا

وابسته درسرمایه گذاری گروه توسعه ملی عموماً در راستای مدیریت سرمایه شرکت هایگروه و پیشگیری از اتلاف

دارایی های مولد و ارزش آفرین می باشد.

 -99حسابرسی بیمه و مالیات
بیمه :پرونده بیمه شـرکت تا پایان سال  ،1786مورد رسیدگی حسابرسان مربوطه در سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته و تسویه گردیده است .بیمه
سال  1783شرکت نیز مورد رسیدگی قرار گرفتهکه رقم قابل پرداخت به مبل  2.089میلیون ریال تقسیب گردیده و در حال پرداخت می باشد ،مضاف ًا
اینکه نسـبت به سـال های  1786و  1783نزد دیوان عدالت ادارای نیز اعتراض گردیده و پرونده ها در دست پیگیری می باشد .همچنین حسابرسی
برای سال  1789نیز انجام شده لیکن تاکنون مبل بدهی مربوطه تسویه نشده است.
ماالیاات :بخش قـابـل توجـه درآمـد شـــرکـت در ســـرفصـــل درآمـدهـای عملیـاتی ،معاف از مالیات بوده و صـــرفاً درآمد های غیر عملیاتی
مشمول مالیات می باشد که آن نیز مشمول  12درصد معافیت مالیاتی به موجب درج شرکت در بورس اوراق بهادار می باشد ولیکن در مجموع مالیات
سـنوات گذشـته تا پایان سـال مالی 1788و سال  1786تماماً قطعی و پرداخت شده و نسبت به برگه های قطعی سال  1788و  1786نزد شورا عالی
مالیاتی اعتراض بعمل آمده است .و همچنین مالیات سال های  1783و  1789به ترتیب به مبل  80میلیارد ریال و  88میلیارد ریال تعیین گردیده که
نسـبت به برگهای تشـخی ،سنوات ذکر شده اعتراض شده و پرونده در هیات های تجدید نظر و هیات بدوی در دست بررسی می باشد .همچنین
نسبت به برگه تشخی ،صادر شده برای عملکرد  82اعتراض شده و پرونده در هیات تجدید نظر در دست رسیدگی بوده و قرار رسیدگی مجدد صادر
شده است ،ولیکن رسیدگی هنوز صورت نپذیرفته است.

-92تحلیل محیط رقابتی شرکتهای اصلی گروه
پتروشیمی شازند:
ریسک ورود رقبای جدید (ریسک تجاری):
شرکت پتروشیمی شازند با سوابق و تجربیات ارزشمند بیش از دو دهه فعالیت موثر در بازار ،توانایی تولید بیش از یک میلیون و هشتصد هزار تن
محصولات میانی و نهایی از انواع پلیمری و شیمیایی و جانبی را دارد ،در همین راستا شرکت در سال  ،1788موفق به تولید  1.928هزار تن انواع
محصول گردید.
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شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی(سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت
سال مالی منتهی به  03اسفند 9011

سرمایهگذاری و توسعه صنایع سیمان:
صنعت سیمان به عنوان یکی از صنایع پایه ،نقش اساسی را در توسعه زیر بنایی اقتصادی هر کشور دارد .سهم شرکت سرمایهگذاری و توسعه صنایع
سیمان(سهامی عام) از تولید کلینکر و سیمان کشور در سال  1788با لحاظ ضریب  122درصد مقدار تولید  2شرکت فرعی نزدیک به  6.6میلیون تن
کلینکر و  2.62میلیون تن سیمان بوده است .که به ترتیب معادل  8.7و  9.1درصد از کل تولید کشور است .مجموع سیمان داخلی توزیع شده توسب
کارخانجات کشور طی سال  1788بیش از  67میلیون تن میباشد که  2.7میلیون تن آن متعلق به شرکت های فرعی سیدکو می باشد که در واقع
سهم سیدکو برابر  9درصد کل توزیع سیمان داخلی سال  1788بوده است .همچنین سهم شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان از صادرات
کلینکر و سیمان کشور در سال  1788به ترتیب  13و  0درصد بوده است.

