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 صورت های مالی شرکت مالی بر مبنای اطالعات گزیده 

 تجدید ارائه شده                        

 1396 1397 1398 شهریور 31سال مالی منتهی به 

الف( اطالعات عملکرد مالی طی دوره )مبالغ به میلیون 

 ریال(:

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال 

 24.112 36.705 43.922 های عملیاتیدرآمد

 19.332 29.946 36.865 سود عملیاتی

 _ _ _ درآمدهای غیرعملیاتی

 19.155 29.801 36.200 پس از کسر مالیات –سود خالص 

 _ - _ تعدیالت سنواتی

 27.024 16.942         22.999 های عملیاتیوجوه نقد حاصل از فعالیت

 ب( اطالعات وضعیت مالی در پایان دوره )مبالغ به میلیون ریال(:

 129.624 159.658 173.820 ها جمع دارایی

 1.949 12.232 6.943 هاجمع بدهی

 67.000 67.000 67.000 ثبت شده سرمایه

 127.675 147.426 166.877 جمع حقوق صاحبان سهام

 ج( نرخ بازده )درصد(:

 %15 %20 %21 1ها نرخ بازده دارایی

 %15 %21 %23 2نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

 ه هر سهم:( اطالعات مربوط بد

 1396 1397 1398 شهریور 31سال مالی منتهی به 

 67.000.000 67.000.000 67.000.000 تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع

 286 445 542 *ریال –سود واقعی هر سهم 

 150 250 _ ریال –سود نقدی هر سهم 

 1.000 1.000 1.000 ریال –ارزش دفتری هر سهم 

 

                                                 

 هازده دارایی= نرخ با (   1

 

  حقوق صاحبان سهامنرخ بازده =  (  2
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 پیام هیئت مدیره 

        و تالش نموده ایم هر آنچه ته نت واگذار شده دانسخود را امانت دار و مسئول صیانت از اماهیئت مدیره شرکت اعضای ما 

 در توان داریم در این راه بکار گیریم.

گان     تک سهامداران عزیز و نمایند خرسند هستیم که با اقبال سهامداران، خانواده صنعت برق گسترش یافته و از حضور تک

 گذاریم. در این مجمع سپاسآن ها 

 کلیاتی درباره شرکت

در اداره ثبت  2141تحت شماره  07/07/1373در تاریخ  در منطقه زنجان و قزوین شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق

       کت نماد شر 1396ه به ثبت رسید و از اریبهشت مانزد سازمان بورس و اوراق بهادار  26/12/94و در تاریخ  تاسیس ها شرکت

و با تغییرات اخیر در بازار پایه اکنون در رده بازار زرد  سازمان مذکور درج و معامالت آن شروع شد در فهرست نمادهای بازار پایه

 :طابق آخرین اساسنامه  عبارتست ازموضوع فعالیت شرکت م .پایه قرار گرفته است

 موضوع اصلی -الف 

 هام و اوراق بهادار اعم از پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و غیر آنخرید و فروش هر گونه س -1

 اعم از پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و غیر آن عاملیت در انجام معامالت مربوط به هر گونه سهام و اوراق بهادار -2

با اشخاص   و مشارکتغیر تجاری  تی و خدماتی و موسساتهای تجاری تولیدی و صنع در تاسیس شرکت و مشارکت سرمایه گذاری -3

 حقیقی و حقوقی ایرانی و غیر ایرانی .

 سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ها و موسسات اعتباری و استفاده از تسهیالت مالی و اعتباری بانک -4

خصوص در   ، مشاوره ای و مدیریتیو حقوقی از طریق عرضه خدمات مالی، حقوقیتسهیل امر سرمایه گذاری برای اشخاص حقیقی  -5

 انواع سرمایه گذاری ها و مشارکت ها

 ها در داخل و خارج از کشور و مبادرت به انجام صادرات و واردات. تاسیس شعب و نمایندگی -6

 ساختمانی و تاسیساتی در تمام زمینه ها . ،اجرای عملیات پیمانکاری -7

 خرید و فروش کاالهای مجاز بازرگانی -8

 دهای صنعتی و تولیدیتامین مواد اولیه و ماشین آالت برای واح -9
 

 موضوع فرعی -ب

یا مفید  مستقیم که برای تحقق اهداف شرکت الزم، مستقیم یا غیرخدماتی، مدیریتی ،بادرت به کلیه عملیات مجاز اداری، مالیم -10

 .ای موضوع شرکت ضرورت داشته باشدبوده و یا در جهت اجر
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 سرمایه و ترکیب سهامداران 

 به شرح افزایش چند مرحلهطی که  بوده (یریال 50.000سهم   2.000 منقسم به) میلیون ریال 100 سیس مبلغسرمایه شرکت در بدو تا

 . افزایش یافته است (یکهزار ریالیسهم  میلیون 67به منقسم )ریال  67.000.000.000مبلغ به  31/06/95تاریخ  پایان سال مالی منتهی بهزیر در 

 و تاسیسجدول تغییرات سرمایه شرکت از بد
 

 مبلغ سرمایه )میلیون ریال( سال مالی

31/06/74 100 

31/06/76 300 

31/06/77 600 

31/06/79 2,700 

31/06/80 2,825 

31/06/82 3,390 

31/06/84 5,000 

31/06/85 7,500 

31/06/86 15,000 

31/06/88 23,000 

31/06/89 25,000 

31/06/91 29,000 

31/06/92 35,000 

31/06/93 44,000 

31/06/94 57,200 

31/06/95 67,000 

31/06/96 67.000 

31/06/97 67.000 

31/06/98 67.000 
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 : سهام شرکت درصد( )یک % 1سهامداران دارای مالکیت بیش از ست فهر

 

 خ تهیه  این گزارشو  تاری 1397 شهریور 31منتهی به  درصد شرکت در پایان سال ()یک 1ان باالی فهرست سهامدار

 (06/09/98) گزارش تهیه تاریخ 31/06/1398 نام سهامدار ردیف

 درصد تعداد سهام درصد تعداد سهام

 38.22 25.604.385 37.78 25.314.149 شرکت توسعه فن آوری روی گستران 1

 0.88 592.168 4.01 2.684.000 حسن زارع شریفیمآقای  2

 1.96 1.310.000 1.59 1.063.750 مهدی نوروزیآقای  3

 1.34 900.999 1.32 900.999 آقای قدرت اله عباسی 4

 1.05 700.963 1.05 700.963 آقای علی یگانه فرد 5

 43.45 29.108.515 46 30.663.861 جمع 
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 اوراق بهادار و بورس سازمانشرکت از منظر

سرمایه  در گروه  19/08/95ثبت و در تاریخ  تهرانبورس اوراق بهادار  نزد سازمان 26/12/1394شرکت در تاریخ 

      معامالت بر خط  عامالت توافقی پایه فرابورس درج ودر سامانه بازار م  "و برق "گذاری ها نماد معامالتی آن با نام

کمیته محترم درج فرابورس  29/05/97بر اساس مصوبه مورخ همچنین  .شروع شده است 96آن از اردیبهشت ماه 

طبق نامه  ه و هم اکنونانتقال پیدا کرد "ب"بلوی پایه فهرست نرخ های تابه  ز تاریخ مذکور این شرکت نمادان ایر

سازمان فرابورس ایران با تغییرات ایجاد شده در بازار پایه نماد    این شرکت  05/06/1398مورخ  98/ش/1499شماره 

 در گروه زرد بازار پایه قرار دارد.

