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 11 از 4 صفحه
 

 تاریخچه فعاليت 

هتا     در ادار  ثبتت شتركت   741411تحتت شتمار     71/03/7331خاص پمپ ايران در تاريخ  شركت سهامي

نتا    47/01/7377العتاد  متجر     مالكيت صنعتي تبريز به ثبت رسيد    بته مجبتص صجرتسه ته مسمتو يمتجمي  تج       

العاد  متجر    بمجبص صجرتسه ه مسمو يمجمي  ج  .زي ايران )سهامي خاص( تغيير يا تشركت به صنايو پمپ سا

شركت صنايو پمپ ستازي   يا  تبديل گرديد. خاص به سهامي شركت از سهاميحقجقي نجع شخصيت  43/1/7310

دربهت ا زايش حسم تجليد   تنجع محصجالت، اقتدا  بته ايستاد  احتدهاي صتنعتي   ختدماتي        7317ايران از سال 

 منظجر ايساد انگيز  بيشتر درصدي از سترمايه ه ب، هاي زيرمسمجيه نمجد   در اين مرحهه صجرت شركته تخصصي ب

 هاي بديدالتاسيس را از طريق نمايندگان  ر ش، كادر كارشناسي   مديريت ابرائي تامين نمجد  است. شركت

سال مالي شركت از ا ل تيرمتا  هتر ستال     ،47/77/7343بر اساس تصميمات مسمو يمجمي  ج  العاد  مجر  

زي ايتران  ز به گر   صنايو پمتپ ستا  نا  شركت نيهمچنين  شر ع   در پايان خرداد ما  سال بعد خاتمه خجاهد يا ت.

گر   متمركز شد     هاي هم گذاري در شركت در راستاي سرمايهنيز هاي شركت   عاليت)سهامي يا ( تغيير يا ت   

با تاسيس شركتي بديتد بتا نتا  شتركت      7/7/7341در اين راستا از تاريخ  دهد. صجرت ههدينگ ادامه  عاليت ميه ب

هتا     هاي تجليتدي   بته دنبتال كن كهيته دارائتي      % مالكيت، كهيه  عاليت700  با حفظ  خاص( صنايو پمپيران )سهامي

  هاي مربجط به تجليد به كن شركت انتقال يا ته است. بدهي

 

 موضوع فعاليت

يبارت تت از  مطابق اساسنامۀ شركت گر   صنايو پمپ سازي ايتران )ستهامي يتا (، مج تجع  عاليتت اصتهي       

كالت   تسهيتزات صتنعتي،    هاي كبي   ماشين مجنتاژ انجاع پمپ، مجتجر، شير  هكه، تجربينطراحي، تحقيق، ساخت   

هتاي   كشا رزي، نير گاهي، نفت گاز پتر شيمي، كبرساني، خانگي   مشا ر   مهندسي، ابترا   نصتص انتجاع پتر ژ     

خذ هرگجنه دانش  ني، يقد ايم از  اردات   صادرات   ا يهاي بازرگان صنعتي   صنايو مرتبط   انسا  كهيه  عاليت

هاي بديد ايم از  ها   ايساد شركت گذاري در ساير شركت داخهي   خاربي، ابراي طرح   تجسعه، سرمايه قرارداد

داخهي   خاربي براي پيشبرد اهداف باال   خريد    ر ش سها    ساير ا را  بهادار    عاليت در بازارهتاي بتجرس   

يي كه بطجر م تقيم   غير م تقيم با مج جع شركت ارتباط داشتته باشتد يتا بتراي     ها داخهي   خاربي   ساير  عاليت

 پيشر ت امجر كن الز    مفيد تشخيص داد  شجد.
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 سهامداران تركيب 

 باشد: به شرح زير مي تهيه اين گزارشدر تاريخ شركت تركيص سهامداران 

 درصد مالكیت تعداد سهام نام سهامدار

 %29.93 99,299,29, گذاری سامان سرمایهشرکت توسعه 

 %,6.2 229,929111 شرکت تلمبه ایران

 %2,.2 2992229323 شرکت سردخانه پدم

 %2.22 2192,29111 شرکت رنگین

 %3.29 2922691,6 گذاری ملی شرکت سرمایه

 %9,.9 699129293 های گروه شرکت

 %,9.9 291269223 بانك سامان 

 %,32.2 6,9,269293 سایر سهامداران

 %122 222,222,222 جمع کل

 

 اعضای هيأت مدیره  مشخصات

، 01/70/7324  به ه هيئت مدير  مجر   42/01/7324به مجبص مصجبۀ مسمو يمجمي يادي ساالنه، مجر  

به ته هيئتت متدير  متجر      اشخاص زيتر بته ينتجان اي تاي هيئتت متدير  انتختان گرديدنتد. همچنتين بتر استاس            

 كقاي احمد چراغ به ينجان مدير يامل شركت انتخان گرديد  است.، 01/70/7324

 نماینده سمت نام
 مدت مأموریت

 توضیحات
 خاتمه شروع

 غیر موظف 2,/12/,9 9,/12/,9 بهروز وقتی رئیس هیئت مدیره شرکت شیشه همدان

 غرب و شرکت ایران
نائب رئیس هیئت 

 مدیره
 غیر موظف 2,/12/,9 9,/12/,9 ایرج گشتاسب

 احمد چراغ
مدیرعامل و عضو 

 هیئت مدیره
 موظف 2,/12/,9 9,/12/,9 -

 غیر موظف 2,/12/,9 9,/12/,9 محمود عبداللهی نمین عضو هیئت مدیره شرکت تلمبه ایران

توسعه شرکت 
 گذاری سامان سرمایه

 غیر موظف 2,/12/,9 9,/12/,9 محمد سعید گروسی عضو هیئت مدیره
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 حسابرس شركت  مشخصات بازرس/

بته ينتجان      ختدمات متالي  تاطر   مجس ته ح ابرستي   ، 77/01/23براساس مصجبه مسمو يمجمي يادي مجر  

در ستال   شتركت انتخان گرديتد. ح تابرس   بتازرس قتانجني     براي مدت يك ال  شركتح ابرس   بازرس قانجني 

 بجد  است.كريان  راز مجس ه ح ابرسي  گذشته

 

 سرمایه شركت 

ريتالي  هتزار   يت  ستهم   440،000،000ريال منق م به  ميهيجن 440،000مبهغ  شركترين سرمايه ثبت شد  كخ

 اخير به شرح زير بجد  است: سه سالطي  شركتباشد. تغييرات سرمايه  مي
 ریال میلیونمبالغ به                                                                                         

 سرمایه

 قبلی 

 مبلغ افزایش

 سرمایه 

 آخرین

 سرمایه 
 تاریخ ثبت افزایش سرمایه  محل

 92/16/23,3 مطالبات و آورده نقدی سهامداران 9919111 619111 2619111

 12/12/23,9 سود انباشته 2619111 619111 2119111

 

 سهام شركت  مبادالت

 باشد: مي زيربه شرح  طي سه سال اخير شركت  عيت مبادالت سها  

 41/24/12 41/24/14 41/24/13 شرح

 3,922,91,2 22932292,9 2692229623 تعداد سهام معامله شده 

 21191119111 26191119111 99191119111 تعداد کل سهام شرکت 

 %,3 %,9 %2 درصد تعداد سهام معامله شده به تعداد کل سهام 

 99619 99,11 992,2 آخرین قیمت )ریال(
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 روند سودآوری و تقسيم سود 

 ميزان سجد )زيان( خالص   سجد تق يم شد  شركت طي سه سال اخير به شرح زير بجد  است:

 41/24/12 41/24/14 41/24/13 شرح

 ,32 222 2,3 سود )زیان( واقعی هر سهم شرکت اصلی

 311 221 - سود نقدی هر سهم 

 2119111 2619111 9919111 سرمایه )میلیون ریال(

 

 شركتوضعيت مالي 

ترازنامه، صجرت سجد  زيان   صجرت گردش  بتج  نقتد ح ابرستي شتد  سته د ر  متالي اخيتر، بته شترح          

ستازي ايتران    گتر   صتنايو پمتپ   هاي همترا  در ستايت اينترنتتي شتركت      هاي مالي   يادداشت باشد. صجرت زيرمي

 www.codal.ir رساني ناشران ا را  بهادار به كدرس سامانۀ اطالع   www.pumpiran.ir به كدرس)سهامي يا ( 

 باشد. نيزمجبجد مي
 

  

http://www.pumpiran.ir/
http://www.codal.ir/
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 ترازنامه شركت در سه سال اخیر

 )مبالغ به میلیون ریال( شرح
41/24/12 

 تجدید ارائه شده

41/24/14 
 تجدید ارائه شده

41/24/13 
 شدهنحسابرسی 

ی
رای

دا
 

ی
ار

 ج
ی

ها
 

 29,21 229296 29219 موجودی نقد

 29623 99636 292,9 مدت های کوتاه گذاری سرمایه

 2229,22 ,,2296 ,2,922 تجاری ها و اسناد دریافتنی حساب

 2292,2 919,92 999,12 ها و اسناد دریافتنی سایر حساب

 3,3 92, 9,2 ها پیش پرداختسفارشات و 

 116,423 111,724 47,613 های جاری جمع دارایی

ی
رای

دا
 

ی 
ها ی
ار

رج
غی

 

 292,2 91, 92, های ثابت مشهود دارایی

 22 22 ,3 های نامشهود  دارایی

 2,,3169 9,29222 ,922926 های بلندمدت گذاری سرمایه

 424,124 246,111 237,721 جاریهای غیر جمع دارایی

 343,372 323,221 441,221 ها جمع کل دارایی

ی
ده

ب
 

ی
ار

 ج
ی

ها
 

 9,9,22 ,,2192 369,93 ها و اسناد پرداختنی سایر حساب

 219222 ,22912 ,21922 ذخیره مالیات

 3292,9 329231 239216 سود سهام پرداختنی

 9,22, ,6921 69296 تسهیالت مالی دریافتی

 42,467 17,126 121,243 جاری های جمع بدهی
ی

ده
ب

 
ی 

ها

ی
ار

رج
غی

 
 1 1 1 تسهیالت مالی دریافتی بلندمدت

 263 222 329 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

 164 313 432 جاریهای غیر جمع بدهی

ن 
حبا

صا
ق 

قو
ح

ام
سه

 

 9919111 2619111 2119111 سرمایه

 1 619111 619111 افزایش سرمایه در جریان ثبت

 9,,2,9 ,23926 219111 اندوخته قانونی

 2639,29 ,22912 239692 سود انباشته

 324,123 424,631 224,627 جمع حقوق صاحبان سهام

 343,372 323,221 441,221 ها و حقوق صاحبان سهام جمع بدهی
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 شركت در سه سال اخیر صورت سود و زیان 

 )مبالغ به میلیون ریال( شرح
41/24/12 

 تجدید ارائه شده

41/24/14 
 تجدید ارائه شده

41/24/13 
 شدهنحسابرسی 

  292,2,  269921  929,29 های گروه سود سهام شرکت

  229,11  222  99312 های بورسی سود سهام شرکت

  21  1  229922 های غیربورسی سود سهام شرکت

  962  922  922 مدت بانکی  های بلند گذاری سود سرمایه

  121,166  36,146  41,172 درآمدها جمع

 (239,22) (,92926) (999212) های فروش9 اداری و عمومی  هزینه

  1  1  322 های عملیاتی خالص سایر درآمدها و هزینه

  66,222  21,161  11,123 سود عملیاتی 

 (2,,) (,2963) (99213) های مالی  هزینه

  ,62922  ,2,999  2,9229 های غیرعملیاتی  خالص سایر درآمدها و هزینه

  142,316  14,471  64,114 سود قبل از مالیات

 (,,292) (29626) (,29,3) مالیات

  124,211  12,111  71,443 سود خالص 

    

 صورت سود و زیان انباشته

 )مبالغ به میلیون ریال( شرح
41/24/12 

 تجدید ارائه شده

41/24/14 
 شدهتجدید ارائه 

41/24/13 
 شدهنحسابرسی 

  29,9922  299222  229332 سود خالص

  ,,2391  229,29  2999,29 سود انباشته در ابتدای سال

  1,,29 (39,26) (69222) تعدیالت سنواتی

  224,476  126,631  114,422 سود قابل تخصیص

 (339111) (2,9111) (619111) سود سهام مصوب

 (69222) (,3926) (222) اندوخته قانونی

  1  1 (619111) انتقال به سرمایه 

  164,132  17,211  74,627 سود انباشته در پایان سال 
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 صورت جریان وجوه نقد شركت طی سه سال اخیر 

 )مبالغ به میلیون ریال( شرح
41/24/12 

 تجدید ارائه شده

41/24/14 
 تجدید ارائه شده

41/24/13 
 شدهنحسابرسی 

 های عملیاتی فعالیت

 24,143 11,646 42,342 های عملیاتی وجه نقد حاصل از فعالیت

 ی و سود پرداختی بابت تامین مالیگذار بازده سرمایه

 292,2 222 912 سود سپردۀ بانکی 

 ,22962 219232 1 سود سهام دریافتی 

 (2,,) (,2963) (99213) سود پرداختی بابت تسهیالت مالی  

 (,32962) (29,29) (919222) سهام پرداختیسود 

گذاری و سود پرداختی بابت تامین  وجه نقد حاصل از بازده سرمایه

 مالی
(24,211) 4,161 (22,142) 

 مالیات بر درآمد

 (4,464) (4,126) (3,674) وجه نقد خروجی بابت مالیات بر درآمد پرداختی

 گذاری های سرمایه فعالیت

 (22) (,91963) (29122) مدت  های کوتاه گذاری بابت تحصیل سرمایهوجوه پرداختی 

 (929223) (69,23) (239,92) مدت های بلند گذاری وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه

 (229) (922) (,,) و نامشهودهای ثابت مشهود  وجوه پرداختی جهت خرید دارائی

 1 2,9,29 929222 ها گذاری وجوه حاصل از فروش سرمایه

 (21,662) (1,123) 7,371 گذاری  های سرمایه وجه نقد حاصل از فعالیت

 (14,321) 11,424 4,212  های تامین مالی جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد قبل از فعالیت

 های تامین مالی فعالیت

 1 ,29,2 1 وجوه حاصل از افزایش سرمایه

 9111, 69921 69613 دریافت تسهیالت مالی

 (29262) (69262) (229222) بازپرداخت اصل تسهیالت مالی دریافتی

 2,447 3,621 (1,111) های تامین مالی  وجه نقد حاصل از فعالیت

 (2292,6) 269292 ,,9 خالص افزایش )کاهش( وجه نقد

 11,726 1,122 424 مانده وجه نقد در اول دوره 

 1,132 11,726 1,122 مانده وجه نقد در پایان دوره 
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 بخش دوم

 تشریح طرح افزایش سرمایه
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 افزایش سرمایه انجام هدف از

ببتران  اصتالح ستاختار متالي      در نظتر دارد بته منظتجر    سازي ايران )سهامي يتا (   شركت گر   صنايو پمپ