 -90دعاوی حقوقی واثرات ناشی از آن
در سـال مالی مورد گزارش از طریق برگزاری جلسـات مستمر با حضور مدیران و همچنین وکلای پرونده های حقوقی شرکت و اخذ نظرات مشاوران
کارآمد نظارت موثری بر عملکرد وکلا و پیشـرفت پرونده ها صـورت گرفته که بعضـاً آثار موثر آن در وصول مطالبات به شرح بند مربوطه در گزارش
جاری مشهود میباشد .همچنین امید است تلاشهای صورت گرفته منجر به احقاق حقوق شرکت در تمامی پرونده های مطروحه باشد.

بخش چهارم :نتایج عملیات و چشم اندازها
-9عملکرد مالی شرکت در سال مالی مورد گزارش:

شرح

دوره مالی منتهی به

دوره مالی منتهی به

دوره مالی منتهی به

سال مالی منتهی به

سال مالی منتهی به

به 1399/06/31

به 1399/09/30

به 1399/12/30

به 1398/12/29

1399/03/31

درآمدهای عملیاتی
هزینههای عملیاتی

" مبال به میلیون ریال"

8,333,466

4,602,506
()66,811

سود عملیاتی

8,841,005
()267,533

()167,169

8,573,472

8,166,297

4,535,695

17,010,168

48,565,113
()400,841

()765,611
16,244,557

48,164,272

سایر درآمدها و هزینههای غیر عملیاتی

13,491

50,479

66,908

()1,047,097

68,897

سود عملیات قبل از مالیات

4,549,186

8,216,776

8,640,380

47,117,175

16,313,454

هزینه مالیات بر درآمد

0

0

()70,341

()15,502

سود خال،

4,549,186

8,216,776

8,640,380

47,046,834

16,297,952

عملیاتی-ریال

166

300

315

1,767

596

غیر عملیاتی-ریال

0

2

2

()41

3

سود پایه هر سهم-ریال

166

302

317

1,726

599

0

سود پایه هر سهم :

به منظور رعایت یکنواختی در مقایسه سود پایه هر سهم کلیه دوره های سال 11و سال ماقبل آن براساس سرمایه 202261
میلیون سهم تعدیل شده است.
الف –درآمد سود سهام

با توجه به سال مالی اهم شرکت های سرمایه پذیر ( )10/08بخش اعظم درآمد حاصل در این سرفصل پس از برگزاری مجامع آنها در چهار ماهه اول
سال  1822محقق و مطابق استاندارد های حسابداری در عملکرد سال  1788ثبت و گزارش میشود.
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شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی(سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت
سال مالی منتهی به  03اسفند 9011
ب-سود فروش سرمایه گذاری ها

سود فروش شناسایی شده از محل واگذاری سرمایهگذاریها در سال مالی مورد گزارش معادل مبل 18.102میلیارد ریال میباشد .لازم به ذکر است
بخشی از سود مذکور معادل  6.927میلیارد ریال ناشی از واگذاری ملک بخارست میباشد.
-2عملکرد جاری شرکت تا چه میزان می تواند نشان دهنده عملکرد آتی شرکت باشد:

سیاست سنوات گذشته با لحاظ قوانین مشمول برای بانک ها و موسسات تحت کنترل آن ها در خصو
میباشد.