 

 : اخیرسال  2 شرکت طی وضعیت سهامجدول 

 داد سهام معامله شدهتع سال مالی منتهی به

 ارزش سهام معامله شده
تعداد روزهای باز بودن 

 نماد

تعداد روزهایی که نماد 

 معامله شده است

 (31/06/1398پایان سال مالی )

 سرمایه قیمت سهم ارزش بازار

 میلیون ریال ریال میلیون ریال میلیون ریال

31/06/98 838،950،194 058.870،1 225 223 470.568،1 410،23 67،000 

31/06/97 42.169.372 126.502 243 132 555.832 8.296 67.000 
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 مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از::    محیط حقوقی شرکت

 قانون تجارت  قانون بورس و اوراق بهادار 

 اساسنامه شرکت  قوانین و مقررات مالیاتی کشور 

 قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی  قانون مبارزه با پولشویی 

 مصوبات مجامع عمومی  مصوبات هیئت مدیره 

 آئین نامه معامالت شرکت  سایر قوانین جاری کشور 

 

 

 شرکت : آوری ضعیت سودو  

 سال گذشته )میلیون ریال( 10در   جدول وضعیت سوددهی شرکت

 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 شهریور 31ال مالی منتهی به س

 36.865 29.946 19.332 29.167 25،609 14،218 12،614 10،023 4،303 3،306 سود قبل از کسر مالیات

 664 145 177 70 90 300 500 250 250 250 مالیات

 36.200 29.801 19.155 29،097 25،519 13،918 12،114 9،774 4،053 3،056 سود پس از کسر مالیات

 

 



 )سهامی عام( سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین شرکت

 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

 8139 شهریور 31سال مالی منتهی به 

 

 32 از 10 صفحه

 

 ای همراه با درصد تغییرات نسبت به سال قبل :عملکرد مالی شرکت در دو سال اخیر به صورت مقایسه

 مبلغ سال جاری شرح

 )میلیون ریال( 

 مبلغ سال گذشته 

 )میلیون ریال( 

درصد افزایش 

 یا کاهش 

 توضیحات

     ( اقالم صورت سود و زیان شامل1

%19  36،705    43.922 درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها و فروش سهامالف(    

%4  6،759      7.057 ب( هزینه های اداری و عمومی    

  _    -                      _ ج( سایر درآمدها

%23  29،946        36.865  د( سود قبل از مالیات   

%21  29،801        36.200 ه( سود خالص   

     ( تغییرات در سرمایه گذاری ها شامل:2

%21  35،755        43.368 الف( تغییرات دارایی های ثابت   

%6  78،728        83.827 ب( تغییرات در ارزش نقدی کل سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها   

     تغییرات در ساختار سرمایه:  (3 

%13  147،425      166.876 الف( تغییرات در حقوق صاحبان سهام   

       ب( تقسیم سود

  ( تغییرات در وضعیت نقدینگی شامل:4

 حق العمل کاری -سرمایه گذاری های کوتاه مدت سود سهام سالیانه شرکت ها الف( منابع اصلی نقدینگی و مصارف نقدی عمده و تغییرات آن ها

 خرید و فروش سهام و سود سهام شرکت ها سرمایه گذاری دارایی مشهود قبل ب( وضعیت جریان های نقدی عملیاتی در مقایسه با سال

  نسبت های مالی شامل:   (5

(%18) 1.232 1.02 الف( دوره گردش مطالبات تجاری  درآمد 

متوسط حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری ابتدا و انتهای 

 دوره

%92 4.535 8.71 ب( نسبت جاری   
 یان دورهدارایی جاری در پا

 بدهی های جاری در پایان دوره

(%50) 0.077 0.039 ج( نسبت بدهی  جمع بدهی ها در پایان دوره 

 جمع دارایی ها در پایان دوره

%12 0.568 0.635 د( نسبت نقدشوندگی سود  خالص نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی 

 سود خالص

%70 252.851 432.268 ه( جریان نقدی هر سهم  خالص نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی 

 تعداد سهام در پایان دوره

%22 445 542 سود هر سهم  کل سود پس از کسر مالیات 

 تعداد سهام

 پیشنهاد حداقل قانونی برای دوره جاری 250 _ سود نقدی هر سهم )پیشنهادی(
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 :طالعات مربوط به معامالت با اشخاص وابستها

 وابسته گروه به شرح زیر می باشد : شرکت هایفاقد معامالت با اشخاص وابسته بوده و مانده حسابهای  گروه
 31/06/1397 31/06/1398 نوع وابستگی  نام شخص وابسته

 پرداختنی ها  دریافتنی ها  پرداختنی ها  دریافتنی ها   

فن آوری روی  توسعه شرکت

 گستران

عضو مشترك  

 هیئت مدیره

895.993.046.6   _  .000500.457.8   954.359.662.8  

عضو مشترك   زنجان شرکت صانع روی

 هیئت مدیره

353.432.069.27   _  750.613.020.28   _ 

عضو مشترك   شرکت اندیشمند شمالغرب

 هیئت مدیره

941.556.548.2  _  597.493.667   _ 

 

 

 :طالعات تعهدات مالی آتی شرکتا

الزم  عهدات احتمالی ناشی از بررسی عملکرد مالیاتی خود فاقد هر گونه تعهد مالی می باشد.شرکت در حال حاضر به جز ت

و عملکرد  هاظهارنامه مطابق مقررات تسلیم گردید 31/06/1398به ذکر است برای عملکرد مالیاتی سال مالی منتهی به 

و مفاصاحساب کلیه سنوات قبلی پرداخت  حال رسیدگی می باشد و مالیاتدر  31/06/1397مالیاتی سال مالی منتهی به 

  اخذ شده است.
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 نظام راهبری شرکت 

 

 مجمع عمومی:

با حضور ساالنه مبتنی بر تصمیم سهامداران  مطابق روال ،قرار دارد امع عمومی که در راس نظام راهبری شرکتمج 

 ناشی از اعتماد بین سهامداران، د کهیان تشکیل می گردسهامدارعنوان نماینده تعدادی از سهامداران معتمد به 

است. طی سال های اخیر با توجه به ثبت شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار  بودهو هیئت مدیره شرکت  نمایندگان

رعایت ضوابط سازمان مذکور نیز مورد توجه قرار گرفته و مجامع با حضور نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، 

 ن و سهامداران مایل به شرکت در جلسات برگزار می شود که موجب پویایی بیشتر مجامع شده است.نمایندگان سهامدارا

  : هیئت مدیره 

 14/11/1397عضو علی البدل منتخب مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ  2عضو اصلی و  5 هیئت مدیره شرکت دارای

که جلسات آن مطابق قانون با حضور اعضای اصلی  ز بین اعضای اصلی انتخاب شده استو مدیر عامل کنونی اشد می با

 تشکیل می شود. خالصه اطالعات مربوط به هیئت مدیره به شرح زیر است:

