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بسمه تعالي

گزارش هيئت مديره شركت تجارت و سرمايه گروه فراب
به مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
در سال مالي منتهي به 3117/60/13
فصل اول  :اطالعات و مشخصات كلي شركت
 ) 3تاريخچه تاسيس شركت تجارت و سرمايه گروه فراب:
شركت در تاريخ هفتم تيرماه  3134تحت نام شركت سرمايه گذاري كاركنان فراب (سهامي خاص) تشكيل و تحت شماره
 241104در اداره ثبت شركت ها به ثبت رسيده است .مركز اصلي شركت در تهران قرار دارد .در شهريور ماه سال  13بهه دليهل
تصويب قوانين جديد در خصوص شركتهاي سرمايه گذاري و جهت پرهيز از محدوديت هاي اعمال شده ،نام شركت به "شركت
تجارت و سرمايه گروه فراب" تغيير يافت.
در ادامه گزارش ،به جاي نام كامل شركت از عبارت "شركت تجارت و سرمايه" استفاده شده است.
 ) 2موضوع فعاليت شركت
موضوع فعاليت شركت طبق ماده  1اساسنامه عبارت است از:
 3ه جمع آوري مبالغ پس انداز و آورده كاركنهان شهركت فهراب و شهركتهاي تابعهه آن كهه سههامداران شهركت
مي باشند و بكارگيري آن بمنظور حفظ و ايجاد ارزش افزوده مبالغ مزبور.
 2ه سرمايه گذاري و مشاركت در شركتهاي خصوصي و تعاوني و يا دولتي كه در امور توليدي ،خدماتي ،بازرگاني و
هرگونه امور انتفاعي فعاليت داشته و يا به منظور انجام امور مذكور ايجاد مي شوند.
 1ه خريد و فروش سهام  ،اوراق مشاركت و ساير اوراق بهادار و سپرده گذاري نزد بانكها و يا موسسهات اعتبهاري
معتبر.
 4ه مشاركت در پروژه هاي توسعه اي كارخانجات و شركتهاي توليدي و خدماتي.
 5ه انجام معامالت اقساطي و مشاركت عملي در معامالت مشترك با اشخاص از طريق تامين مالي و نيز تحصيل
منابع و تسهيالت مالي و اخذ وام جهت پيشبرد موضوع شركت در چهار چوب مقررات جاريه كشور.
 0ه انجام هرگونه معامالت و سرمايه گذاري در اموال غير منقول.
 7ه انجام عقود اسالمي يا معامالت قانوني و يا اقداماتي كه در جهت اداره امور شركت بوده و يا مطهابق مقهررات
جاريه كشور شركت ملزم به رعايت آن باشد و مبادرت به كليهه عمليهاتي كهه بطهور مسهتقيم بهراي اجهراي
فعاليتهاي مربوط به موضوع شركت الزم باشد.
 3ه انجام كليه فعاليتهاي بازرگاني اعم از واردات و صادرات و خريد و فروش كاال و خدمات.
تـبـصره :سرمايه گذاري و مشاركت در شركت فراب و شركتهاي تابعه آن در شرايط يكسان در اولويت
فعاليت هاي موضوع اين بند ميباشد.
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 ) 1وضعيت سرمايه و سهامداران
سرمايه شركت تجارت و سرمايه گروه فراب به مبلغ  266/666/666/666ريهال منقسهم بهه  266/666/666سههم ،
شامل  13/176/734سهم ممتاز با نام يك هزار ريالي و  303/621/230سهم عادي بي نام يك هزار ريالي  ،تماماً پرداخت شده
مي باشد.سهام ممتاز تماماً متعلق به شركت فراب و سهام عادي عمدتاً متعلق به كاركنان گروه شركت فراب مي باشد .در سهال
مورد گزارش افزايش سرمايه از محل آورده سهامداران جديد و مطالبات و آورده نقدي سهامداران قبلهي انجهام شهده و مهدارك
مربوطه به اداره ثبت شركتها تحويل گرديده است .پس از طي مراحل قانوني سرمايه ثبتي به مبلغ  256/666/666/666ريهال
و به تعداد  256/666/666سهم افزايش مييابد .
 ) 4تركيب سهامداران
تركيب سهامداران شركت تجارت و سرمايه به شرح زير مي باشد.