سترمايه   ،پذير هاي سرمايه مشاركت در ا زايش سرمايه شركتهاي بديد    گذاري تحصيل سرمايهمخارج مربجط به 

ميهيتجن   770،000بته مبهتغ   ) محل سجد انباشتته ميهيجن ريال از  330،000ميهيجن ريال به مبهغ  440،000خجد را از مبهغ 

 باشد.  به شرح بد ل زير ميبزئيات منابو   مصارف ا زايش سرمايه حا ر . ا زايش دهد ريال(

 شرح
 مبلغ 

 (ریالمیلیون )

بع
منا

 

 2219111 از محل سود انباشته افزایش سرمایه

 69963 منابع داخلی

 116,264 جمع منابع

ف
ار

ص
م

 

 219111 مشارکت در افزایش سرمایۀ شرکت پمپیرانجبران مخارج 

 229,23 سازی نوید سهند جبران مخارج مشارکت در افزایش سرمایۀ شرکت صنایع پمپ

 2,92,6 جبران مخارج مشارکت در افزایش سرمایۀ شرکت صنایع نوید موتور

 9922, جبران مخارج مشارکت در افزایش سرمایۀ شرکت راهبران آب شرب ایران

 99262 سازان تبریز جبران مخارج مشارکت در افزایش سرمایۀ شرکت خدمات بعد از فروش تلمبه

 9,11, جبران مخارج مشارکت در افزایش سرمایۀ شرکت آذر فوالدگداز

 ,22926 های گروه  جبران مخارج مربوط به تحصیل سهام شرکت

 219392 ها شرکتگذاری در سهام سایر  جبران مخارج مربوط به سرمایه

 116,264 جمع مصارف

 

 

  



 

 سازی ايران )سهامی عام( صنايع پمپ شركت گروه

 العاده صاحبان سهام گزارش توجیهی هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق

 
 

 11 از 11 صفحه
 

 افزایش سرمایه جزئياتتشریح 

هاي بهندمدت قابل تتجبهي   گذاري سرمايه در حال حا رسازي ايران )سهامي يا (  شركت گر   صنايو پمپ

لتز    در دست اقدا  دارد. با ينايت به گذاري  هاي داراي مزيت سرمايه هاي  ريي خجد   ساير شركت را در شركت

متناسص نيز رقم سرمايه شركت  ها با زمانبندي منابو تأمين مالي كنها،  ر ري است گذاري تناسص د رۀ زماني سرمايه

در صجرت يد  انسا  ا زايش سترمايه، يمتالظ فر يتت    بديهي است . يابدهاي بهندمدت ا زايش  گذاري با مبهغ سرمايه

خجاهد يا ت. اين در حالي است كه با ببتران مختارج   كاهش  هاي بديد گذاري يمهياتي شركت براي انسا  سرمايه

هاي انسا  شد    اصالح ساختار مالي شركت در قالص ا زايش سرمايه،  من ارتقاي فر يت فر يتت   گذاري سرمايه

محقتق خجاهتد   ك تص بتازدهي مناستص بتراي ستهامداران      گذاري شركت، زمينه الز  براي دستيابي به هدف  سرمايه

 در ادامه ارائه شد  است.مصارف طرح ا زايش سرمايه حا ر  بزئياتگرديد. 

 باشد: بزئيات مج جع ا زايش سرمايۀ حا ر به شرح زير مي

 ( جبران مخارج مشارکت در افزایش سرمایۀ شرکت پمپیران1)

يمد  تجليدات شركت پمپيران )سهامي خاص( بر ح ص نيازهاي بازار مصرف تجستعه يا تته   اغهتص مصتارف     

 K.S.Bدهد. كارخانه مجبجد شركت از بد  تأسيس با انعقتاد قترارداد تكنجلتجژي بتا شتركت       پجشش مي يمجمي را

تجليدات شركت به دليتل دارا بتجدن   كلمان، انجاع محصجالت خجد را تحت لي انس شركت مزبجر تجليد نمجد  است. 

شتركت پمپيتران   دهتد.   پجشتش متي  درصتد بتازار داخهتي را     10تا  73كيفيت باال ن بت به ساير رقبا، در حال حا ر 

ساله در پي طراحي   ساخت محصجالت تخصصتي، كته يمتدتاظ     34)سهامي خاص( در حال حا ر با تكيه بر تسربه 

هتاي كشتجر استت،     گتا   مجرد نياز صنايو خاص مانند صنايو نفت   پتر شيمي   خطجط انتقال كن بين شهري   نير 

هاي معتبر بته منظتجر ايستاد     ي الز  بهت انتقال تكنجلجژي از طريق شركتريز باشد. همچنين در اين راستا برنامه مي

 ارزش ا ز د  باالتر صجرت گر ته است. 

هتاي تخصصتي    پمپيران )سهامي خاص( به منظجر ابراي طرح تجليد پمپ صنايو با تجبه به اهداف باال، شركت

مكانتات كزمايشتگاهي   انتقتال تكنجلتجژي     كالت   ا صنايو نفت   پتر شيمي   نير گتاهي   تسهيتز   تتأمين ماشتين    

مطالبتات حتال شتدۀ ستهامداران     ميهيجن ريال از محل  300،000ميهيجن ريال به مبهغ  410،000از مبهغ ا زايش سرمايه 

را در دستجر كار خجد قرار داد  كه اين ا زايش سترمايه   ميهيجن ريال( 40،000ميهيجن ريال(   سجد انباشته ) 10،000)

العاد  صاحبان سها  رسيد    اقتدامات الز  بهتت ثبتت كن نتزد      به تصجيص مسمو يمجمي  ج  44/07/21در تاريخ 



 

 سازی ايران )سهامی عام( صنايع پمپ شركت گروه

 العاده صاحبان سهام گزارش توجیهی هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق

 
 

 11 از 14 صفحه
 

هاي صجرت گر ته، تأثير ابتراي پتر ژ     بيني براساس پيشباشد. شايان ذكر است  ها در بريان مي مربو ثبت شركت

 سنجات كتي به شرح زير خجاهد بجد: شركت در سجد   زيان صجرت  ج  بر

 یلیون ریال(شرح )م

1413 1417 1416 

 انجام

 افزایش

 سرمایه

 عدم انجام

 افزایش

 سرمایه

 انجام

 افزایش

 سرمایه

 عدم انجام

 افزایش

 سرمایه

 انجام

 افزایش

 سرمایه

 عدم انجام

 افزایش

 سرمایه

 296139,21 29,229,21 292229,26 292229,26  2992,9221  2992,9221 درآمد فروش

 (,2926,932) (2933396,1) (291229211) (292229211) (,2921,,) (,2921,,) فروش رفتهبهای تمام شده کاالی 

 347,742 722,222 411,276 364,276  463,141  463,141 سود ناخالص

 (9229191) (92,9991) (9229229) (9339229) (2,29262) (2,29262) های فروش9 عمومی و اداری  هزینه

 ,2912 ,2912 69, 69,  99,63  99,63 های عملیاتی سایر درآمدها و هزینه

 142,712 233,274 144,126 241,126  142,121  142,121 سود عملیاتی

 (219292) (219292) (219292) (219292) (3,9211) (3,9211) های مالی هزینه

 132,137 224,644 132,641 112,641  134,621  134,621 سود قبل از مالیات

 (329236) (,219,1) (329621) (229621) (329,12) (329,12) مالیات

 126,621 172,127 121,211 134,211  121,122  121,122 سود خالص

ستازي ايتران )ستهامي يتا ( در شتركت صتنايو پمپيتران         شركت گر   صنايو پمپ% 22/22تجبه به مالكيت با 