آخرین تاریخ  وظیفه سمت نام عضو هیئت مدیره 

 عضویت

 14/11/1397 غیر موظف رئیس هیئت مدیره حسین باقری 1

 14/11/1397 موظف لو مدیر عام نائب رئیس هیئت مدیره سید مسعود چاوشی 2

 14/11/1397 غیر موظف عضو اصلی هیئت مدیره گودرز شکوهی 3

 14/11/1397 غیر موظف عضو اصلی هیئت مدیره محمد باقری 4

 14/11/1397 موظفغیر  عضو اصلی هیئت مدیره صادق بهمنی زنجانی 5

 14/11/1397 - عضو علی البدل مهرداد صفاریان 6

 14/11/1397 - لبدلعضو علی ا کمال رسولی 7

 

 

 جلسه هیات مدیره تشکیل و موضوعات مختلف در آن بحث و تصمیم گیری شده است. 14تعداد  گذشتهدر دوره مالی 

 خالصه ای از تصمیمات اخذ شده طی جلسات دوره مالی گذشته به شرح زیر بوده است:

 ها و صورت های مالی میان دوره  بررسی نتایج حسابرسی و تصویب صورت های مالی سال گذشته شرکت، گزارش

 ای، سه ماهه، شش ماهه و نه ماهه شرکت و نیز مسائل مربوط به تکالیف مجامع عمومی

 ت الزمتصمیما اتخاذ مذاکرات در مورد دارایی های شرکت و 

 بررسی گزارشات و صورت های مالی شرکت های فرعی و وابسته 



 )سهامی عام( سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین شرکت

 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

 8139 شهریور 31سال مالی منتهی به 

 

 32 از 13 صفحه

 

 اداری فیزیکی و مالی طرح مجتمع بررسی گزارشات پیشرفت 

 و بررسی نقدینگی شرکت پیگیری وصول مطالبات 

 بررسی طرح های سرمایه گذاری پیشنهادی  

 غی سازمان بورس و اوراق موارد مرتبط با بازار سرمایه و الزامات آن از جمله مسائل اداری و مالی مرتبط، الزامات ابال

 بهادار

 یا خرید سهام ی موجود در پورتفوی شرکت یربورسمشارکت در افزایش سرمایه شرکت های بورسی و غ بررسی

 جدید

 مسائل پرسنلی، قراردادهای مشاوره و سایر قراردادهای شرکت و تنفیذ آن ها 

 استفاده از توان تخصص اعضا برای تصمیمات مختلف مدیریتی ، فنی و اجرایی 

 

 حقوق و مزایا و پاداش مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره:آیند تعیین فر

مطابق تصمیم مجمع . سالیانه تعیین می شود عادی با تصویب مجمع عمومی اعضای هیئت مدیره ورپاداش و حق حض

 31/06/1398ت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به هیئپاداش  مجموع 14/11/1397مورخ  عادی سالیانه عمومی

ل برای برگزاری حداقل یک ریا 3.500.000( و حق حضور برابر سود تقسیم شده %2.5)ریال  418.750.000برابر 

 در ماه تعیین شده است.جلسه 

 



 )سهامی عام( سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین شرکت

 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

 8139 شهریور 31سال مالی منتهی به 

 

 32 از 14 صفحه

 

 : اجرایی شرکت و پرسنل اطالعات مربوط به مدیران

به شرح  طی سال مالی گذشته تعداد کل پرسنل شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در دو استان زنجان و قزوین

 است: بوده جدول زیر

 

در رشته های حسابداری و مدیریت نیز بهره مند شرکت از خدمات مشاوره مالی با درجه دکتری در این مدت همچنین 

 شده است.

 

 : طالعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شاملا

ن جهان به شماره ثبت یسیاق نو قانونی این شرکت در حال حاضر موسسه حسابرسیحسابرس مستقل و بازرس 

عمومی مورخ مصوبه مجمع  ق بهادار بوده و مطابقحسابرسان معتمد سازمان بورس و اورا میان از می باشد که 21228

    . حق الزحمه حسابرسی شرکت اصلی مطابق قراردادهای منعقد شده  به شماره هایانتخاب شده است 14/11/1397

 ماهه و سالیانه(. 6یال می باشد )برای دوره های ر173.000.000و  125.000.000برابر  00962/96و  96/ 00963

 

 

 

 

 

 

مدرک  تعداد سمت ردیف

 تحصیلی

 یرشته تحصیل

 عمران و معماریمهندسی  لیسانس    یک نفر مدیرعامل 1

 حسابداری لیسانس یک نفر امور مالی 2

 مدیریت اجرایی فوق لیسانس یک نفر امور سهام 3

مدیریت  –زبان انگلیسی  فوق لیسانس دو نفر امور بازرگانی 4

 اجرایی

 عمرانمهندسی  لیسانس یک نفر مدیر پروژه 5

 تاسیسات دیپلم نفر ود کارمند خدمات 6



 )سهامی عام( سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین شرکت

 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

 8139 شهریور 31سال مالی منتهی به 

 

 32 از 15 صفحه

 

 عوامل تاثیرگذار بر فعالیت های آینده شرکت

 را میتوان به شرح زیر طبقه بندی کرد:های مختلف در حوزهآثار و نتایج آنها بر عملکرد شرکت  ،مخاطرات ،هاریسک

 : های سیستمیریسک الف ( 

رتباط با کل بازار سرمایه و اقتصاد می باشد که قابلیت کاهش چندانی از طریق تنوع سازی را ندارد ولی از طریق این ریسک ها در ا

تکنیک های انتقال و کاهش ریسک امکان تقلیل آن وجود خواهد داشت که با توجه به ساختار بازار سرمایه ایران و نبود یا کمبود 

 ا انتقال ریسک سیستماتیک برای شرکت های فعال در بازار سرمایه وجود ندارد.ابزارهای مالی مناسب عمال امکان کاهش ی

 :های غیرسیستمیریسک ب (  
 این ریسک ها فارغ از تاثیرات بازار بوده و به ویژگی خاص شرکت های سرمایه پذیر مربوط می شود.

در صنایع راهبری  ام سرمایه گذاری خود،سازی سبد سهشرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق سعی می کند از طریق متنوع 

 این ریسک را کاهش دهد. ،مختلف و مدیریت فعال پرتفوی خود

  به غیر از ریسک های سیستماتیک و اقتصادی که در دوره های رکود و رونق پیش می آید و اوضاع کلی اقتصاد جهانی، منطقه ای 

 :ت را به شرح زیر می توان بیان نمودتاثیرگذار بر فعالیت شرکو کشور را تحت تاثیر قرار می دهد، مهم ترین ریسک های 

 نوسانات نرخ ارز: -1

 کاهش یا افزایش نرخ ارز به خصوص تغییرات ناگهانی و نامنظم آن از طریق تاثیرگذاری بر قیمت مواد اولیه وارداتی و محصوالت

        می گردد که الزم است در پرتفوی شرکت  صادراتی موجب کاهش یا افزایش سودآوری شرکت های سرمایه پذیر تولیدی

 برای سرمایه گذاری ها مرتبا مورد توجه قرار گیرد.