روند تغيير تعداد سهامداران حقيقي شركت:

 ) 5اعضاء هيئت مديره
اسامي اعضاء هيئت مديره شركت تجارت و سرمايه كه در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ  30/36/16از پنج نفر
به سه نفر كاهش يافته و بر اساس آن جلسه تركيب و سمت اعضاء تعيين و به ثبت رسيده به شرح ذيل مي باشد :
 شركت فراب به نمايندگي آقاي محمد هوشيار به عنوان رئيس هيئت مديره
 شركت فراب به نمايندگي آقاي داريوش طهماسبي به عنوان نائب رئيس هيئت مديره
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 آقاي حسين هاشمي (نماينده شركت نوتاش و كاركنان گروه فراب) به عنوان عضو هيئت مديره و مديرعامل
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فصل دوم :اقدامات انجام شده در سال مالي مورد گزارش
حوزه شركت داري:
 مالكيت  %41سهام شركت نوتاش افرا  :سود سهم تجارت و سرمايه در سال مالي منتهي به  21اسفند  204 :10ميليون تومان مالكيت  %35سهام شركت نارديس طرحهاي انرژي :سود سهم تجارت و سرمايه در سال مالي منتهي به  21اسفند 0135 :10تومان
 مالكيت  %11سهام شركت توليد و بهره برداري برق فراب  :سود سهم تجارت و سرمايه در سال مالي منتهي به  21اسفند :10 2136ميليون تومان
 مالكيت  %56سهام فراسان اينترنشنال مالزي  :سود سهم تجارت و سرمايه در سال مالي منتهي به  21اسفند  :10صفر ميليونتومان
حوزه كاري تامين نيروي انساني:
 اقدامات انجام شده كليدي در اين دوره: oبعد از گذشت نزديک به  32سال از تولد شرکت تجارت و سرمايه ،موفق به کسب اولين پروژه تامين نيرو در خارج از
گروه فراب در ديماه  3110براي شرکت حفاري انرژي گستر پارس (دکل  )262براي  336نفر شدند.
 oپيگيري اعالم بدهي و جرائم بيمه و تالش در جهت ارئه مدارک و برائت جويي شرکت ،از جمله آن ميتوان به صفر
رساندن جريمه نزديک به  32ميليون توماني معدن اسک اشاره کرد.
 oپيگيري مشاغل سخت و زيانآور برخي از پروژهها
 oدر شهريور ماه  3117براي شرکتهاي گروه در تمامي سايتهاي فعال کد کارگاهي و رديف پيمان اخذ نمودند.
 oبا همراهي همکاران سيستمها و روشها تمامي احکام در  FTSبه روزرساني شد.
 oحضور مستمر جهت شركت در مناقصات تامين نيرو
 oبعد از پيگيريهاي مكرر موفق به اخذ پيمانكاري اياب و ذهاب پرسنل حراست فراب با احتساب  %36باالسري .
 oبعد از سالها باقي ماندن پروندههاي تسويه حساب ،اين تيم با همراهي همکاران مالي موفق شدند پروندههاي تسويه
حساب را انجام و به روزرساني کنند.
 oبراي تمامي پروندههاي شکايتي ،يک نفر نماينده به همراه اليحه دفاع به عنوان نماينده اين شرکت در جلسات دادگاه
حاضر ميشوند.
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 برنامه هاي آتي: oتوسعه خدمات پرسنلي و ارائه خدماتي نظير جذب و استخدام ،تامين غذا... ،
 oبازاريابي جذب قراردادهاي تامين نيرو در داخل يا خارج كشور

حوزه كاري وام پرسنلي:
 oبه دليل مشكالت نقدينگي داخل گروه ،بودجه وام پرسنل كاهش يافته است و صف طوالني براي دريافت وام ايجاد
شده است .به همين دليل نارضايتي قابل توجهي نزد همكاران به وجود آمده است .از طرف ديگر تعداد همكاراني كه
براي تسويه وام علي الحساب مشكل دارند افزايش يافته است.