 ميهيجن ريال خجاهد بجد. 10،000معادل شركت مزبجر )سهامي خاص(، سهم اين شركت در ا زايش سرمايه 

 نوید سهند سازی صنایع پمپ جبران مخارج مشارکت در افزایش سرمایۀ شرکت( 2)

بته منظتجر طراحتي، تجليتد   نصتص انتجاع        17سازي نجيد ستهند )ستهامي ختاص( در ستال      شركت صنايو پمپ

هتاي شتهري      كش   مهخي بهت استتفاد  در امتجر كشتا رزي   انتقتال  ا تالن      كش، كف هاي لسن الكتر پمپ

ميهيجن ريتال بته    30،000صنعتي تأسيس شد  است. اين شركت به منظجر اصالح ساختار مالي ا زايش سرمايه از مبهغ 

ميهيجن ريال از محل مطالبات حال شدۀ سهامداران را در دستجر كتار ختجد قترار داد  كته ايتن ا تزايش        10،000مبهغ 

العاد  صاحبان سها  رسيد    اقدامات الز  بهت ثبت كن  به تصجيص مسمو يمجمي  ج  01/07/21سرمايه در تاريخ 

هتاي صتجرت گر تته، تتأثير انستا        بينتي  باشد. شايان ذكر است براساس پتيش  ها در بريان مي نزد مربو ثبت شركت

 ا زايش سرمايه بر صجرت سجد   زيان شركت در سنجات كتي به شرح زير خجاهد بجد:

  



 

 سازی ايران )سهامی عام( صنايع پمپ شركت گروه

 العاده صاحبان سهام گزارش توجیهی هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق

 
 

 11 از 15 صفحه
 

 

 لیون ریال()می شرح

1413 1417 1416 

 انجام

 افزایش

 سرمایه

 عدم انجام

 افزایش

 سرمایه

 انجام

 افزایش

 سرمایه

 عدم انجام

 افزایش

 سرمایه

 انجام

 افزایش

 سرمایه

 عدم انجام

 افزایش

 سرمایه

  9669911  9669911  9299111  9299111  9919111  9919111 درآمد فروش

 (9119,,2) (9119,,2) (2229,91) (2229,91) (2269911) (2269911) بهای تمام شده کاالی فروش رفته

  11,114  11,114  12,142  12,142  64,422  64,422 سود ناخالص

 (229,26) (229,26) (239261) (239261) (3,9611) (3,9611) عمومی و اداریهای فروش9  هزینه

  1  1  1  1  1  1 های عملیاتی سایر درآمدها و هزینه

  21,242  21,242  26,622  26,622  23,222  23,222 سود عملیاتی

 (29211)  1 (29211)  1 (29211)  1 هزینه های مالی

  24,442  21,242  21,222  26,622  14,422  23,222 سود قبل از مالیات

 (29,22) (29392) (29312) (69622) (29211) (69121) مالیات

  11,111  21,161  17,117  11,167  13,122  14,172 سود خالص

ستازي   سازي ايران )سهامي يا ( در شركت صتنايو پمتپ   % شركت گر   صنايو پمپ17/32با تجبه به مالكيت 

ميهيتجن ريتال خجاهتد     77،233)سهامي خاص(، سهم اين شركت در ا زايش سرمايه شركت مزبجر معادل  نجيد سهند

 بجد.

 در افزایش سرمایۀ شرکت صنایع نوید موتورجبران مخارج مشارکت ( 4)

،  تاز   از   سه سازي نجيد مجتجر )سهامي خاص( به منظجر انجاع الكتر مجتجرهاي القايي ت  شركت صنايو پمپ

  تأسيس شد  است. اين شركت به منظتجر اصتالح ستاختار متالي     هاي  شار قجي   ...  هاي گريز از مركز، پمپ پمپ

ستتازي )تجليتتد پمتتپ ختتانگي(   تتتأمين منتتابو  ببتتران مختتارج انستتا  يا تتته بابتتت طتترح تجستتعۀ خطتتجط الكتر پمتتپ

كتاري   انستا  تعميترات     كتاري   پترس   گتري، ماشتين   هتاي ريختته   گذاري بهت ايساد طرح طبقۀ د   سالن سرمايه

ميهيجن ريال از محل مطالبات حال شدۀ  10،000ميهيجن ريال به مبهغ  30،000ا زايش سرمايه از مبهغ ساختمان اداري، 

بته تصتجيص مسمتو يمتجمي      74/07/21سهامداران را در دستجر كار خجد قرار داد  كه اين ا زايش سرمايه در تاريخ 

باشتد. شتايان    ها در بريان متي  العاد  صاحبان سها  رسيد    اقدامات الز  بهت ثبت كن نزد مربو ثبت شركت  ج 



 

 سازی ايران )سهامی عام( صنايع پمپ شركت گروه

 العاده صاحبان سهام گزارش توجیهی هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق

 
 

 11 از 16 صفحه
 

هاي صجرت گر ته، تتأثير انستا  ا تزايش سترمايه بتر صتجرت ستجد   زيتان شتركت در           ينيب ذكر است براساس پيش

 سنجات كتي به شرح زير خجاهد بجد:

 شرح )میلیون ریال(

1413 1417 1416 

 انجام

 افزایش

 سرمایه

 عدم انجام

 افزایش

 سرمایه

 انجام

 افزایش

 سرمایه

 عدم انجام

 افزایش

 سرمایه

 انجام

 افزایش

 سرمایه

 انجامعدم 

 افزایش

 سرمایه

 2239621 2,192,2 36,9211 2229263 ,,33191 ,,36391 درآمد فروش

 (3129622) (3269,31) (92293,6) (9,39,23) (9929261) (9269,12) بهای تمام شده کاالی فروش رفته

 131,167 164,261 114,423 144,622 122,421 116,111 سود ناخالص

 (,3,9,9) (,23992) (339923) (3292,2) (,9,921) (,39962) اداریهای فروش9 عمومی و  هزینه

 (2,,9,) (2296,9) (,932,) (,926,) (29,22) (29226) های عملیاتی سایر درآمدها و هزینه

 12,276 124,461 16,114 41,412 61,612 14,266 سود عملیاتی

 (219,11) 1 (219932) 1 (219221) (219221) هزینه های مالی

 99921 99,21 (39132) (39232) 2,2 236 های غیرعملیاتی سایر درآمدها و هزینه

 44,726 111,211 64,337 43,341 71,721 61,472 سود قبل از مالیات

 (919,26) (929,12) (229,62) (929221) (229322) (269,63) مالیات

 62,642 44,314 31,743 64,421 34,142 72,441 سود خالص

 مجتتجر نجيتد  سازي ايران )سهامي يا ( در شركت صنايو  % شركت گر   صنايو پمپ24/23با تجبه به مالكيت 

 ميهيجن ريال خجاهد بجد. 72،727)سهامي خاص(، سهم اين شركت در ا زايش سرمايه شركت مزبجر معادل 

 جبران مخارج مشارکت در افزایش سرمایۀ شرکت راهبران آب شرب ایران( 3)

گري تأسيس شد  است. اين  هاي ريخته شركت راهبران كن شرن ايران )سهامي خاص( به منظجر انسا   عاليت

ميهيتجن   37،000، ا زايش سترمايه از مبهتغ   تأمين سرمايه در گردش مجرد نيازشركت به منظجر اصالح ساختار مالي   

را در دستجر كتار ختجد قترار     ۀ نقدي سهامداران    ك ردميهيجن ريال از محل مطالبات حال شد 10،000ريال به مبهغ 