 کاهش یا افزایش نرخ جهانی کاالها: -2

لذا صنایع هدف  .بسیاری از شرکت های فعال در بازار سرمایه ایران وابسته به قیمت های جهانی کاالها و محصوالت می باشند

 از این موضوع مستثنی نبوده و تحت تاثیر چنین نوساناتی قرار خواهند گرفت. )صنایع فلزی، پتروشیمی و ...(پرتفوی شرکت نیز 

 افزایش یا کاهش نرخ بهره بانکی: -3

این ریسک از طریق تاثیرگذاری بر هزینه دریافت تسهیالت بانکی موجب کاهش یا افزایش هزینه های مالی شرکت های وام گیرنده 

همچنین توجیه پذیری برخی طرح های جدید و در دست اجرا می تواند از این ریسک  .سودآوری شرکت ها خواهند بود و تاثیر در

 اثر پذیرد.

 ریسک تغییرات مقررات و آیین نامه های دولتی -4

رخی صنایع را در پی با قیمت گذاری منابع طبیعی توسط دولت، افزایش نااطمینانی در نرخ مواد اولیه مصرفی بتغییر قوانین مرتبط 

داشته است و می تواند تاثیر بسزایی در ارزش شرکت های مختلف از جمله فلزات، پتروشیمی و ... به طور مستقیم یا غیرمستقیم 

 .داشته باشد

 

 



 )سهامی عام( سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین شرکت

 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

 8139 شهریور 31سال مالی منتهی به 

 

 32 از 16 صفحه

 

 ریسک نوسانات بازارهای موازی -5

ذابیت بازار سرمایه برای سرمایه گذاری تاثیر تواند بر ج زدهی بازارهای موازی مانند طال، سکه، ارز و مسکن میانوسان و تغییرات ب

 شته و موجب خروج نقدینگی از بازار سرمایه شود.اگذ

 گزارش عملکرد اجتماعی شرکت

          صرفه جویی در مصرف انرژی  به عمده تمهیدات انجام شده شرکت محدود :گزارش وضعیت مصرف انرژی در شرکت -

ای تولیدی نیز این موضوع مورد توجه بوده و تا حد امکان از تکنیک های مناسب در واحدهای ستادی بوده است ، در واحده

 می گردد  استفاده

 

      عمده عملکرد مثبت   : بینی روند آتی آنگزارش عملکرد زیست محیطی شرکت در سال مالی مورد گزارش و پیش -

       فق شده است با رعایت الزامات زیست محیطیدر این حوزه مربوط به فعالیت شرکت صانع روی زنجان است . این شرکت مو

 عنوان واحد نمونه خود را حفظ نماید.  حوزه پسماندها و منابع آب با وجود آالینده بودن ذاتی صنعت توانسته است از جمله در

 

 :14/11/1397 عمومی دامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمعاق

 :14/11/1397مومی عادی ساالنه مورخ اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع ع

ا حد ممکن و تنظیم پیگیری و اخذ تاییدیه های الزم حساب های دریافتنی و پرداختنی شرکت های فرعی ت -1

 و ارایه به حسابرس محترم حساب فی ما بین با طرف های تجاری صورتجلسه تطبیق

    ای مالی حسابرسی شده شرکت ها، اوراق سهام و ...ارایه مستندات سرمایه گذاری های بلندمدت از جمله صورت ه -2

 به حسابرس

 تهیه و ارایه مستندات اقالم تشکیل دهنده دارایی های شرکت مهندسی اندیشمند شمالغرب -3

پیگیری و حل و فصل مسایل مالیاتی شرکت های فرعی که در یک مورد منجر به استرداد اضافه پرداختی شده است.    -4

برخی اختالفاتی که در اظهار نظر حسابرس نسبت به صورت های مالی شرکت های فرعی )منتهی               با این وجود

 ( نیز قید شده اند، در حال پیگیری اقدامات قانونی است.31/06/1398به 

 استقرار و انجام محاسبات بهای تمام شده پروژه های مختلف شرکت اندیشمند شمالغرب -5

خرداد و  31اسفند هر سال به  29ال مالی شرکت های فرعی شامل شرکت اندیشمند شمالغرب از انجام تغییر س -6

 خرداد 31شهریور هر سال به  31شرکت صانع روی زنجان از 

 ی توزیع برقپیگیری و وصول عمده مطالبات شرکت اندیشمند از شرکت ها -7

 اب ها تهیه می گردد.مغایرت با شرکت های فرعی برطرف شده و صورتجلسه تطبیق حس -8

 توجه و رعایت سایر الزامات قانونی -9

 



 )سهامی عام( سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین شرکت

 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

 8139 شهریور 31سال مالی منتهی به 

 

 32 از 17 صفحه

 

 اهم سایر اقدامات انجام شده

حل و فصل دعاوی  ،از اهم این اقدامات می توان به مذاکرات با شرکت های تجاری مختلف جهت بررسی سرمایه گذاری

یابان شهدا و تغییر مکان شرکت تکمیل ساختمان تجاری خ ،شرکت در فراخوان های سرمایه گذاری ،شرکت های فرعی

 نام برد. ادامه پروژه مجتمع اداری را و به آن

 :احداث طرح مجتمع اداری

 
 

 

طبقه شامل دو طبقه پارکینگ و سه طبقه اداری با  5متر مربع زیربنا و در  6.130اداری شرکت که مشتمل بر  طرح مجتمع

 اشد. آخرین وضعیت پیشرفت ساختمان مذکور به شرح جدول زیر است:به مساحت های مختلف می ب واحد اداری 19

 

 



 )سهامی عام( سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین شرکت

 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

 8139 شهریور 31سال مالی منتهی به 

 

 32 از 18 صفحه

 

 

 توضیح میزان پیشرفت شرح عملیات

  %100 داری، اجرای فونداسیونرتخریب، گودب

  %100 اسکلت فلزی )تیر و ستون و تیرچه ها(

  %100 اجرای سقف عرشه فوالدی و بتن ریزی سقف ها

 های طبقاتاجرای دیوار %60 عملیات سفت کاری

 رایزر کانال هوا و چاه های زه کشی %2 تاسیسات مکانیکی

 جنوبی و غربی نمای مشرف به همسایگان %1 نازك کاری

  %60 پیشرفت کلی عملیات

 
در سال گذشته به دلیل کمبود نقدینگی الزم پیشرفت قابل مالحظه ای در احداث ساختمان چنانچه مالحظه می شود  -

به پالك  ، جان بنا، نماسازی دیوار مشرفشده شامل اجرای دیوارهای طبقات است. عملیات انجامصورت نگرفته مذکور 

 شرقی و جنوبی و تهیه برخی اقالم تاسیساتی بوده است.

 مورد بهره برداری قرار گرفته است. 20/06/1398از تاریخ  خیابان شهدا شرکت واقع در 2شماره  ساختمان ر عین حالد 

 



 )سهامی عام( سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین شرکت

 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

 8139 شهریور 31سال مالی منتهی به 

 

 32 از 19 صفحه

 

 :رانسفور ماتورگزارش فروش ت

 62.275در بخش فروش ترانسفورماتور جمع فروش نمایندگی های زنجان و قزوین در سال مالی گذشته به مبلغ  

 افزایش نشان می دهد. %119میلیون ریال رسیده است که نسبت به دوره مشابه قبلی 

 %168نسبت به دوره مشابه قبلی  ریال می باشد که میلیون 3.370از این بابت بالغ بر کارمزد دریافتی همچنین  

 افزایش دارد.