حوزه كاري ساختمان و ماشينآالت:
 -1زمين در شمال كشور:

 اقدامات انجام شده كليدي در اين دوره:• جستجو براي يافتن زمين مناسب براي قطعهبندي و فروش

 -2ساختمان سازي:

 اقدامات انجام شده كليدي در اين دوره: oپيشفروش  2واحد از واحدهاي مسكوني جردن
 oرايزني با مشاورين امالك فعال در منطقه ،جهت معرفي پروژه مشابه ،فروش كلي و يكجاي پروژه در حال احداث
جردن
 مشخصات ساختماني پروژه جردن: oداراي  2طبقه پاركينگ  +يك طبقه البي  +يك طبقه اداري  4 +طبقه مسكوني با موقعيت اداري
 2066 oمتر زيربنا و  3566مترمربع بناي مفيد
 oهزينه هاي پروژه:
3

شرح
بابت خريد زمين

مبلغ مورد نياز

2

بابت هزينههاي شهرداري و غيره

1

بابت هزينههاي ساخت طبق نقشه

 35/666/666/666ريال
 35/666/666/666ريال
 17/266/666/666ريال

جمع کل سرمايه مورد نياز در پروژه

 317/266/666/666ريال
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 oدرآمد حاصل از احداث ساختمان جردن بر اساس پيش بيني قيمت روز در سال 13
جمع مبلغ

قيمت هر مترمربع

متراژ

شرح

 267/666/666/666ريال
 06/436/666/666ريال
 207/436/666/666ريال

 336/666/666ريال
 370/666/666ريال

 3353مترمربع
 233مترمربع

متراژ مسکوني (مفيد)
متراژ اداري (مفيد)

جمع کل

 oبرآورد سود پروژه در سال :13
 207/436/666/666ريال
 317/266/666/666ريال

درآمد
هزينه
سود

 316/206/666/666ريال

 oزمانبندي اجراي پروژه:
شرح

مدت زمان به ماه

تاريخ شروع

تاريخ پايان

وضعيت

تهيه جواز و کارهاي اداري

00

0931/19/01

0931/10/01

خاتمه يافته

عمليات تخريب و
خاکبرداري و سازه نگهبان

1

0931/10/01

0931/10/01

خاتمه يافته

اسکلت

3

0931/10/01

0930/10/01

خاتمه يافته

سفتکاري

1

0930/10/01

0930/13/01

خاتمه يافته

تاسيسات

0

0930/13/01

0931/10/01

نازککاري

0

0930/13/01

0931/10/01

حوزه كاري ماشين آالت:
 ساير اقدامات انجام شده كليدي در سال مالي: oفروش دو كمپرسي تك و يك دستگاه بيل بكهو و يك دستگاه ميكسر
 oخريد دو دستگاه كمپرسي جفت
 oتعميرات اساسي برخي دستگاههاي فعال از جمله جرثقيل  25تن ،لودر ،ديزل ژنراتورهاي گروه فراب و ...
 oبا توجه به اتمام پروژههاي فراب غير فعال شدن برخي از دستگاههاي سنگين رايزنيهاي الزم با مجموعههاي
توليدي جهت بكارگيري اين دستگاهها صورتگرفته از جمله كارخانه سيمان گيالن سبز
 oايجاد پايگاه پشتيباني و تعميرات در استان گيالن به منظور سرويسدهي بهتر ماشينآالت
 oبكارگيري دو دستگاه تريلي كفي متعلق به گروه فراب جهت حمل سيمان به ساير شهرها

فعاليتهاي انجام شده در بخش پيمانكاري
 oعقد قرارداد پروژه تهيه و حمل مصالح رودخانهاي كارخانه گيالن سبز به مدت يكسال
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o
o
o
o
o

قرارداد حمل سنگ با واحد معدن جهت حمل كوپ سنگها به تهران و يا اصفهان
عقد تفاهمنامه با شركت ژيكاوا جهت افزايش دانش فني و تخصصي بتني به منظور به منظور حضور در پروژههاي
رويه بتني R.C.C
رايزني با كارخانه بتن گيالنسبز در خصوص اجراي پروژه R.C.C
مذاكره با شهرداري مناطق تهران جهت حضور شركت تجارت و سرمايه فراب در پروژههاي عمراني عليالخصوص
شهرداري چهاردانگه
پيگيري جهت خريد زمين در منطقه ديلمان به منظور احداث شهرك توريستي كاركنان فراب

 برنامههاي آتي: oبرنامهريزي جهت جذب سرمايه بيشتر براي اجراي طرحهاي جديد سرمايهگذاري ساختمان
 oبرنامه ريزي براي ايجاد شركت ساختماني گروه

حمل و نقل فوق سنگين(بوژي):
 اقدامات انجام شده كليدي در اين دوره: oطرح شكايت در قوه قضائيه عليه شركت خادمين به دليل عدم عودت بوژي هاي شركت و دريافت حكم محكوميت
ايشان