العتاد  صتاحبان ستها  رستيد         بته تصتجيص مسمتو يمتجمي  تج       42/07/21داد  كه اين ا زايش سرمايه در تتاريخ  

هتاي   بينتي  باشد. شايان ذكر است براستاس پتيش   ها در بريان مي اقدامات الز  بهت ثبت كن نزد مربو ثبت شركت

 صجرت گر ته، تأثير انسا  ا زايش سرمايه بر صجرت سجد   زيان شركت در سنجات كتي به شرح زير خجاهد بجد:

  



 

 سازی ايران )سهامی عام( صنايع پمپ شركت گروه

 العاده صاحبان سهام گزارش توجیهی هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق

 
 

 11 از 17 صفحه
 

 

 لیون ریال(شرح )می

1413 1417 1416 

 انجام

 افزایش

 سرمایه

 عدم انجام

 افزایش

 سرمایه

 انجام

 افزایش

 سرمایه

 عدم انجام

 افزایش

 سرمایه

 انجام

 افزایش

 سرمایه

 عدم انجام

 افزایش

 سرمایه

  ,9922,  ,9922,  ,,2292  ,,2292  6,9363  6,9363 درآمد فروش

 (229,29) (229,29) (629221) (629221) (,61911) (,61911) بهای تمام شده کاالی فروش رفته

  12,161  12,161  1,341  1,341  4,473  4,473 سود ناخالص

 (9921,) (9921,) (9222,) (9222,) (29222) (29222) های فروش9 عمومی و اداری هزینه

  1,711  1,711  1,232  1,232  632  632 سود عملیاتی

 (29212) (29212) (29212) (29212) (29212) (29212) هزینه های مالی

  ,29,2  ,29,2  ,29,2  ,29,2  ,29,2  ,29,2 های غیرعملیاتی سایر درآمدها و هزینه

 (124)  1,112 (1,444)  1,411  2,217  3,117 سود خالص

راهبتران كن شترن   سازي ايران )سهامي يا ( در شركت  % شركت گر   صنايو پمپ74/27با تجبه به مالكيت 

 ميهيجن ريال خجاهد بجد. 4،437)سهامي خاص(، سهم اين شركت در ا زايش سرمايه شركت مزبجر معادل  ايران

 سازان تبریز جبران مخارج مشارکت در افزایش سرمایۀ شرکت خدمات بعد از فروش تلمبه( 7)

هتاي   طراحي   ابراي يمهيات پتر ژ  )سهامي خاص( به منظجر  سازان تبريز خدمات بعد از  ر ش تهمبهشركت 

تأستيس شتد     هداري   تعمير انجاع پمپ، الكتر مجتجر   تهيه    ر ش قطعات يدكي كنهتا   ... گكبرساني، نصص   ن

 73،000است. اين شركت به منظجر اصالح ساختار مالي   تأمين سرمايه در گردش مجرد نياز، ا زايش سرمايه از مبهغ 

ميهيجن ريال از محل مطالبات حال شدۀ سهامداران را در دستجر كار خجد قترار داد  كته    40،000ميهيجن ريال به مبهغ 

العاد  صاحبان ستها  رستيد    اقتدامات الز      به تصجيص مسمو يمجمي  ج  01/07/21اين ا زايش سرمايه در تاريخ 

هاي صتجرت گر تته،    بيني يشباشد. شايان ذكر است براساس پ ها در بريان مي بهت ثبت كن نزد مربو ثبت شركت

 تأثير انسا  ا زايش سرمايه بر صجرت سجد   زيان شركت در سنجات كتي به شرح زير خجاهد بجد:

  



 

 سازی ايران )سهامی عام( صنايع پمپ شركت گروه

 العاده صاحبان سهام گزارش توجیهی هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق

 
 

 11 از 18 صفحه
 

 

 شرح )میلیون ریال(

1413 1417 1416 

 انجام

 افزایش

 سرمایه

 عدم انجام

 افزایش

 سرمایه

 انجام

 افزایش

 سرمایه

 عدم انجام

 افزایش

 سرمایه

 انجام

 افزایش

 سرمایه

 عدم انجام

 افزایش

 سرمایه

  3,,2,29  2,,9219  ,2629,1  9919211  22,9111  2,19111 درآمد فروش

 (22,91,2) (9929632) (2229199) (2,29991) (2929,11) (2239111) بهای تمام شده کاالی فروش رفته

  21,414  34,462  23,446  47,242  22,222  21,222 سود ناخالص

 (269,22) (9293,1) (229226) (2,9,22) (2392,2) (269911) فروش9 عمومی و اداریهای  هزینه

  921  211  991  221  911  211 های عملیاتی سایر درآمدها و هزینه

  11,114  11,312  1,112  17,417  4,116  11,222 سود عملیاتی

 (29211)  1 (29211)  1 (99211) (229) هزینه های مالی

  29,61  99221  ,2962  99912  292,1  29,11 های غیرعملیاتی درآمدها و هزینهسایر 

  11,774  22,142  12,131  14,242  4,216  12,424 سود قبل از مالیات

 (,,,99) (29222) (99232) (29291) (99122) (39912) مالیات

  4,667  16,647  1,612  14,762  6,222  1,621 سود خالص

ختدمات بعتد از   سازي ايتران )ستهامي يتا ( در شتركت      % شركت گر   صنايو پمپ33/37با تجبه به مالكيت 

ميهيتجن   4،371)سهامي خاص(، سهم اين شركت در ا زايش سرمايه شتركت مزبتجر معتادل     سازان تبريز  ر ش تهمبه

 ريال خجاهد بجد.

 فوالدگداز( جبران مخارج مشارکت در افزایش سرمایۀ شرکت آذر 6)

 تجالدي،   كتاري    ماشتين  گتري  ريختته  تجليد انتجاع قطعتات  )سهامي خاص( به منظجر  كذر  جالد گدازشركت 

ختر ج  تأسيس شد  است. اين شركت به منظجر اصالح ساختار مالي    جالدهاي كلياژي چدني، برنزي، كلجمينيجمي 

ميهيجن ريال از محتل   30،000ميهيجن ريال به مبهغ  30،000، ا زايش سرمايه از مبهغ قانجن تسارت 717شركت از مادۀ 

مطالبات حال شد    ك ردۀ نقدي سهامداران را در دستجر كتار ختجد قترار داد  كته ايتن ا تزايش سترمايه در تتاريخ         

العاد  صاحبان سها  رسيد    اقدامات الز  بهت ثبت كن نزد مربتو ثبتت    به تصجيص مسمو يمجمي  ج  44/03/21

هاي صجرت گر ته، تأثير انستا  ا تزايش سترمايه بتر      بيني باشد. شايان ذكر است براساس پيش ها در بريان مي شركت

 صجرت سجد   زيان شركت در سنجات كتي به شرح زير خجاهد بجد:

  



 

 سازی ايران )سهامی عام( صنايع پمپ شركت گروه

 العاده صاحبان سهام گزارش توجیهی هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق

 
 

 11 از 12 صفحه
 

 

 لیون ریال(شرح )می

1413 1417 1416 

 انجام

 افزایش

 سرمایه

 عدم انجام

 افزایش

 سرمایه

 انجام

 افزایش

 سرمایه

 عدم انجام

 افزایش

 سرمایه

 انجام

 افزایش

 سرمایه

 عدم انجام

 افزایش

 سرمایه

  2,69632  ,222992  23291,9  2229222  699922  91,6,, درآمد فروش

 (9229622) (2129232) (,2229,2) (,2921,) (6,9299) (239229) بهای تمام شده کاالی فروش رفته

