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 شرکت زرین معدن آسیا )سهامی عام(

 گزارش تفسیری مدیریت
 پیوست صورتهای مالی 

 1396 اسفند 29منتهی به مالی  سال
 

 

 بورس مکلف به افشای سازمان بورس و اوراق بهادار، ناشر پذیرفته شده در 29/09/1396مورخ  29386/122در اجرای ابالغیه شماره 

 النه است.ماهه و سا 9، 6،3فسیری مدیریت در مقاطع میان دوره ای تگزارش 

د مالی و ، عملکروضعیت مالیتفسیر در خصوص  بوده و اطالعاتی را مالی ه شده در صورتهایگزارش حاضر مبتنی بر اطالعات ارائ

ی مالی م صورتهابه عنوان مکمل و متماهداف و راهبردهای خود جهت دستیابی به آن اهداف  برای تشریحجریان های نقدی شرکت 

 اشد:و شامل پنج بخش ذیل می ب، طبق ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه شده مذکورگزارش  ارائه می نماید.

 

 ماهیت کسب و کار 

 اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریتی برای دستیابی به آن اهداف 

 مهمترین منابع، ریسک و روابط 

 نتایج عملیات و چشم اندازها 

 مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد در مقایسه با اهداف اعالم شده 
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 ماهیت کسب و کار: .1

 

 زرین معدن آسیا در یک نگاه:شرکت . 1.1 

اص( و هامی خگروه شامل شرکت زرین معدن آسیا )سهامی عام( بعنوان شرکت اصلی و شرکتهای گسترش صنایع روی ایرانیان )س

 است.بعنوان شرکتهای فرعی سیمین معدن قزلجا )سهامی خاص( 

صنعتی یتهای در اداره ثبت شرکتها و مالک 234281 تحت شماره  19/08/1383شرکت زرین معدن آسیا )سهامی خاص( در تاریخ 

فوق العاده  به طورعادی و صورتجلسه مجمع عمومی  07/06/1384صورتجلسه هیئت مدیره مورخ تهران به ثبت رسید و به موجب 

تاریخ ت در ، دفتر مرکزی شرکت به زنجان منتقل و شرک08/12/1384مورخ  43179شماره و آگهی تغییرات  15/11/1384مورخ 

عمومی فوق  طبق مصوبه مجمعت های صنعتی زنجان به ثبت رسید. در اداره ثبت شرکتها و مالکی 6285تحت شماره  03/12/84

 دید. نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافته و اساسنامه شرکت اصالح گر،  10/02/1386العاده مورخ 

 تعریف و ماهیت صنعت:. 2.1

 : موارد ذیل می باشد فعالیت شرکت شاملموضوعات اصلی 

 (تولید و فرآوری مواد معدنی )کانی های فلزی و غیر فلزی –الف 

 اکتشاف و استخراج و بهره برداری از معادن -ب

 عدنیمتکلیس و ذوب مواد  ، شستشو، دانه بندی، کانه آرایی، تغلیظ، تصفیه،خرد کردن -ج

 جایگاه شرکت:بازارهای اصلی، وضعیت رقابتی و . 3.1

ن لیدی ایخارجی تولید کننده شمش روی و شمش سرب از کنسانتره تو شامل تمامی شرکتهای داخلی وبازارهای اصلی شرکت 

ذیرش قرار گرفت و پمورد تایید هیئت  1390تقاضای پذیرش شرکت در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در سال شرکت می باشد. 