حوزه كاري سريالنكا:
 اقدامات انجام شده كليدي در اين دوره: oتامين كامل رضايت كارفرما در مديريت رستوران و تامين غذاي پرسنلي كارگاه اومااويا
 oخريد  2دستگاه تانكر آب براي ارايه خدمات توزيع آب در منطقه
 oمطالعه و بررسي فرصتهاي سرمايه گذاري در سريالنكا و استفاده از ساير پتانسيل هاي اين كشور(گردشگري،
بازرگاني).... ،
 oخريداري و نصب سيستم نرمافزاري مديريت رستوران با هدف ارتقاي مديريت هزينههاي رستوران
 برنامههاي آتي: oراهاندازي خط تجاري و بازرگاني براساس فرصتهاي سرمايه گذاري سريالنكا
 oاستفاده از ساير پتانسيل هاي اين كشور(گردشگري ،خدمات).... ،
شركت توسعه تجارت الكترونيك نيكراي:
 در راستاي توسعه فعاليتهاي بازرگاني ،خرده فروشي آنالين در قالب سايت اينترنتي بورسيكا ،در زمستان سال  15راه اندازي شدو با توسعه نرمافزار و فرايندهاي فروش آنالين ،فعاليت حرفه اي خود را از پاييز  10آغاز كرد.
 سرمايه گذاري اوليه 5 :ميليارد ريال -خرده فروشي اقالم ديجيتال ،صوتي و تصويري ،لوازم خانگي ،مبلمان اداري و .......
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حوزه كاري توليد – سرمايه گذاري در توسعه شركت پمپ بركه:
 اقدامات انجام شده كليدي در اين دوره: oتغيير مديريت
 oبازنگري شيوههاي بازاريابي
 oتمركز بر وصول مطالبات
 -نتايج كمي حاصل در اين دوره:

روند ريالي فاكتور و تحويل قراردادهاي فروش

 برنامههاي آتي: oتوسعه و تقويت نظام هاي نرم افزاري شركت از جمله برنامه ريزي توليد ،مديريت منابع انساني و سيستم ها
 oتقويت بازاريابي ،بازرگاني و مالي شركت
 oتعيين تكليف راه اندازي كارخانه جديد

36

شركت توسعه فراگير نيكرآي

هدف از ايجاد کسب و کار
شرکت توسعه فراگير نيکرآي نتيجه مذاکرات و توافق مجموعه تجارت و سرمايه گروه فراب با شرکت دانش پژوهان
کاردوک ميباشد که قريب به پانزده سال در حوزه تامين مالي خرد در مناطق روستايي و حاشيه شهر در قالب يک پروژه ملي
فعاليت ميکند.
از ابتداي سال  10مذاکراتي بين مديران دو شرکت با هدف تعريف کسب و کاري بر اساس توانمنديها و تجربه دانش
پژوهان کاردوک در حوزه توسعه روستايي و با تکيه بر دانش مديريتي ،اجرايي و سرمايه گذاري تجارت و سرمايه گروه فراب آغاز
شد که نتيجه آن صدور مجوز تاسيس شرکت مشترکي است با سهمالشراکه  53درصدي تجارت و سرمايه گروه فراب و 41
درصدي دانش پژوهان کاردوک از سوي هيات مديره محترم تجارت و سرمايه گروه فراب.
نتيجه مطالعات تيم تحقيق و توسعه مجموعه توسعه فراگير نيکرآي ،طراحي و توليد محصولي است تحت وب جهت تسهيل
در دسترسي به خدمات و عمليات بانکي در قالب يک ابزار  Fintechو همچنين ايجاد بستري به منظور ارايه بي واسطه
محصوالت و توليدات روستايي به مشتريان هدف در قالب يک ابزار  Marketplaceبا تکيه بر توان فني و تجربه تيم بورسيکا.
اين دو ابزار اساسي به همراه ماژولهاي کاربردي مرتبط تحت پوشش يک محصول به نام "کارشا" قرار گرفت و طراحي و توسعه
آن از خرداد ماه  3117آغاز شد .سه ماه بعد نسخه اوليه کارشا آماده شد و پس از اعتبار سنجي در تعدادي از روستاهاي استانهاي
کرمانشاه و کردستان با بررسي و اعمال بازخوردهاي کاربران ،از ابتداي دي ماه 17بصورت رسمي در بازارهاي هدف عرضه خواهد
شد.
شايان ذکر است طرح کارشا طي فرآيندي مورد توجه مسوالن وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات قرار گرفت که در نتيجه
آن از تيم کارشا براي حضور يک هفتهاي در مجلس شوراي اسالمي در قالب نمايشگاه هفته ارتباطات دعوت به عمل آمد.
همچنين طرح کارشا با ثبت در سامانه کارا و دفاع از آن در جلسات کارشناسي ،با حضور مديران و نمايندگاني از معاونت
توسعه روستايي نهاد رياست جمهوري ،وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات ،وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعي و بانک عامل موفق
به اخذ مصوبهاي به منظور دريافت تسهيالت  344ميليارد ريالي از محل صندوق توسعه ملي و همکاري پستبانک ايران گرديد.