 (17,223)  46,121 (13,461)  42,626 (1,111)  23,723 سود ناخالص

 (92,1,) (9216,) (29322) (299,2) (29211) (,29,9) های فروش9 عمومی و اداری هزینه

  21  21  21  21  ,  , های عملیاتی سایر درآمدها و هزینه

 (23,113)  21,641 (22,221)  24,441 (11,461)  14,123 سود عملیاتی

  1  1  1  1  1  1 هزینه های مالی

  1  1  1  1  1  1 های غیرعملیاتی سایر درآمدها و هزینه

 (23,113)  21,641 (22,221)  24,441 (11,461)  14,123 سود قبل از مالیات

  1 (,69,1)  1 (29,33)  1 (29626) مالیات

 (23,113)  22,124 (22,221)  11,314 (11,461)  13,224 سود خالص

 كذر  تجالد گتداز  ستازي ايتران )ستهامي يتا ( در شتركت       % شركت گتر   صتنايو پمتپ   11با تجبه به مالكيت 

 ميهيجن ريال خجاهد بجد. 4،400)سهامي خاص(، سهم اين شركت در ا زايش سرمايه شركت مزبجر معادل 

 های گروه جبران مخارج مربوط به تحصیل سهام شرکت( 1)

هتاي گتر   را    سازي ايران )سهامي يا ( در سال مالي اخيتر بخشتي از ستها  شتركت     شركت گر   صنايو پمپ

 باشد: تحصيل نمجد  است كه بزئيات كن به شرح زير مي

 نام شرکت
 تعداد سهام

 تحصیل شده
 فروشنده

 مبلغ پرداختی
 )میلیون ریال(

 913 آقای احمدی و خانم صباغی 29211 مهندسی و ساخت معین آبشارشرکت 

 29223 عزیر شرکت پالستیران و آقای رضایی 299269211 شرکت راهبران آب شرب ایران 

 921 اقدم آقای رضوی 2219111 سازان تبریز شرکت خدمات بعد از فروش تلمبه

 69223 شرکت پالستیران 3921,9111 شرکت صنایع نوید موتور

 69211 زاده آقایان یاقوتی و تقی 399219111 سازی پرشیا شرکت پمپ

 17,161 - - جمع



 

 سازی ايران )سهامی عام( صنايع پمپ شركت گروه

 العاده صاحبان سهام گزارش توجیهی هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق

 
 

 11 از 22 صفحه
 

 ها گذاری در سهام سایر شرکت جبران مخارج مربوط به سرمایه( 4)

ميهيجن ريال بابتت تحصتيل    70،341سازي ايران )سهامي يا ( در سال مالي اخير مبهغ  شركت گر   صنايو پمپ

 باشد: ا زايش سرمايۀ بان  سامان )سهامي يا ( پرداخته است كه بزئيات كن به شرح زير ميسها    مشاركت در 

 تعداد سهام نام شرکت
 مبلغ پرداختی
 )میلیون ریال(

 99229 291119111 تحصیل سهام بانك سامان

 29,22 ,29,22992 مشارکت در افزایش سرمایۀ بانك سامان

 12,421 - جمع

 

 افزایش سرمایهنحوۀ تأمين منابع 

، شتركت  37/03/21ميهيجن ريال در پايان سال متالي منتهتي بته     773،214با تجبه به  بجد سجد انباشته به مبهغ 

از محل ستجد   درصد( 30)معادل  ميهيجن ريال 770،000در نظر دارد مبهغ  )سهامي يا ( سازي ايران گر   صنايو پمپ

 انباشته ا زايش سرمايه دهد. 

 

 



 

 11 از 21 صفحه
 

 

 

 

 

 

 بخش سوم

 اطالعات مالي آتي

 
 

 



 

 سازی ايران )سهامی عام( پمپ شركت گروه صنايع

 العاده صاحبان سهام گزارش توجیهی هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق

 
 

 11 از 22 صفحه
 

  ترازنامه شركت با فرض انجام افزایش سرمایهبيني  پيش

 41/24/14 41/24/11 41/24/16 41/24/17 )مبالغ به میلیون ریال( شرح

ی
رای

دا
 

ی
ار

 ج
ی

ها
 

 29222 29219 ,6999 ,99,6 موجودی نقد

 ,3929 99,26 993,1 2,,29 مدت های کوتاه گذاری سرمایه

 ,,22993 ,,,2969 2129,39 92,2,, ها و اسناد دریافتنی تجاری حساب

 229226 299222 ,22926 229229 ها و اسناد دریافتنی سایر حساب

 2,2 669 229 261 ها پیش پرداختسفارشات و 

 112,621 134,661 121,162 121,236 های جاری جمع دارایی

ی
رای

دا
 

ی 
ها ی
ار

رج
غی

 

 22, 29196 291,1 29232 های ثابت مشهود دارایی

 22 22 22 22 های نامشهود  دارایی

 2399,62 2199219 2629262 2939221 های بلندمدت گذاری سرمایه

 744,444 724,112 366,741 323,441 جاریهای غیر دارایی جمع

 126,312 672,332 717,131 744,711 ها جمع کل دارایی

ی
ده

ب
 

ی
ار

 ج
ی

ها
 

 369921 329222 399,22 329316 ها و اسناد پرداختنی سایر حساب

 239,32 ,23922 239121 219216 ذخیره مالیات

 1 1 1 1 سود سهام پرداختنی

 2699,2 ,23922 229326 9231, مالی دریافتیتسهیالت 

 66,366 61,671 71,271 71,332 های جاری جمع بدهی

ی
ده

ب
 

ی 
ها

ی
ار

رج
غی

 
 1 1 1 1 تسهیالت مالی دریافتی بلندمدت

 ,33 9,9 932 2,6 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

 444 242 247 116 جاریهای غیر جمع بدهی

ن 
حبا

صا
ق 

قو
ح

ام
سه

 

 3319111 3319111 3319111 3319111 سرمایه

 339111 339111 399229 929233 اندوخته قانونی

 92696,6 ,992921 2229226 2969212 سود انباشته

 641,646 712,721 744,274 341,132 جمع حقوق صاحبان سهام

 126,312 672,332 717,131 744,711 ها و حقوق صاحبان سهام جمع بدهی

  



 

 سازی ايران )سهامی عام( پمپ شركت گروه صنايع

 العاده صاحبان سهام گزارش توجیهی هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق

 
 

 11 از 21 صفحه
 

 شركت با فرض انجام افزایش سرمایه صورت سود و زیانبيني  پيش

 41/24/14 41/24/11 41/24/16 41/24/17 )مبالغ به میلیون ریال( شرح

  2129922  699,1,  39211,  2292,9 های گروه در شرکت گذاری حاصل از سرمایه سود

  229122  2393,2  219332  29,32 ها در سایر شرکت گذاری سود حاصل از سرمایه

  212  3,6  ,36  321 ها گذاری سود حاصل از فروش سرمایه

  222  262  ,22  221 ها سود حاصل از سایر فعالیت

  114,416  112,241  13,762  66,114 گذاری  های سرمایه سود حاصل از فعالیت

 (2,9932) (,,2192) (,,3392) (929,22) های فروش9 اداری و عمومی  هزینه

  12,671  12,232  61,263  44,114 سود عملیاتی 

 (292,9) (392,2) (99,12) (99326) های مالی  هزینه

  2229333  ,2139,3  292,1,  29,11, های غیرعملیاتی  خالص سایر درآمدها و هزینه

  142,412  112,313  172,631  121,122 سود قبل از مالیات

 (239,32) (,23922) (239121) (219216) مالیات

  166,411  176,146  141,742  111,216 سود خالص 

     

 