و اعمال تخفیف         الزم به توضیح است که کارمزد فروش ترانسفورماتور بسته به سیاست شرکت ایران ترانسفو 

  .متغیر بوده است. %5.5تا  %4از  مشتریان برای

 جدول مقایسه ای فروش ترانسفورماتور

 پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود

 

منظور حفظ جلوگیری از خروج به  ،  شرکت و میزان سود کلیبا توجه به گزارش صورت های مالی  ئت مدیرههی 

در  سود نقدی هر سهم پرداخت خود پیشنهاد می نمایددر حال اجرای  حفظ توان اجرای طرح های  و شرکت نقدینگی از

بدیهی . گشته و مابقی به حساب سود انباشته منظور گرددسود خالص  %10حداقل قانونی یعنی  محدود به  سال جاری

 مورد احترام و رعایت خواهد بود. ،خصوص مع عمومی در اینجاست هرگونه تصمیم م

 

ل مالی منتهی به اس ماه

 )میلیون ریال( 31/06/1397

سال مالی منتهی به 

 )میلیون ریال( 31/06/1398

 تغییرات

 %236 6.316 1.880 مهر

 %541 5.193 810 آبان

 %316 1.007 242 آذر

 %183 4.460 1.579 دی

 %4 3.087 2.971 بهمن

 %766 13.248 1.529 اسفند

 %-4 1.346 1.399 فروردین

 %6 3.680 3.469 اردیبهشت

 %72 7.697 4.476 خرداد

 %167 8.365 3.133 تیر

 %-38 1.389 1.919 مرداد

 %28 6.488 5.075 شهریور

 %119 62.275 28.483 جمع فروش 

 %168 3.370 1.257 جمع کارمزد

 %23 %5.4 %4.4 نسبت کارمزد به فروش



 )سهامی عام( سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین شرکت

 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

 8139 شهریور 31سال مالی منتهی به 

 

 32 از 20 صفحه

 

 برخی از شرکت های وابسته  شرکت های فرعی و عالیتخالصه ای از ف

 شرکت صانع روی زنجان : 

نون ع و معادن به ثبت رسید . سرمایه شرکت اکتوسط تعدادی از پرسنل سازمان صنای 08/03/1384این شرکت در تاریخ 

سهام شرکت به صورت مستقیم  % 49.2میلیون ریال می باشد. شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق با خرید  80.000

 سهام شرکت مذکور را در اختیار دارد. % 53.31از طریق شرکت توسعه فن آوری روی گستران زنجان ، اکنون   % 4.11و

مشغول به کار بوده اند. شمش روی تولیدی این کارخانه با درجه خلوص  نفر در شرکت مذکور 175در سال مالی گذشته تعداد 

 برای تامین مواد اولیه کارخانجات مختلف داخلی و خارجی کاربرد دارد. % 99/99الی  % 96/99

 

 
 

 عبارتند از : در شرکت صانع روی زنجان اهم اقدامات انجام شده سال مالی گذشته

 بهبود دکوراسیون آن ش فضای واحد انتظامات وافزای -1

 توسعه دوربین های مدار بسته شرکت بر پایه ارتباط بی سیم و شبکه -2

، جهت کاهش هزینه نگهداری و نیز کاهش 350واحد محلول سازی و کیک شویی با پمپ های  80تعویض پمپ های  -3

 مصرف برق

 4به  2افزایش تعداد سیلوهای ذخیره آهک از  -4

 ره ریخته گری جهت کاهش مصرف انرژیعایق بندی دیواره کو -5

 تعویض آجر نسوزهای کوره زاماك -6

 عدد آند جهت واحد الکترولیز 2.000خرید  -7

 طرح استفاده از خاك های متفرقهدستگاه مخزن جهت  2افزایش  -8

 افزایش یک دستگاه فیلتر پرس جهت تسویه نیکل -9

 تعویض سیستم بک فیلتر تصفیه دودکش ریخته گری -10

5 



 )سهامی عام( سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین شرکت

 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

 8139 شهریور 31سال مالی منتهی به 

 

 32 از 21 صفحه

 

 درسال های گذشته شرکت صانع روی موفق به اخذ گواهینامه ها و نشانهای زیر شده است: 

 ISO18001:2007 و ISO9001:20155 ،ISO14001:2015تمدید گواهینامه های  -

 تمدید گواهینامه تایید صالحیت آزمایشگاه -

 عضویت اتحادیه صادر کنندگان استان زنجان -

 صادر کنندگان نمونه و برتر ایران تمدید گواهی عضویت در انجمن -

 تمدید پروانه کاربرد عالمت استاندارد اجباری -

 تمدید گواهی آزمایشگاه همکار -

 :شرکت مهندسین اندیشمند شمالغرب

       در اداره ثبت شرکت های زنجان 21/04/82در تاریخ  5077اندیشمند شمالغرب تحت شماره  نشرکت مهندسی

اساسنامه شرکت، موضوع فعالیت: مشاوره، مهندسی، مطالعات فنی ومهندسی،  2ق ماده به ثبت رسیده است. طب

و برآورد، صب مدیریت و تامین دانش های فنی مورد نیاز صنایع برق و انرژی در زمینه های مختلف طراحی و ساخت، ن

ندازی، ابزار دقیق و اراه ، بازرسی و ارزیابی در بخش های مختلف توزیع، انتقال، تولید، مصرف، کنترل و  نظارت

 ساختمان می باشد.   

و از طریق شرکت توسعه فن آوری روی  % 33به صورت مستقیم معادل  صنعت برق شرکت سرمایه گذاری کارکنان

 از سهام شرکت مذکور را دارد.   % 82جمعا برابر   % 49گستران زنجان معادل 

در پایان سال  پرسنل قراردادهای تامین نیرونل ستادی و در قالب پرساد نیروی انسانی شاغل در آن شرکت تعد

، قم، سمنان، ، آذربایجان غربینفر در استان های زنجان، قزوین، اردبیل 1000 حدود 31/03/1398مالی منتهی به 

 بوده است. ضوی، کهکیلویه و بویراحمد، کرمان، خوزستان، تهرانمازندران، خراسان ر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )سهامی عام( سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین شرکت

 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

 8139 شهریور 31سال مالی منتهی به 

 

 32 از 22 صفحه

 

 : ن اندیشمند شمالغربت مهندسیقراردادهای  شرک

اهم قراردادهای شرکت مهندسین اندیشمند شمالغرب در سال مالی گذشته با شرکت های توزیع برق استان های 

مختلف، شرکت برق منطقه ای، شهرك های صنعتی و سایر دستگاه ها و ارگان های اجرایی و اشخاص حقیقی به شرح 

زیر بوده است:

  ،مهندسی و طراحی شبکه های توزیع برق و پروژه های سرمایه ای مختلفارایه خدمات مشاوره

 انجام قراردادهای برداشت و به روزرسانی اطالعات مکانی و توصیفی GIS       

  انجام نظارت فنی، کمی و مالی بر پروژه های سرمایه ای، نیروی انسانی، فعالیت های ساختمانی و بروز رسانی
GIS

 عالیت های بهره بردارینظارت و مشاوره بر ف

 ارایه خدمات نظارت بر عملکرد پیمانکاران، نصب و اصالح انشعابات

  انجام خدمات نظارت بر پروژه های سرمایه ای مشتمل بر پروژه های توسعه و احداث، اصالح و سازماندهی، نیرو