دوم شرکت فرابورس  بازارنام شرکت بعنوان شصت و هفتمین نماد معامالتی در  ،19/09/1390از تاریخ  پس از انجام مقدمات الزم،

 کت انجام گردید.سهام شر روی بر "فرزین"اولین معامله با نماد  04/10/1391در فهرست نرخ های بورس درج و در تاریخ ایران 

ر عمده و برت رکتهایشرکت در فعالیت تولید کنسانتره سرب و روی فعالیت داشته و در بین شرکتهای فعال در این صنعت در زمره ش

م عیار و ککهای محسوب می گردد. این شرکت تنها شرکت فرآوری کشور می باشد که موفق به تولید کنسانتره روی پرعیار از خا

 ز کلیهدال اامانه کسدی انتشار یافته در طبق آخرین  رتبه بن اسیون روی اکسیده گردیده است.باطله معدن انگوران به روش فلوت

ز عام( یکی ا )سهامی شرکت زرین معدن آسیاته شده در فرابورس، به تفکیک امتیاز به موقع بودن و قابلیت اتکاء، شرکتهای پذیرف

 گردیده است. 50شرکتهای برتر در صنعت بوده و حائز رتبه 
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 قوانین، مقررات و سایر عوامل برون سازمانی حاکم بر فعالیت شرکت:. 4.1

 اساسنامه شرکت -

 قانون سازمان بورس و اوراق بهادار -

 قانوان تجارت -

 قاونون مالیاتهای مستقیم -

 قوانین سازمان بورس و اوراق بهادار -

 کار و تامین اجتماعی قانون -

 قانون مالیات بر ارزش افزوده -

 بانکی و گمرکیو مقررات قوانین  -

 مصوبات مجمع عمومی -

 مصوبات هیئت مدیره -

 آئین نامه ها و دستورالعمل های داخلی -

 سایر قوانین موضوع -

 پولشویی قانون مبارزه با  -

                                :طالعات مدیران شرکتا . 1

 

 ردیف
 شخصیت حقوقی عضو 

 هیئت مدیره

  

 نماینده 

 

 سمت 

 تاریخ       

 عضویت     

  

 تحصیالت
        رشته  

 تحصیلی

1  

 بنیاد نیکوکاری جمیلی

 

 حسین سلیمی
 

 رئیس هیئت مدیره

 

23/10/96 
کارشناسی 

 ارشد

 

 مدیریت بازرگانی

 شرکت تولید و توسعه  2

 سرب و روی ایرانیان

 

 شهرام کدخدایی

عضو هیئت مدیره      

 و مدیرعامل

 

23/10/96 
کارشناسی 

 ارشد

 

 ی رژمتالو

شرکت توسعه تجارت امید  3

 ایرانیان

 

 رضا جمیلی

 

 عضو هیئت مدیره

 

 

23/10/96 

کارشناسی 

 ارشد

 

 اقتصاد 

4 

 

شرکت سرمایه گذاری صنعت و 

 معدن اعتماد ایرانیان

 

 اکبر ولی پور

 

نائب رئیس هیئت 

 مدیره

 

23/10/96 

 

 کارشناسی

 

 ریاضی

 

5 

 

 

 شرکت کیمیای زنجان گستران

 

 فرید کوتی

 

 

 هیئت مدیرهعضو 
 

 

23/10/96 

 
 

 کارشناسی

 

 مدیریت بازاریابی
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 سهامداران اصلی شرکت .6.1

 

 ردیف

  

 نام سهامدار
29/12/1396 

 درصد سهام تعداد سهام

 22 66،000،000 ابراهیم جمیلی 1

 50/14 43،499،998 شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان 2

 72/10 32،161،089 نیاکی یمصطفی فیروز 3

 10 30،000،000 تقی کرمی 4

 43/9 28،288،855 شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران 5

 67/4 14،000،000 شرکت بین المللی تحقیقات صنعت و معدن آیرما 6

 13/4 12،381،264 موسسه بنیاد نیکوکاری جمیلی 7

 55/24 73،668،794 سایر 8

 100 300،000،000 جمع

 

 :عوامل تاثیرگذار بر صنعت 7.1. 
 