پیش بینی عملکرد سال  1822نیز جاری

اهم اقلام و سرفصل های پیش بینی سال :0011
درآمد ها:
درآمد سااود سااهام :پیش بینی میگردد چنانچه در ســال  1822و تا برگزاری مجامع شــرکتهای ســرمایه پذیر تغییری در ترکیب ســرمایهگذاریهای گروه
(واگذاری شـرکتها) وجود نداشـته باشـد ،درآمد سود سهام همانند سابق ،تابع عملکرد شرکتهای سرمایه پذیر و سیاست تقسیم سود گروه در شرکت های تابعه
خواهد بود.
ساود فروش ساهام  :با در نظر گرفتن تمامی جوانب در صورت تحقق واگذاری هریک از سرمایهگذاری های موجود در پرتفوی شفاف سازی لازم در سامانه
کدال صورت خواهد پذیرفت.
هزینه ها:
هزینه های عملیاتی:
هزینه های سال  1822غالباً متاثر از افزایش قانونی هزینه های حقوق و دستمزد و افزایش متعارف سایر اقلام هزینه نسبت به هزینه های واقعی سال  1788خواهد
بود.
هزینه های مالی:
در سال  1822هزینه مالی برای شرکت متصور نمی باشد.
 -0توضیحات و تحلیل از تغییرات مهم ترکیب دارایی ها ،وضعیت مالی و عملکرد سال مورد گزارش نسبت به سال مالی منتهی به
: 9018/92/21

 سرمایهگذاری ها(بلند مدت ،کوتاه مدت  ،املاک و دارائیهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش):افزایش در سرفصل سرمایهگذاریهای کوتاه مدت ،ناشی از خرید واحد صندوقهای سرمایهگذاری و اوراق می باشد.
عمده افزایش در سرفصل "سرمایهگذاریهای بلندمدت" در سال مالی مورد گزارش نسبت به سال  1789ناشی از شرکت در افزایش سرمایه
شرکتهای تابعه و خرید واحدهای صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی جهت حمایت از بازار سرمایه در شرایب غیر
عادی میباشد.
دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنی ها:افزایش در سرفصل "دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها " عمدتاً ناشی از شناسایی سود سهام شرکتهای زیرمجموعه می باشد.
داراییهای ثابت مشهود:سرفصل "داراییهای ثابت مشهود " در سال مالی مورد گزارش نسبت به سال  1789تغییر قابل توجهی نداشته است.
سایر داراییها:سرفصل "سایر داراییها " در سال مالی مورد گزارش نسبت به سال  1789تغییری تغییر قابل ملاحظه ای نداشته است.
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شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی(سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت
سال مالی منتهی به  03اسفند 9011
پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها:طی سال مالی مورد گزارش در حدود مبل  1.281میلیارد ریال تعهدات ناشی از عملیات عادی شرکت افزایش یافته است که بخشی از تعهدات مزبور
مربوط به جریمه دیرکرد سود سهام سال  83بانک ملی ایران طبق رای کمیته سازش کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران می باشد.
مالیات پرداختنی:کاهش در سر فصل "مالیات پرداختنی" ناشی از پرداخت مالیات عملکرد سال  88و 86می باشد.
پرداختهای نقدی بابت سود سهام:طی سال مالی مورد گزارش مبل  3.710میلیارد ریال از بدهی سود سهام تسویه گردیده است.
 -4نسبت های مالی شرکت:
سال 1399

شرح

سال 1398

بدهی جاری /دارایی جاری= نسبت جاری

559%

226%

بدهی جاری /دارایی آنی= نسبت سریع

559%

202%

دارائی جاری /موجودی نقد= نسبت نقدینگی

1.10%

0.43%

حقوق مالکانه (ارزش ویژه)  /جمع بدهی ها =نسبت بدهی به ارزش ویژه

12.02%

23.93%

جمع دارایی ها /جمع بدهی ها = نسبت بدهی

10.73%

19.31%

بدهی بلندمدت  /دارایی ثابت = نسبت پوشش بدهی

1660%

2163%

جمع درآمد  /سود خال= ،نسبت سود خال،

96.87%

95.81%

متوسب حقوق مالکانه  /سود خال = ،نسبت بازده حقوق صاحبان سهام

69.53%

33.43%

-5تجزیه و تحلیل بخش های تجاری تاثیر گذار بر عملکرد گروه

صنعت محصولات شیمیایی
شرکت پتروشیمی شازند مهمترین شرکت تاثیرگذار صنعت پتروشیمی پرتفوی سرمایهگذاری گروه توسعه ملی می باشد ،که چکیده ای از اطلاعات آن
شرکت به شرح ذیل ارائه میگردد:
سهم شرکت اصلی
موضوع فعالیت شرکت

