


عمومي عادي سهامدارانمجمع 

گزارش هيات مديره 
98دوره مالي شش ماهه منتهي به اسفند 

99مرداد ماه 



1398چشم انداز و ماموريت شركت تا پايان سال 



شركتچشم انداز 
1398پايان سال تا 

هاي هلدينگ تجارت و سرمايهخلق برند انحصاري براي شركت

ايجاد بيش از يك كسب وكار بين المللي

عرضه يكي از شركت هاي هلدينگ در بورس تهران

سرمايه ثبتي شركت% 30كسب سود معادل

ميليارد ريال سرمايه از داخل و خارج كشور جهت اجراي طرح هاي سودآور1000جذب بيش از 

ميليارد ريال500افزايش سرمايه ثبتي شركت به بيش از 

(درصد از درآمد50بيش از )استقالل از گروه مادر 

برند نيك راي100% 
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رايزني واردات كاال
مطالعه پتانسيل

تجاري
...

انجام مقدمات  
ورود به بورس ...

49سود خالص  
ميليارد ريالي با 

396سرمايه 
ميليارد ريالي



طرح كارشا
افزايش سرمايه

...
پذيرش سرمايه  

ميليارد  396
ريالي

...
پروژه هاي 

ساختماني و 
تامين نيرو 



شررت تجارررو سجمجيررتروه جرررتمزج ررت  ج  جج

حضرر  مجيرر مجروعرر  طتهرراج هرررو جهرر ج

طررتهجيررو جج  جيررمودج    هرروعمليرروا 

 شجيتروه جرذ   ،جب ج ن ولج سبجرعو عجمج  

  خر جمجج  زم زجر ج  ج  ج ضو ج سبجمج و ج

يرو رو ج يتجاوجبوجا يع جهر ججخو جج ش  

،جمجررمهتهتجبميعر جيرتروه جججچوب جمج  چ 

. نوظو  سجيمودج     ج  جاورينجنموهم

ماموريت شركت



تصوير امروز تجارت و سرمايه



هـلديـنگ تجـارت و سـرمايـه



فرآيند طراحي شده جهت عرضه 
سهام در بورس

رابفكاركنانآتيهشركتتاسيس•
فرابگروهشركتهايارزشگذاري•

كاركنانبهآتيهشركتسهامتخصيص•
كاركنانآتيهشركتبهتجارتوسرمايهسهامدارانسهامازبخشيانتقال•
مطالباتمحلازكاركنانآتيهشركتدرسرمايهافزايش•
كاركنانآتيهشركتدرفرابشركتسرمايهافزايش•

هانتقالسهامشركتهايگروهب•
كاركنانشركتآتيه

جهتتهرانبورسسازمانازدرخواست•
ميلتكوسرمايهوتجارتشركتپذيرش
الزممستنداتومدارك

شدانجام



يگردشگراصوليموافقتاخذ
بهمعدنازهكتار2.8تبديلو

خدماتي-تجاريموقعيت

ميليارد400سودكسب
فروشطريقازريالي
جردنپروژه

ورود به عرصه تهاتر برق و  
ميليارد  400به ارزش ... سيمان و 

ريال

برايفرابشركتباقراردادعقد
اداريبرجاحداث

(ريالميليارد1،700:پروژهتقريبيحجم)

موقعيت هاي ويـژه شركـت



ودسـكسب تحقـق و مقايـسه برنـامه 
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(قابلتوزيع)هدفسودانباشته (واقعي)سودانباشته



99/12/29كليات بودجه شركت منتهي به 

نوخولصجج(ج هو )ي  جبمو جامودجشمزجج  آرمجعمليوا جج

ريلي  ج هولجريلي  ج هولجريلي  ج هولج

8،5106،3542،156درآمد حاصل از اجاره ماشين آالت
652،702646،2306،471درآمد حاصل از تامين نيرو

630،006-630،006درآمد حاصل از سرمايه گذاري  
979-979درآمد حاصل از خدمات وام  

676،026265،253410،773درآمد حاصل از خدمات پيمانكاري  

1،968،223جمع درآمدهاي عملياتي
917،8371،050،386

33،626ساير درآمد هاي غير عملياتي

954,696سود خالص 



با سپاس

و 

براي گروه فرابآرزوي موفقيت 