دستاوردهاي هشت ماهه توسعه فراگير نيکرآي
o
o
o
o

طراحي محصول کارشا
توليد کمينه محصول پذيرفتني ( )MVPکارشا
اعتبارسنجي کارشا
حضور يک هفتهاي در نمايشگاه هفته ارتباطات در مجلس شوراي اسالمي
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o
o
o
o
o

معرفي به پستبانک جهت دريافت تسهيالت کم بهره  344ميلياردي به دستور معاونت رياست جمهوري
توافق همکاري با بانک کشاورزي جهت همکاري در اجراي کارشا
بررسي پيشنهاد مجموعه ديجيکاال جهت همکاري در اجراي کارشا
بررسي پيشنهاد بانک کشاورزي به منظور خريد پلتفرم کارشا (در حال مذاکره)
بررسي پيشنهاد صندوق کارآفريني اميد به منظور خريد پلتفرم کارشا (در حال مذاکره)

فعاليتهاي کالن پيش روي توسعه فراگير نيکرآي
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

توسعه بازار کارشا در گروههاي خوديار تحت پوشش کاردوک و جذب 25هزار کاربر فعال
آغاز همکاري با يکي از PSPهاي کشور در بخش Fintech
آغاز همکاري استراتژيک با يکي از بانکهاي کشور در بخش Fintech
توسعه تيم محصول کارشا
توسعه فاز  Fintechکارشا
آغاز همکاري با تيم بورسيکا در بخش Marketplace
توسعه فاز  Marketplaceکارشا
جذب تسهيالت  344ميلياردي پست بانک
فروش پلتفرم کارشا
آغاز همکاري استراتژيک با يکي از بازيگران اصلي  Marketplaceدر کشور

حوزه كاري سرمايهگذاريهاي بلندمدت:
 مشاركت در سرمايهگذاري براي و بهرهبرداري احداث نيروگاههاي شيركوه يزد با خريد  %5از سهام اين طرح وپرداخت سهمالشراكت ذيربط در برنامههاي افزايش سرمايه
 مشاركت در سرمايهگذاري در احداث نيروگاههاي اسالمآباد داالهو با خريد  %5از سهام اين طرح و پرداختسهمالشراكت ذيربط در برنامههاي افزايش سرمايه

معدن
 با توجه به جميع اقدامات انجام شده در معدن ،برنامه زير براي سال جاري به عنوان سال اول بهره برداري كامل ازمعدن ،تدوين شده است :
 oدر طول فعاليت استخراج و فروش سال قبل،با توجه به بازخورد نظرات بازار و مصرف کننده ،متوجه شديم يک
مشکل عمده در مورد سنگ اسک وجود حفرات زياد(به اصطالح النه زنبوري) است .بعد از بررسي بخشهاي
مختلف معدن در قسمت جديد که با امتداد شمال – جنوب و در ابتداي سينه کار قديمي است ،نقطه اي انتخاب
شد و عمليات استخراج با تمرکز در آن انجام شد.
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o