سرمایه
(میلیون ریال)

سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی 8,064,000

()1399/12/30
درصد

50.24

بهای تمام شده
(میلیون ریال)

7,188,736

خالصه عملکرد تلفیقی(حسابرسی شده):
"مبالغ به میلیون ریال"
سود

سود

سود

جمع

جمع

جمع

عملیاتی

خالص

هر سهم

دارایی ها

بدهی ها

حقوق مالکانه

1399

36,542,799

34,314,752

4,249

44,866,966 36,078,888 80,945,854

1398

8,269,591

11,203,602

1,383

22,052,363 24,670,457 46,722,820

342%

206%

207%

سال

تغییرات(درصد)

17

73%

46%

103%

شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی(سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت
سال مالی منتهی به  03اسفند 9011
صنعت سیمان  ،آهک  ،گچ
شـرکت سرمایهگذاری و توسعه صنایع سیمان مهمترین شرکت تاثیر گزار پرتفوی شرکت در صنعت سیمان ،آهک ،گچ که چکیده ای از اطلاعات آن
شرکت به شرح ذیل ارائه می گردد:
مشخصات کلی:
سهم شرکت اصلی
موضوع فعالیت شرکت

سرمایه گذاری درصنعت سیمان

سرمایه
(میلیون ریال)
6,000,000

()1399/12/30
درصد
87.87

بهای تمام شده
(میلیون ریال)
4,049,521

خالصه عملکرد تلفیقی(حسابرسیشده):
"مبالغ به میلیون ریال"
سال

سود

سود

سود

جمع

جمع

جمع

عملیاتی

خالص

هر سهم

دارایی ها

بدهی ها

حقوق مالکانه

1399

11,099,222

11,518,649

1,357

34,912,783

22,382,113 12,530,670

1398

4,722,348

4,797,240

564

23,647,847

12,718,545 10,929,302

135%

140%

تغییرات(درصد)

141%

48%

15%

76%

صنعت سرمایه گذاری ها:
شـرکت سـرمایهگذاری توسعه ملی و سرمایهگذاری مدیریت سرمایه مدار مهمترین شرکتهای تاثیرگزار پرتفوی شرکت در صنعت سرمایه گذاریها
می باشند.
سرمایهگذاری توسعه ملی
مشخصات کلی :
سهم شرکت اصلی

سرمایه
موضوع فعالیت شرکت

(میلیون
ریال)

سرمایه گذاری در سهام و اوراق بهادار

()1399/12/30

8،222،222

درصد
29.08

بهای تمام شده
(میلیون ریال )
0،882،228

خالصه عملکرد(حسابرسی شده) :
"مبالغ به میلیون ریال"
سال

سود

سود

سود

جمع

جمع

جمع

عملیاتی

خالص

هر سهم

دارایی ها

بدهی ها

حقوق مالکانه

1399

17،819،626 17،808،192

3,093

18،608،062

728،299

18،718،630

1398

8،868،313 8،863،738

887

8،620،286

99،892

8،267،266

211%

103%

248%

102%

تغییرات(درصد)

212%

211%
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شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی(سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت
سال مالی منتهی به  03اسفند 9011
سرمایهگذاری مدیریت سرمایه مدار
مشخصات کلی :
سهم شرکت اصلی
موضوع فعالیت شرکت

()1399/12/30

سرمایه
(میلیون ریال)

درصد

(میلیون ریال )
2,304,006

100

2,300,000

سرمایه گذاری در سهام و اوراق بهادار

بهای تمام شده

خالصه عملکرد(حسابرسی شده) :
"مبالغ به میلیون ریال"
سال

سود

سود

سود

جمع

جمع

جمع

عملیاتی

خالص

هر سهم

دارایی ها

بدهی ها

حقوق مالکانه

1399

8,053,493

8,022,312

3,488

10,974,480

348,164

10,626,316

1398

2,017,567

2,016,917

877

4,872,376

428,372

4,444,004

تغییرات(درصد)

298%

299%

-19%

125%

298%

139%

صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر:
شرکت توسعه صنایع بهشهر مهمترین شرکت تاثیر گزار گروه در صنعت مذکور می باشد.