زی، روشنایی معابر و ...رسانی، کاهش تلفات، توسعه فیدرها، روستای نمونه، پروژه های استانی و بهینه سا

  بر عملکرد مامورین قرایت، توزیع و فعالیت های بهره بردارینظارت

  و مالی، تدارکات، خدمات مشترکین، خدمات تامین نیروی انسانی برای شرکت های مختلف و در حوزه های اداری

روشنایی معابر، سیم بانی، برقکاری شبکه های توزیع گرم و سرد، سرویس و تعمیرات شبکه ها و پست های برق، 

 عملیات، اتفاقات و سایر موارد

 خدمات عمومی و پشتیبانی نیروگاه های برق

  خدمات قرایت کنتور، پخش و توزیع صورتحساب به شرط وصول شهری و روستایی

 آزمایش، بازرسی، اصالح و تعویض لوازم اندازه گیری انشعابات 

 ینتست، بازرسی و اصالحات پس از تست مشترک

  کیلو ولت دو مداره 63پیمانکاری احداث )تامین و اجرا( واریات خط

  کیلو ولت حوزه های عملیاتی امور انتقال زنجان و امور انتقال قزوین 400-230-63خدمات اپراتوری پست های 



وزیع نیرو، صالحیت های مشاوره و پیمانکاری در رشته انتقال نیرو، ت سی اندیشمند دارایشرکت مهند در حال حاضر

 :تاسیسات و تجهیزات و سایر گواهینامه ها به شرح زیر می باشد

 توزیع نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور   2رتبه  صالحیت خدمات مشاور گواهینامه 

  انتقال نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 3گواهینامه صالحیت خدمات مشاور رتبه 

 نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور   3یمانکاری رتبه گواهینامه صالحیت پ 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از تجهیزات و تاسیسات 5 رتبه پیمانکارى صالحیت گواهینامه 

 صالحیت خدمات کاهش تلفات 

 گواهینامه تایید صالحیت ایمنی 

  گواهینامه عضویت در سندیکای صنعت برق ایران 



 )سهامی عام( سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین شرکت

 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

 8139 شهریور 31سال مالی منتهی به 

 

 32 از 23 صفحه

 

 تماعی     اجاز وزارت کار، تعاون و رفاه  5حیت شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی و مهندسی با رتبه گواهینامه صال 

  از شرکت مهندسی آب   4گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگه داری از تصفیه خانه های فاضالب با رتبه             

 و فاضالب کشور

 پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی مهندسی و  گواهینامه عضویت انجمن شرکت های 

   عضویت در کمیته تخصصی خدمات مهندسی تعمیرات و نگهداری، ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه و مهندسی   

 مشاور

 جواز تاسیس واحد فنی مهندسی 

 

 :و استان قزوین برق استان زنجان های توزیع شرکت

ز تصویب قانون استقالل شرکت های توزیع بررق در بهرار سرال    شرکت های توزیع برق استان زنجان و استان قزوین پس ا

از شرکت برق منطقه ای زنجان منفک و مسئولیت توزیع نیروی برق در دو اسرتان زنجران و قرزوین را تحرت نظرر       1372

کیلو متر مربع تحت پوشش  238.000مستقیم شرکت توانیر به عهده گرفته اند که محدوده جغرافیایی به مساحت حدود 

 رق رسانی دارند. سهامداران این شرکت ها عبارتند از:ب

رای در مجرامع   3رای در مجامع عادی و هرر سرهم    2سهام به صورت ممتاز و حق رای هر سهم  %40شرکت توانیر با  -1

 فوق العاده

 سهام عادی %40شرکت سرمایه گذاری صبا دارای  -2

 هام عادیس %20شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق دارای  -3

 

توسط شرکت توانیر مورد تجدید ارزیابی قرار گرفته و مازاد تجدید ارزیابی به حسراب   1396دارایی این شرکت ها در سال 

 بستانکاری شرکت توانیر منظور شده است.

 

      

 

 

 

 

 

 



 )سهامی عام( سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین شرکت

 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

 8139 شهریور 31سال مالی منتهی به 

 

 32 از 24 صفحه

 

 شرکت  تیآ سیاست های   

  ختارهای الزم می باشدز اصالح سایو نافزایش سرمایه تالش برای پذیرش در فرابورس که مستلزم 

  و کوتاه مدت در سرمایه گذاری های بلندمدتپی گیری تغییر و اصالح 

  و توسعه خدمات فنی و مهندسیارتقای خدمات مهندسی شرکت اندیشمند شمالغرب 

  خرده فروشی برق نمودنعملیاتی 

 و شرکت های دانش بنیان بررسی سرمایه گذاری در کسب و کار اینترنتی 

  کامل از منابع و توان موجود با هدف افزایش بازده دارایی هابهره برداری 

 شناسایی فرصت های سرمایه گذاری مناسب در عرصع کسب و کار کشور بویژه کسب و کارهای نوین 

  ارتقای خدمات مهندسی شرکت اندیشمند شمالغرب و توسعه خدمات فنی و مهندسی و حضور در حوزه فوق توزیع و انتقال

 نیرو

  و تقویت حضور در بازار سرمایه و ورود به سرمایه گذاری های مناسب در فرصت های ممکناستمرار 

 اصالح ساختار اجرایی و مالی با انجام مطالعات راهبردی و تغییرات تاکتیکی متناسب با اهداف 



 )سهامی عام( سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین شرکت

 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

 8139 شهریور 31سال مالی منتهی به 

 

 32 از 25 صفحه

 

 

 :در شرکت های غیر بورسی ی از سرمایه گذاری های انجام شدهجدول تصمیمات شرکت برای وضعیت آتی برخ

 تصمیم هیئت مدیره برای سال مالی آینده  درصد نام شرکت  ردیف

گیری در مورد وضعیت سهام با توجه به تصمیمات سازمان ادامه مشارکت و پی %20 شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان 1

 خصوصی سازی و قانون بودجه سال آتی 

گیری در مورد وضعیت سهام با توجه به تصمیمات سازمان پی ادامه مشارکت و %20 شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین 2

 خصوصی سازی و قانون بودجه سال آتی

 تقویت و توسعه فعالیت های  شرکت  ادامه سهامداری ، %33 شرکت مهندسی اندیشمند شمالغرب 3

 ادامه سهامداری  %15 شرکت آشنا راه سماء 4

 ادامه سهامداری %0.37 شرکت سیمان خمسه 5

 حفظ وضعیت موجود  با شرکت در موارد افزایش سرمایه آتی %1.71 های ایران ترانسفو شرکت توسعه پست 6

  %49.2 شرکت صانع روی زنجان 7

 حفظ وضعیت موجود  با شرکت در موارد افزایش سرمایه آتی %10 های صنعتی شرکت پاالیش روغن 8

 الی آیندهحفظ سهامداری تا دوره م  %3.33 شرکت ماهان تجارت 9

 اری با توجه به تغییرات اخیر هیات مدیره شرکت مذکورادامه سهامد %30 شرکت آباد گران صنعت برق 10

 یر هیات مدیره شرکت مذکورادامه سهامداری با توجه به تغییرات اخ %30.9 شرکت توان نیروی زنگان 11

 خروج از سهامداری %10.0 شرکت کو شا نیروی خمسه 12

 