o
o

o
o

در حال حاضر و پس از گذشت حدود  36ماه به نتايج خوبي رسيده ايم .در اين قسمت پله اول با ارتفاع  5متر در
حال استخراج است،که حدود  2تا  1متر آن جزو باطله است .اما در پله دوم اين بخش وجود ندارد و ميزان کوپ-
دهي به ميزان مناسب خواهد رسيد.
در بخش مربوط به ترااونيکس با توجه به بازخورد مناسب از نمايشگاه سنگ تير ماه امسال ،مشغول به استخراج
هستيم.
با وجود مشکالت جاده هراز در زمينه حمل و نيز مشکالت ناشي از بارندگي و خرابي لودر ،تصميم به خريد يک
دستگاه جرثقيل دروازه اي گرفتيم که مي تواند مشکالت حمل از معدن را تا حد زيادي پوشش دهد .در حال
حاضر مشغول آماده سازي مکان مناسب براي نصب جرثقيل هستيم.
در بخش مديريت و اداره معدن از کمک هاي سازنده بخش ساختمان استفاده شده است و با اين واحد سفارشي
براي فروش حدود  2666تن بلوک درجه  2و  1جهت توليد سنگ فرش کوبيک جذب شده است.
براي اولين بار در خرداد امسال توانستيم يک سفارش براي فروش کوپ (2666تن) درجه يک و توليد تايل جذب
کنيم .از اين مقدار حدود  506تن حمل شده ،ولي به دليل وجود مشکالت مالي در پروژه ادامه آن به تاخير افتاده
است .ولي با توجه به اينکه حدود  1تا  4هزار متر مربع از تراورتن اسک در نما و راه پله استفاده شده ،بعد از
استارت پروژه ادامه فرايند تحويل انجام خواهد شد.

عملكرد واحد گردشگري
 مطالعه و بررسي ظرفيتهاي شركت جهت ورود به صنعت گردشگري تهيه و تدوين استراتژي و برنامه عملياتي و تخصصي در حوزه صنعت گردشگري مطالعه و بررسي سازمانهاي داراي ظرفيت جهت همكاري مطالعه و امكانسنجي طرحهاي سرمايهگذاري متعدد در حوزه خدمات گردشگري oاكوكمپ بيابانك (سمنان)
 oاكوكمپ كويري آبگرم (سمنان)
 oدهكده چوبي دالخاني
 oمجموعه رفاهي كشتي ساغر
 oمجموعه گردشگري زيرآب
 oمجموعه اكو-ژئوتوريستي آب اسك
 برنامهريزي و راهاندازي اولين قطار گردشگري ايران در مسير تهران-سرخه (فروردين )17 شروع اقدامات اوليه جهت احداث مجموعه اكو-ژئوتوريستي آّب اسك oپيگيري اخذ مجوز از وزارت صنعت ،معدن و تجارت
 oپيگيري اخذ موافقت اصولي از ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري

حوزههاي كاري آتي و در دست مطالعه:
 ايجاد شركت ساختماني توسعه بازرگاني خارجي توسعه كسب و كارهاي خدماتي از جمله ايجاد شركت تامين نيرو... ، -ايفاي نقش به عنوان تامين كننده عمده اقالم عمومي(مانند آهن آالت ،لولهها و  ) ...در سطح گروه
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حوزههاي مطالعه شده كه مورد تصويب شركت قرار نگرفت:
 پرورش آبزيان سيستمهاي تصفيه آب و آب شيرينكن -توليد مقره هوشمند