مشخصات کلی:
سهم شرکت اصلی
موضوع فعالیت شرکت

سرمایه
(میلیون ریال)

سرمایهگذاری در صنعت مواد غذایی 8,250,000

()1399/12/30
بهای تمام شده

درصد

44.94

(میلیون ریال)

7,071,477

خالصه عملکرد تلفیقی(حسابرسی شده):
"مبالغ به میلیون ریال"
سال

سود

سود

سود

جمع

جمع

جمع

عملیاتی

خالص

هر سهم

دارایی ها

بدهی ها

حقوق مالکانه

1399

27,225,618

23,307,515

2,085

83,826,698

50,114,470 33,712,228

1398

10,731,602

7,612,050

593

50,791,420

24,604,979 26,186,440

19

شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی(سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت
سال مالی منتهی به  03اسفند 9011
 -6تقسیم سود در  5سال گذشته

در سـنوات گذشـته به منظور حفظ اعتماد سهامداران محترم در پاسداری از سرمایه گذاری صورت گرفته ،سعی بر آن بوده است ،حداکثر منابع قابل
تخصی ،را بین سهامداران محترم تقسیم گردد .روند تقسیم سود در  2سال گذشته بشرح نمودار ذیل می باشد.
"مبالغ به میلیون ریال"

سود تقسیمی  5ساله شرکت
13,812,500
15,000,000

11,131,250
8,125,000

8,612,500

8,937,500

10,000,000
5,000,000
1398

1396

1397

1395

1394

 -7تغییرات با اهمیت در پرتفوی سرمایه گذاری ها و دلایل آن

-0-0تغییرات پرتفوی در سال مالی مورد گزارش نسبت به پایان سال 0016
مجموع ارزش دفتری سرمایهگذاری های شرکت در سرفصلهای (سرمایهگذاری های بلند مدت و کوتاه مدت ،سرمایهگذاری در املاک و داراییهای
غیر جاری نگهداری شــده برای فروش) مطابق صــورت های مالی برای ســال  1788برابر با  22،299،602میلیون ریال و برای ســال  1789برابر با
 79،083،628میلیون ریال میباشد .قابلیت جذب فرصت های سرمایهگذاری به همراه فرآیندهای داخلی از جمله زیر ساختهای تامین شده در داخل
گروه موجب گردیده پرتفوی سرمایهگذاری های شرکت از یک سو با تنوعی جامع ،مناسب شرایب بازار باشد و از سویی ارزش افزوده مناسبی را برای
سهامداران محترم تامین نماید.
-0-2تغییرات پرتفوی طی سال 0011
مجموع ارزش دفتری سـرمایهگذاریهای شرکت در سرفصلهای (سرمایهگذاری های بلند مدت وکوتاه مدت ،سرمایهگذاری در املاک و داراییهای
غیر جاری نگهداری شده برای فروش) از ابتدای سال  1788از مبل  79.083.628میلیون ریال به مبل  22،299،602میلیون ریال در پایان سال مالی
منتهی به  1788/10/72افزایش داشته است ،تغییرات مشتمل بر خرید ،فروش به شرح جدول ذیل بوده است:
"مبال به میلیون ریال"

مانده
در ابتدای

خرید

سال
38,297,609

14,684,805

افزایش
سرمایه

فروش

(579,921) 1,601,680

سررسید
/ابطال صندوق
)(982,712
11

تغییرات در
سرمایه گذاری

تعدیالت

امالک
)(2,953,451

20,611

مانده
در پایان دوره
50,088,620

شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی(سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت
سال مالی منتهی به  03اسفند 9011
جدول واگذاری سرمایهگذاری ها:

" مبال به میلیون ریال"
نام شرکت

بهای تمام

سود

شده فروش

فروش

شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی

234,691

2,363,612

سرمایه گذاری وتوسعه صنایع سیمان

138,309

1,279,855

ایران ترانسفو

30,240

826,813

شرکت پتروشیمی شازند

37,145

607,285

گروه صنعتی بارز

15,468

458,259

شرکت سیمرغ

412

444,063

58,591

419,496

9,025

188,867

گروه توسعه هنر ایران
سرمایه گذاری شفادارو

9,740

99,238

سرمایه گذاری مسکن

22,055

66,413

شرکت ملیکشت و صنعت و دامپروری پارس
شرکت توسعه صنایع بهشهر

2,291

11,449

بانک اقتصاد نوین

20,604

3,192

اوراق تسهیالت مسکن

1,350

1,198

579,921

6,769,740

جمع سهام

562

صندوق سرمایهگذاری آرمان آتی کوثر

550,998

سود فروش صنعتی و معدنی توسعه ملی

جمع

7,321,300

سود واگذاری ساختمان بخارست

6,803,243

14,124,543

جمع کل

ملک بخارسات جهت تساویه مطالبه سود سهام سال  0010بانک ملی ایران بر مبنای رای کمیته سازش کانون نهادهای سرمایهگذاری
ایران و توافق بعمل آمده ،مبنی بر تادیه دین و براساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری (هیئت سه نفره) به بانک ملی ایران منتقل
گردید.لازم به ذکر است بخشی از طلب سود سال  0016بانک ملی ایران نیز در جریان واگذاری ملک بخارست تسویه گردید.

ترکیب سرمایه گذاری های شرکت (ارزش دفتری)
براساس وابستگی (فرعی ،وابسته ،سایر):

" مبال به میلیون ریال"
سال 1399

شرح

28,296,119
فرعی
5,917,619
واب سته
10,986,079
سایر شرکت ها
45,199,817
جمع
3,554,855
سایر سرمایه گذاری ها
دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش 0
1,333,948
سرمایه گذاری در امالک
50,088,620
جمع کل

بورسی–غیر بورسی:

سال 1398
24,997,461
5,692,056
1,985,314
32,674,831
1,335,379
2,970,517
1,316,882
38,297,609

" مبال به میلیون ریال"
شرح
بورسی و فرابورسی
غیر بورسی
جمع

سال 1399

سال 1398

29,015,325

25,197,204

21,073,295

13,100,405

50,088,620

38,297,609
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شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی(سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت
سال مالی منتهی به  03اسفند 9011
-8تصویر  5ساله از وضعیت شرکت
ارزش بازار سهام:
"مبالغ به میلیون ریال"
300000000
250000000
200000000
150000000
100000000
50000000
0
1399/12/30

1398/12/29

1397/12/29

1396/12/29

سود خالص:
"مبالغ به میلیون ریال"

50,000,000
45,000,000
40,000,000
35,000,000
30,000,000
25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
-

47,046,834

16,297,952

1399

1398
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16,655,841

1397

9,400,318

9,467,031

1396

1395

شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی(سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت
سال مالی منتهی به  03اسفند 9011
بخش پنجم :مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد در مقایسه با اهداف اعلام شده
برخی از شاخص ها و معیارهای عملکرد
"مبالغ به میلیون ریال"

60,000,000
50,000,000

48,565,113

47,046,834

40,000,000
30,000,000
17,010,168

20,000,000

16,297,952

10,000,000
1399
سود خالص

1398
درآمدهای عملیاتی

"مبالغ به میلیون ریال"

نمودار مقایسه ارزش بازار و بهای تمام شده شرکت های بورسی
1,000,000,000
900,000,000
800,000,000
700,000,000
600,000,000
500,000,000
400,000,000
300,000,000
200,000,000
100,000,000
-

311,429,584
174,407,645
29,015,325

25,197,204

1399/12/30
ارزش بازار

1398/12/29
بهای تمام شده
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