 

 

 

 

 

 



 )سهامی عام( سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین شرکت

 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

 8139 شهریور 31سال مالی منتهی به 

 

 32 از 26 صفحه

 

 

 العات تماس با شرکتاط

 جنب اداره کل ثبت احوال –مجتمع ادارات  –آدرس دفتر مرکزی شرکت: زنجان 

  45137-33469کد پستی: 

 149پالك  –نبش کوچه زینبیه  –خیابان شهدا  –: زنجان 2آدرس ساختمان شماره 

 45186-66159کد پستی: 

 024-33326480-81تلفن: 

 024-33326490تلفکس: 

 info@seiico.irرونیکی: آدرس پست الکت

 www.seiico.irسایت اینترنتی شرکت: 

 کلیه فعالیت های شرکت تا آماده سازی ساختمان مرکزی در ساختمان خیابان شهدا انجام می پذیرد. -

 

 :به نشانیسایت سازمان بورس و اوراق بهاداراطالعات منتشر شده این شرکت در ین همچن

http://www.tsetmc.com/  کدال قابل مشاهده می باشد و سامانه. 



 )سهامی عام( سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین شرکت

 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

 8139 شهریور 31سال مالی منتهی به 

 

 32 از 27 صفحه

 

 پیوست ها 

 جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضاء هیئت مدیره :1جدول پیوست شماره 

 

 خانوادگینام و نام

 

 

 سمت

 

تحصیالت/مدارک 

 ایحرفه

 

های سوابق زمینه

 کاری

 

تاریخ آخرین 

عضویت در 

 هیئت مدیره

میزان 

مالکیت 

سهام 

 شرکت

 

عضویت همزمان در 

ره سایر هیئت مدی

 هاشرکت

 

عضویت قبلی در هیئت 

 5ها در مدیره سایر شرکت

 سال اخیر

 

 

 حسین باقری

 

یس هیئت ری

 مدیره

 

 حسابداری

 

، صنعت، مالی

 مدیریت

 

 

14/11/1397 

 

 

 

 

0.04% 

 

 

 
توسعه فن آوری  -1

 روی گستران

 صانع روی-2

 

_ 

 

یس نایب ری سید مسعود چاوشی

 هیئت مدیره

 و مدیر عامل

 

 معماری عمران،

 

عمران، 

مدیریت، 

 بازرگانی

 

14/11/1397 

 

0.07% 

 

 اندیشمند شمالغرب -1

 صانع روی-2

توسعه فن آوری  -3

 روی گستران

 

شرکت تعاونی آبادگران صنعت 

 برق

 - - %0.18 14/11/1397 مالی، مدیریت مدیریت دولتی عضو اصلی گودرز شکوهی

صادق بهمنی 

 %0.09 14/11/1397 مدیریت ریاضی عضو اصلی زنجانی

 تعاونی برق زنجان-1

کانون بازنشستگان   -2

 صنعت برق زنجان

 

صنعت  تعاونی آبادگرانشرکت 

 برق زنجان

 محمد باقری
 - - %0.06 14/11/1397 مدیریت، مالی مدیریت دولتی عضو اصلی

 

 

 

 

 

 

 

 



 )سهامی عام( سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین شرکت

 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

 8139 شهریور 31سال مالی منتهی به 

 

 32 از 28 صفحه

 

 : 2جدول پیوست شماره 

)غیر عضو هیئت  در سال مالی گذشته ی شرکتجدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیرعامل و مدیران اجرای

 مدیره(

تحصیالت/مدارک حرفه سمت خانوادگینام و نام

 ای

سابقه اجرایی در 

 شرکت

میزان  سوابق مهم اجرایی

مالکیت در 

سهام 

 شرکت

مدیر  سید مسعود چاوشی

 عامل

رییس گروه کارشناسان طراحی و  سال 4 عمران لیسانس

 نظارت ساختمان

سازمان نظام بازرس قانونی 

 مهندسی

 کارشناس رسمی نظام مهندسی

 و قراردادهامدیر امور بازرگانی 

0.067% 

مشاور  علی محمدی

 مالی 

 کارشناس رسمی دادگستری سال 1 دکترای حسابداری

 عضو انجمن حسابرسان خبره ایران 

 عضو انجمن علمی حسابداری ایران 

 معاون اداری و مالی 

 مدیر مالی 

 حسابرس داخلی

 

 

 مدیر عامل شرکت توسعه روی سال 15 حسابداری لیسانس مدیر مالی صونا دادلویی

 مدیر امور مالی
_ 

مدیر  سید مهدی نقیب هاشمی

 پروژه

 _ مدیر پروژه طرح های ساختمانی سال 3 لیسانس عمران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )سهامی عام( سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین شرکت

 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

 8139 شهریور 31سال مالی منتهی به 

 

 32 از 29 صفحه

 

 

 

 )شرکت اصلی ( 1398شهریور  31در تاریخ  ترازنامه
 دارایی ها 

ت
یادداش

  
  بدهیها و حقوق صاحبان سهام   31/06/97 31/06/98 

ت 
اش

دد
یا

 

31/06/98 31/06/97 

 ریال ریال   بدهی های جاری :  ریال ریال   دارایی های جاری :

 9.944.952.058 874.743.304 10  پرداختنی های تجاری و غیر تجاری   2.932.636.006 3.788.246.471  3 موجودی نقد

 146.790.510 667.315.787 11  مالیات پرداختنی  8.680.649.180 9.126.039.346  4 های کوتاه مدتسرمایه گذاری

دریافتنی های تجاری و غیر  

 تجاری

 1.049.048.251 3.696.748.101 12  سود سهام پرداختنی  41.958.525.539 44.008.738.971  5

 716.952.000 1.618.584.129 13  پیش دریافت ها  0 0  6 موجودی مواد و کاال

       200.000.000 2.845.940.000  7 پیش پرداخت ها

 11.857.762.819 6.857.391.321   جمع بدهی های جاری   53.771.810.725 59.768.964.788   جمع دارایی های جاری

            

     بدهی های غیر جاری:      دارایی های غیر جاری :

 374.507.864 86.422.388 14  ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان   70.048.231.838 70.372.677.838  4 ای بلند مدتسرمایه گذاری ه

 374.507.864 86.422.388   جمع بدهی های غیر جاری  82.009.117 310.118.108  8 دارایی های نامشهود

      35.755.981.349 43.368.746.014  9 دارایی های ثابت مشهود
 

 12.232.270.683 6.943.813.709   جمع بدهیها  105.886.222.304 114.051.541.960   جمع داراییهای غیر جاری 

     حقوق صاحبان سهام :      

 67،000،000،000 67.000.000.000 15  سرمایه       

 82،625،000 82.625.000 16  صرف سهام      

 6،700،000،000 6.700.000.000 17  اندوخته قانونی      

 510،000،000 510.000.000 18  اندوخته احتیاطی      

 73.133.137.346 92.584.068.039   سود انباشته      

 147.425.762.346 166.876.693.039   جمع حقوق صاحبان سهام       

 159.658.033.029 173.820.506.748  قوق صاحبان سهام جمع بدهیها و ح  159.658.033.029 173.820.506.748   جمع داراییها

 

 

 

 



 )سهامی عام( سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین شرکت

 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

 8139 شهریور 31سال مالی منتهی به 

 