گزارش كاركرد واحد اقتصادي و مالي
 از ابتداي سال مالي  ،17-10طرح عرضه سهام تجارت و سرمايه در بورس تهران مطرح گرديد و هيات مديره با دقت ووسواس و مالحظه كليات جوانب طرح ،جلسات متعددي را صرف بررسي اين طرح نمود و در نهايت با طراحي مدلي
مناسب براي مجموعه ،آن را به تصويب رساند .مدل مذكور پس از اخذ تاييديه شركت فراب ،آماده پيادهسازي و اجرا شده
است.
 يكي از مهمترين عناصر شركت براي حضور موفق در بورس ،سازمان مالي مناسب و پرتوان است و به همين منظور طييكسال گذشته تالش زيادي براي ارتقاي توانمنديهاي آن انجام شده است .در اين بخش فعاليتهاي كليدي انجام شده
در واحد اقتصادي و مالي شركت ،ارائه ميشود:
 حسابداري مالي :در حوزه حسابداري مالي ،عالوه بر بهبود عمليات جاري و انجام عمليات اصالحي متعدد ،در اينسال مالي عمليات كليدي زير نيز اجرايي گرديد:
 oمحاسبات تسويه حساب كل پرسنل (مستعفي و شاغل) در شركتهاي گروه و ثبت اسناد اصالحي
 oتعامل و مذاكرات فشرده با مميزان مالياتي براي قطعي كردن ماليات عملكرد سالهاي  11و  15و هدايت
پرونده ماليات سال  14به روند صحيح رسيدگي
 oتعامل و مذاكرات فشرده با مميزان ماليات برارزش افزوده جهت تامين منافع شركت
 oطراحي و ايجاد كدينگ جديد حسابهاي شركت با هدف بهبود سيستمهاي گزارشگيري و كاهش هزينه-
هاي مالي و حسابداري شركت
 oبررسي و مميزي اسناد و مدارك حسابهاي معوق
 oتهيه گزارشات مديريتي از جمله قيمت تمام شده كليه واحدهاي كسب و كار ،نقدينگي ،بودجه و ساير
گزارشات
 oتهيه و تدوين بودجه ساليانه عملياتي و نقدي و پيگيري طي سال و مقايسه با تحقق يافته با پيش بيني و
ارائه گزارشات انحرافات
 oكنترل بودجه شركت هاي زير مجموعه با پيش بيني بودجه آنها
 oاصالح ساختار حسابها و رفع مغايرت هاي احتمالي با شركت ها بصورت ماهيانه
 oآماده سازي بستر امور مالي در خصوص حضور شركت و پذيرفته شدن در بورس اوراق بهادار تهران
 oبروز كردن اطالعات پرسنل موجود در خصوص گزارشات دور ه اي بورس و جذب نفرات جديد در بدنه مالي
بابت گزارشات بورسي و بروز بودن اطالعات كدال
 oاعمال نظارت و كنترل وانظباط مالي در شركتهاي سرمايه پذير
 خزانه داري :به دليل كمبود نقدينگي در پروژهها ،يكي از عمليات سخت و پر تنش شركت ،مديريت نقدينگيورودي و خروجي شركت جهت تحقق اهداف واحدهاي كسب وكاري بوده است .از جمله ميتواتن به موارد زير
اشاره كرد:
 oرفع سوء اثر چكهاي برگشتي
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 oبررسي گزارش نقدينگي
 oپيگيري و اخذ ضمانتنامه بانكي شركت در مناقصه و اخذ ضمانتنامه حسن انجام تعهدات
 oپيگيري از بانك تجارت و ملت جهت اخذ حد اعتباري ضمانتنامه و تسهيالت
 oپيگيري از شركتها جهت دريافت وجه حقوق پرسنل
 oپيگيري جهت انجام حواله هاي ارزي و فروش ارز ارسالي از پروژه اومااويا
 امورسهام oثبتهاي انجام شده روزنامه رسمي:
 oآگهي تغييرات شركت تجارت و سرمايه ثبت افزايش سرمايه كه از مبلغ  42316531223666ريال به
 266366636663666ريال (از طريق مبلغ 357301430733666ريال مطالبات حال شده)
 oمحاسبات افزايش سرمايه ( 56ميليارد ريال) ثبت در سيستم كوثر و همكاران سيستم
 oتعامالت الزم با شركت همكاران سيستم جهت به روز شدن نماي پرتال سهام و مشكالت موجود
 oپيگيري عمليات ثبت افزايش سرمايه كه از مبلغ  266366636663666ريال به  256366636663666ريال در
اداره ثبت شركتها (عليالحساب افزايش سرمايه به مبلغ  56366636663666ريال)
ارتقاي توانمنديهاي شركت:
 تدوين برنامه استراتژيك شركت
 مهندسي مجدد ساختار و تشكيالت شركت در تمام سطوح
 اصالح ساختارهاي مالي و سرمايهگذاري شركت
 اصالح و ارتقاي وجهه شركت نزد مشتريان و ذيفعان با توجه بيش از پيش به عناصر برندسازي
 ارتقا و افزايش سطح مشاركتها با ساير شركتها به ويژه با شناسايي و برنامهريزي بر روي فرصتهاي بالقوه
 بازنگري سبد كسب و كارهاي شركت با هدف بهبود و ارتقاي سطح كارايي كل شركت

 ايجاد شبكه همكاريها جهت تامين منابع مالي طرحها ،اجراي پروژه هاي مشترك و ...

خالصه روندهاي شركت :
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فصل سوم  :صورت هاي مالي و خالصه عملكرد مالي

 ) 3خالصه عملكرد مالي
صورت هاي مالي شركت تجارت و سرمايه در دوره مالي  10-17به ضميمه تقديم گرديده است.

تاييد مديرعامل و اعضاي هيات مديره:
رئيس هيئت مديره

محمد هوشيار

نائب رئيس هيئت مديره

داريوش طهماسبي

مديرعامل و عضو هيئت مديره

حسين هاشمي
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