 41/24/14 41/24/11 41/24/16 41/24/17 )مبالغ به میلیون ریال( شرح

  ,2669,2  2269,36  23,92,1  2229126 سود خالص

  ,992921  2229226  2969212  2639,29 سود انباشته در ابتدای سال

  413,444  442,642  267,141  213,174 تخصیصسود قابل 

 (2229219) (21296,2) (39969,) (339111) سود سهام مصوب

  1 (,,2) (,69,2) (29222) اندوخته قانونی

  1  1  1 (2219111) انتقال به سرمایه 

  216,646  221,721  117,136  126,321 سود انباشته در پایان سال 



 

 سازی ايران )سهامی عام( شركت گروه صنايع پمپ

 العاده صاحبان سهام گزارش توجیهی هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق

 
 

 11 از 24 صفحه
 

 شركت با فرض انجام افزایش سرمایه بيني بودجه نقدی پيش

 41/24/14 41/24/11 41/24/16 41/24/17 )ارقام به میلیون ریال( شرح 

بع
منا

 

 392,2, 9122,, 269,93 2399222 ها گذاری سرمایهدرآمد حاصل از وصولی بابت 

 ,222961 2129326 69162, ,2962, ها های غیرعملیاتی و سایر دریافتنی وصولی بابت سایر درآمدها و هزینه

 99226 99963 6,,29 2,6 تغییر در تسهیالت مالی دریافتی

 1 1 1 1 افزایش سرمایه 

 211,421 116,612 113,414 222,112 جمع منابع          

ف
ار

ص
م

 

 319269 329932 299322 2269963 ی بلندمدتها پرداخت بابت تحصیل سرمایه گذاری

 222 226 3,2 332 مدت ی کوتاهها پرداخت بابت تحصیل سرمایه گذاری

 269212 3,9223 329,32 969339 های پرداختنی های عمومی و اداری و سایر حساب پرداختی بابت هزینه

 239 221 9, 22 ها پرداختی بابت تغییر در پیش پرداخت

 ,23922 239121 219216 219222 پرداخت مالیات

 2229219 21296,2 39969, 6292,9 مصوب مجمعپرداخت بابت سود سهام 

 292,9 392,2 99,12 99326 پرداخت هزینه های مالی

 212,111 111,711 111,714 211,143 جمع مصارف          

 (2,,) (92,)  39362  ,9, مازاد )کسری( نقدینگی

  29219  ,6999  ,99,6  29,21 مانده اول دوره 

 3,711 7,322 6,224 2,464 مانده پایان دوره



 

 سازی ايران )سهامی عام( شركت گروه صنايع پمپ

 العاده صاحبان سهام گزارش توجیهی هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق

 
 

 11 از 25 صفحه
 

 بيني ترازنامه شركت با فرض عدم انجام افزایش سرمایه  پيش

 41/24/14 41/24/11 41/24/16 41/24/17 )مبالغ به میلیون ریال( شرح

ی
رای

دا
 

ی
ار

 ج
ی

ها
 

 69222 291,2 39,22 ,99,6 موجودی نقد

 ,3929 99,26 993,1 2,,29 مدت های کوتاه گذاری سرمایه

 ,,22993 ,,,2969 2129,39 92,2,, اسناد دریافتنی تجاریها و  حساب

 229226 299222 ,22926 229229 ها و اسناد دریافتنی سایر حساب

 2,2 669 229 261 ها پیش پرداختسفارشات و 

 113,214 134,477 126,124 121,236 های جاری جمع دارایی

ی
رای

دا
 

ی 
ها ی
ار

رج
غی

 

 22, 29196 291,1 29232 های ثابت مشهود دارایی

 22 22 22 22 های نامشهود  دارایی

 ,9,2,,2 2669293 ,222931 2939221 های بلندمدت گذاری سرمایه

 312,464 361,714 337,342 323,441 جاریهای غیر جمع دارایی

 667,131 617,134 712,447 744,711 ها جمع کل دارایی

ی
ده

ب
 

ی
ار

 ج
ی

ها
 

 369921 329222 399,22 329316 پرداختنیها و اسناد  سایر حساب

 69229 69932 29,29 219216 ذخیره مالیات

 1 1 1 1 سود سهام پرداختنی

 2329221 2969,31 2319221 22,9231 تسهیالت مالی دریافتی

 113,142 161,611 161,114 161,332 های جاری جمع بدهی

ی
ده

ب
 

ی 
ها

ی
ار

رج
غی

 

 1 1 1 1 بلندمدتتسهیالت مالی دریافتی 

 ,33 9,9 932 2,6 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

 444 242 247 116 جاریهای غیر جمع بدهی

ن 
حبا

صا
ق 

قو
ح

ام
سه

 

 9919111 9919111 9919111 9919111 سرمایه

 999111 999111 999111 999111 اندوخته قانونی

 92,9621 2,,9129 2619,92 29,9,21 سود انباشته

 312,612 331,141 322,121 411,132 جمع حقوق صاحبان سهام

 667,131 617,134 712,447 744,711 ها و حقوق صاحبان سهام جمع بدهی

  



 

 سازی ايران )سهامی عام( شركت گروه صنايع پمپ

 العاده صاحبان سهام گزارش توجیهی هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق

 
 

 11 از 26 صفحه
 

 بيني صورت سود و زیان شركت با فرض عدم انجام افزایش سرمایه پيش

 41/24/14 41/24/11 41/24/16 41/24/17 )مبالغ به میلیون ریال( شرح

  2129922  699,1,  39211,  2292,9 های گروه در شرکت گذاری حاصل از سرمایه سود

  229662  299239  9,62,  29,32 ها در سایر شرکت گذاری سود حاصل از سرمایه

  212  3,6  ,36  321 ها گذاری سود حاصل از فروش سرمایه

  222  262  ,22  221 ها سود حاصل از سایر فعالیت

  111,721  121,214  13,212  66,114 گذاری  های سرمایه از فعالیتسود حاصل 

 (2,9932) (,,2192) (,,3392) (929,22) های فروش9 اداری و عمومی  هزینه

  61,243  61,216  62,713  44,114 سود عملیاتی 

 (369232) (369133) (3,,329) (99326) های مالی  هزینه

  2229333  ,2139,3  292,1,  29,11, های غیرعملیاتی  خالص سایر درآمدها و هزینه

  131,347  146,142  122,121  121,122 سود قبل از مالیات

 (69229) (69932) (29,29) (219216) مالیات

  132,134  142,131  113,231  111,216 سود خالص 

     

 

 41/24/14 41/24/11 41/24/16 41/24/17 )مبالغ به میلیون ریال( شرح

  2219223  2319222  ,222992  2229126 سود خالص

  2,,9129  2619,92  29,9,21  2639,29 سود انباشته در ابتدای سال

  436,141  211,613  233,141  213,174 سود قابل تخصیص

 (9161,,) (296,2,) (39969,) (2239111) سود سهام مصوب

  1  1  1 (,9912) اندوخته قانونی

  1  1  1  1 انتقال به سرمایه 

  234,612  227,141  162,121  121,132 سود انباشته در پایان سال 



 

 سازی ايران )سهامی عام( شركت گروه صنايع پمپ

 العاده صاحبان سهام گزارش توجیهی هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق

 
 

 11 از 27 صفحه
 

 افزایش سرمایهبيني بودجه نقدی شركت با فرض عدم انجام  پيش

 41/24/14 41/24/11 41/24/16 41/24/17 )ارقام به میلیون ریال( شرح

بع
منا

 