 32 از 30 صفحه

 

 )شرکت اصلی ( 13998شهریور  31سال مالی منتهی  به صورت سود و زیان  
      

 31/06/1398  31/06/1397 

 ریال   ریال  

 36.705.876.480   43.922.659.160  درآمد های عملیاتی

 0   0  بهای تمام شده در آمد های عملیاتی

 36705.876.480   43.922.659.160  سود ناخالص

 (6.759.793.054)   (7.057.103.800)  هزینه های اداری و عمومی

 29.946.083.426   36.865.555.360  سود عملیاتی 

 _   _  هزینه های مالی

 _   _  سایر درآمدها وهزینه های غیرعملیاتی  

  _   _ 

 29.496.083.426   36.865.555.360  سودخالص قبل از مالیات 

 (145.395.684)   664.624.667  مالیات بردرآمد

 29.800.687.742   36.200.930.693  سود  خالص

 445   542  سود عملیاتی هر سهم

 _   _  سود غیر عملیاتی هر سهم 

 445   542  سود پایه هر سهم 

 29.800.687.742   36.200.930.693  سود خالص

 53.382.449.604   73.133.137.346  سود انباشته درابتدای سال 

 _   _  تعدیالت سنواتی 

 53.382.449.604   73.133.137.346  سود ابتدای سال تعدیل شده

 83.183.137.346   109.334.068.039  سود قابل تخصیص :

 0   0  اندوخته قانونی 

 (10.050.000.000)   (16.750.000.000)  سود سهام )نقدی( 

 _   _  سود سهام )سهمی( 

 (10.050.000.000)   (16.750.000.000)   سود تخصیص داده شده طی سال

 73.133.137.346   92.584.068.039  سود انباشته در پایان سال

 



 )سهامی عام( سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین شرکت

 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

 8139 شهریور 31سال مالی منتهی به 

 

 32 از 31 صفحه

 

 

 

 لفیقیصورت سودوزیان ت

  1398شهریور  31برای دوره  مالی  منتهی به 
 تجدید ارایه      

  31/06/1398  31/06/1397 

 ریال  ریال  ریال  

 1.493.364.615.325  2.122.358.100.916    درآمد های عملیاتی

 (1،363،596،030،944)  (1،979،784،977،720)    بهای تمام شده درآمد های عملیاتی  

 129.768.584.380  142.573.123.196    سود ناخالص  

 (39،740،479،466)    (44،018،423،131)  اری وعمومی  هزینه های فروش ، اد 

 109،150،366    55.159.876  عملیاتی  سایردرآمدها وهزینه های 

    (43،963،263،255)  (39،631،329،100) 

 90.137.255.280  98.609.859.941    سود عملیاتی  

 (9،620،233،012)    (9،246،808،898)  هزینه های مالی  

 1،756،100،222    (123،229. 389)  سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی   

    (9،370،038،287)  (7،864،132،790) 

 82.273.122.491  89.239.821.654    سود  قبل ازمالیات  

 (10،478،703،773)  (12،256،686،604)    مالیات بردرآمد  

 71.794.418.718  76.983.135.050    سود خالص  

 (26،156،162،331)  (22،544،781،060)    سهم اقلیت   

 45.638.256.387  54.438.353.990    سود خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی

       

 1.373  1.403    سود عملیاتی هر سهم   

 (211)  (43)    سود غیر عملیاتی هر سهم   

 1.162  1.361    سود پایه هرسهم   

       

 گردش حساب سودانباشته تلفیق    

 71.794.418.718  76.983.135.050    سود خالص    

 122.954.733.414    184.760.922.657  سودانباشته در  ابتدای سال   

 (4،875،381،925)    (855.162.750)  تعدیالت سنواتی   

 118.081.351.489  183.905.829.907    ه  تعدیل شد -سود انباشته درابتدای سال 

 189.875.770.207  260.888.964.957    سودقابل تخصیص  

 -  _    اندوخته قانونی   

       تخصیص بابت افزایش سرمایه  

 (5،969،940،300)  (40،258،616،222)    سود سهام مصوب پرداختی  

    (40،258،616،222)  (5،969،940،300) 

 183.905.829.907  220.630.348.735    سودانباشته درپایان سال  

 (32.567.149.046)  (34.049.228.343)    سهم اقلیت از سود   

 151.338.680.861  186.581.120.392    سود انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی  

 

 

 

 



 )سهامی عام( سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین شرکت

 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

 8139 شهریور 31سال مالی منتهی به 

 

 32 از 32 صفحه

 

 1398شهریور  13برای دوره  مالی  منتهی به ترازنامه تلفیق  
 

 )تجدید ارائه شده(           )تجدید ارائه شده(      

 31/06/1397   31/06/1398   بدهیهاوحقوق صاحبان سهام    31/06/1397   31/06/1398 داراییها

 ریال   ریال       ریال   ریال  

       بدهیهای جاری :       داراییهای جاری :

 629،560،562،566   734.655.223.630   های تجاری و غیرتجاریپرداختنی   15،254،604،341   37.238.143.504 موجودی نقد

 14،659،431،732   15.152.507.629   مالیات پرداختنی   8،680،649،180   14.733.622.893 مدتهای کوتاهگذاریسرمایه

 12،832،001،493   14.941.392.896   سود سهام پرداختنی   337.089.087.031   278.551.382.810 های تجاری و غیرتجاریدریافتنی

 10،537،576،903   75.688.519.456   تسهیالت مالی   131،185،045،781   153.670.730.491 موجودی مواد و کاال

 5،355،633،907   3.625.923.836   هادریافتپیش   256،214،339،824   453.300.011.752 هاپرداختپیش

 672،855،222،565   844.036.567.447   جمع بدهیهای جاری    748،423،726،157   937.493.891.450 جمع داراییهای جاری 

                

       بدهیهای غیرجاری:       داراییهای غیرجاری :

 9،250،133،027   7.141.178.328   ای پایان خدمت کارکنانذخیره مزای   12،094،478،122   12.300.443.758 های بلندمدتگذاریسرمایه

           14،051،860،549   13.980.052.995 های نامشهوددارایی

           177،027،879،111   202.283.782.086 های ثابت مشهود دارایی

 682،195،339،628   851.204.745.775   جمع بدهیها   203،174،217،782   228.564.278.839 جمع دارائی های غیر جاری

       حقوق صاحبان سهام :         

 67،000،000،000   67.000.000.000   سرمایه         

 82،625،000   82.625.000   صرف سهام         

 6،700،000،000   6.700.000.000   اندوخته قانونی         

 510،000،000   510.000.000   هاسایر اندوخته         

 151.338.680.861   186.581.120.392   `سود انباشته         

 سهام شرکت اصلی         

 درمالکیت شرکت فرعی  

  (22،656،949،221)   (20،078،057،069) 

 205،553،248،792   238.216.796.171   جمع حقوق صاحبان سهام شرکت اصلی         

 63،849،355،519   76.636.628.343   اقلیتسهم          

 269،402،604،311   314.853.424.514   جمع حقوق صاحبان سهام         

 951،597،943،939   1.166.058.170.289   جمع بدهیهاوحقوق صاحبان سهام    951،597،943،939   1.166.058.170.289 جمع داراییها

 

 