  99292,  9212,,  269223  2399222 ها گذاری درآمد حاصل از سرمایهوصولی بابت 

  ,222961  2129326  69162,  ,2962, ها های غیرعملیاتی و سایر دریافتنی وصولی بابت سایر درآمدها و هزینه

  29991 (39291)  229191  22192,6 تغییر در تسهیالت مالی دریافتی

  1  1  1  1 افزایش سرمایه 

 211,131 141,134 144,744 442,112 جمع منابع          

ف
ار

ص
م

 

  939396  999922  ,92922  2269963 ی بلندمدتها پرداخت بابت تحصیل سرمایه گذاری

  222  226  3,2  332 مدت ی کوتاهها تحصیل سرمایه گذاریپرداخت بابت 

  269212  3,9223  329,32  969339 های پرداختنی های عمومی و اداری و سایر حساب پرداختی بابت هزینه

  239  221  9,  22 ها پرداختی بابت تغییر در پیش پرداخت

  69932  29,29  219216  219222 پرداخت مالیات

  9161,,  296,2,  39969,  22292,9 مصوب مجمعپرداخت بابت سود سهام 

  369232  369133  3,,329  99326 پرداخت هزینه های مالی

 212,471 144,421 142,343 421,143 جمع مصارف          

  291,1  29226  29213  ,9, مازاد )کسری( نقدینگی

  291,2  39,22  ,99,6  29,21 مانده اول دوره 

 6,111 7,241 4,111 2,464 مانده پایان دوره



 

 سازی ايران )سهامی عام( شركت گروه صنايع پمپ

 العاده صاحبان سهام گزارش توجیهی هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق

 
 

 11 از 28 صفحه
 

 بيني عملکرد آتي مفروضات پيش

 كار ر ته است:بيني اطاليات مالي كتي، مفر  ات زير به  در پيش

 بيني سجد هر سهم شركت،  براساس كخرين پيش 37/03/23بيني يمهكرد سال مالي منتهي به  پيش

 منعكس شد  در سامانه اطالع رساني كدال، انسا  شد  است.

 با ريايت هاي كتي  هاي بهندمدت در حالت انسا  ا زايش سرمايه در سال گذاري مبهغ سرمايه

 ها منظجر شد  است.  بيني درصد ا زايش ساالنه در پيش 7،   4، 70به ترتيص با كاري  محا ظه

 بيني ارائه شد   براساس پيشمالي كتي  هاي هاي گر   در سال گذاري در شركت سجد حاصل از سرمايه

گذاري در  سرمايهحاصل از سجد  شد  است. بيني پيشدر گزارشات تجبيهي ا زايش سرمايه كنها 

گذاري در سها  اين  درصد ا زايش ساليانه متناسص با حسم سرمايه 40نيز با  ي بجرسيها شركت

درصد  3با ساالنه  ها ها   سجد حاصل از ساير  عاليت گذاري حاصل از  ر ش سرمايه  سجد ها  شركت

در  37/03/23درصد ا زايش ن بت به رقم سال  70ا زايش   خالص دركمدهاي غيريمهياتي با ساالنه 

 منظجر شد  است. ها بيني پيش

 ها  بيني در پيش 37/03/23درصد ا زايش ن بت به رقم سال  40هاي يمجمي   اداري با ساالنه  هزينه

  منظجر شد  است.

  بيني شد  است. درصد پيش 44نر  مؤثر ت هيالت شركت با تجبه به شرايط  عهي برابر با 

  گذاري   معا يت مربجط به  معا يت دركمد حاصل از سرمايهمبهغ ماليات پرداختني با در نظر گر تن

همچنين  رض شد  است رقم  محاسبه گرديد  است.پذيرش سها  شركت در بجرس ا را  بهادار تهران 

 ذخير  ماليات طي سال مالي بعد پرداخت گردد.

 كاهشصد در 70   درصد ا زايش 40 به ترتيص با ها   اسناد دريا تني تساري   غير تساري ح ان 

 ها منظجر شد  است. بيني در پيش 37/03/23ن بت به رقم سال 

 سجد خالص سال گذشته درصد 13به بعد  37/03/23هاي  يمهكرد سالهاي  درصد تق يم سجد براي سال 

 قانجن تسارت پرداخت گردد. 410در نظر گر ته شد     رض شد  است طبق مفاد ماد  

   يال   بر پرداخت مطالبات سهامداران بابت سجد رض شد  است در حالت يد  انسا  ا زايش سرمايه

بين سهامداران تق يم  كتي در مسمو يمجمي يادي سجد انباشته مج جع ا زايش سرمايهرقم سها ، 

هاي بهندمدت  گذاري سرمايهگردد. همچنين  رض شد  است كه در حالت يد  انسا  ا زايش سرمايه، 

 سرمايه ا زايش يابد.شركت كمتر از حالت انسا  ا زايش 



 

 سازی ايران )سهامی عام( شركت گروه صنايع پمپ

 العاده صاحبان سهام گزارش توجیهی هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق

 
 

 11 از 22 صفحه
 

 بيني جریانات نقدی پيش

 زير خجاهد بجد:بريانات نقدي  ر دي ناشي از ا زايش سرمايه   همچنين خالص بريانات نقدي  ر دي )خر بي( به شرح بد ل 

 41/24/14 41/24/11 41/24/16 41/24/17 گذاری اولیه سرمایه شرح

 سود خالص با فرض انجام افزایش سرمایه

 

2229126  23,92,1  2269,36  2669,2,  

  2219223  2319222  ,222992  2229126 سود خالص با فرض عدم انجام افزایش سرمایه -

  26,146  26,141  27,441  2 خالص تغییرات سود )زیان(

     های غیر نقدی سایر هزینهو  + استهالک

  26,146  26,141  27,441  2 جریان نقد ورودی

     جریان نقدی خروجی -

  26,146  26,141  27,441  2 (112,222) خالص جریان نقدی

 

 ارزیابي مالي طرح

 باشد: به شرح بد ل زير ميبراساس اطاليات ارائه شد ، بازد  طرح پيشنهادي 

 نتیجۀ ارزیابی معیار مالی استفاده شده

 ماه ,سال و  2 دورۀ برگشت سرمایه 

 919122 میلیون ریال –ارزش فعلی خالص 

 درصد 92 درصد –نرخ بازده داخلی 

 درصد 91 درصد -نرخ تنزیل )بازده مورد انتظار(
 



 

 11 از 12 صفحه
 

 

 

 

 

 

 بخش پایاني

 پيشنهاد هيئت مدیره

 
 

 

 



 

 سازی ايران )سهامی عام( شركت گروه صنايع پمپ

 العاده صاحبان سهام گزارش توجیهی هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق

 
 

 11 از 11 صفحه
 

 پيشنهاد هيئت مدیره

اصالحيه قانون تجارت، اساسنامه  161ماده  2گزارش توجيهي حاضر در اجراي مفاد تبصره 
شركت و الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور توجيه افزايش سرمايه شركت گروه صنايع 

ميليون ريال از محل سود  332،222ميليون ريال به مبلغ  222،222سازي ايران )سهامي عام( از مبلغ  پمپ
و  هاي جديد گذاري تحصيل سرمايهاصالح ساختار مالي و جبران مخارج مربوط به انباشته و به منظور 

 تهيه شده است. پذير  هاي سرمايه مشاركت در افزايش سرمايه شركت
، نياز به شركتفعلي  وضعيتهاي پيشين و نظر به  با توجه به موضوعات مطرح شده در بخش

گردد سهامداران محترم با  لذا پيشنهاد مي باشد. افزايش سرمايه به عنوان يک موضوع حياتي مطرح مي
 موافقت نمايند.  شركتافزايش سرمايه 