 تغییرات نرخ ارز )دالر(                                                         -

 LMEتغییرات  -

 معدنی نوع ماده اولیه -

 حمل و نقل -

 تسهیالتنرخ بهره  -

 :محیط کسب و کار و ریسک های حاکم بر محیط .8.1

 ریسک تجاری -

 اولیهریسک تامین مواد  -

 ریسک ناشی از رقابت در صنعت
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 سال گذشته 5در شرکت اصلی ( EPS)سود هر سهم  اتنمودار روند تغییر *
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 سال گذشته 5در شرکت اصلی   هر سهم سود تقسیمی نمودار روند تغییرات قیمت *

 

 

 سال گذشته 5سهم در  قیمت بازار هرنموادر روند تغییرات * 
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 مدیریت و راهبردهای اتخاذ شده برای دستیابی به آن اهدافاهداف  .2

 

 

کیه بر تصادی و با دار اقتشرکت در راستای ایجاد ارزش افزوده برای سهامداران، ارتقاء رفاه اجتماعی و دستیابی به رشد پایهیئت مدیره 

 توانمند و خالق، اهداف و استراتژیهایی را به شرح ذیل تدوین کرده است: کارکنان

  سانی  توانمندسازی منابع ان                                    افزایش درآمد و کاهش هزینه های عملیاتی -

 یف انرژصرفه جویی در مصر                                                    بهینه سازی فرآیندهای شرکت -

 افزایش کیفیت محصول                         فعهکمک به موسسه های فرهنگی، ورزشی و عام المن -

 افزایش صادرات                فنی و غیرفنی در شرکتایجاد امنیت شغلی و افزایش دانش  -

 ا پولشوییارزه بپیگیری سیستم مب                                         ایجاد تنوع در فعالیت های زنجیره تولید -

 ت خطوط تولید فعلیافزایش توان و ظرفی                                                  پیگیری سیستم وصول مطالبات -

 یریت  یستم های مدعمال ساافزایش بهره وری با                                                  افزایش تولید و کاهش سربار -

                                              ادامه برنامه اکتشاف معادن          همکاری با مراکز علمی جهت افزایش راندمان  محصول       -

 افزایش سهم بازار                                     جذب فارغ التحصیالن نمونه دانشگاهها -

-  

 پروژه ها، طرح ها و برنامه های توسعه.1.2

رید ماده در منابع خ وع الزمبهبود کیفیت محصوالت و کاهش هزینه های تولید و ایجاد تنبرنامه ریزی الزم به منظور افزایش میزان تولید، 

زلجا ) که قباشد. شرکت طرح دریافت ماده معدنی از معادن مختلف از جمله سیمین معدن معدنی از اهم برنامه های آینده شرکت می

  .واهد کردی بسیاری را نصیب شرکت خکه تحقق آن مزایامالکیت آن متعلق به این شرکت است ( را در دست اجرا دارد  5/83%

 مسئولیتهای اجتماعی و زیست محیطی شرکت .2.2

با توجه به انجام تمامی الزامات سازمان محیط زیست، خوشبختانه مورد خاصی در ارتباط با اجرای قوانین و مقررات مربوطه وجود ندارد 

تکمیل  97باشد که در سال غبارگیر آن در حال انجام می دستگاه هوی مدیا، پروژه نصب ولی با این حال جهت جلوگیری از ایجاد آلودگی

با توجه به حد نصاب های ، آب و گاز  ، اقدامات الزم جهت کنترل مصارف برق، همچنین در راستای مدیریت مصرف انرژی  خواهد گردید.

 ، صورت پذیرفته است. مقرر توسط مراجع ذیربط
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 مسئولیتهای اجتماعی اقدامات ذیل صورت پذیرفته است:در راستای ایفای 

 تامین رفاه و امنیت کارکنان 

 انجام دوره های آموزشی کارکنان 

 تالش در جهت ایجاد امنیت شغلی کارکنان 

  افزایش دانش فنی و غیر فنی پرسنل 

 کمک به موسسات فرهنگی، ورزشی و عام المنفعه 

 صرفه جویی در مصرف انرژی 

  لوح( صنعت سبزاخذ گواهینامه( 

 کاهش صدمات و تلفات نیروی انسانی 

  نصب غبارگیر جهت جلوگیری از ایجاد آلودگی دستگاه هوی مدیا 

 برنامه ریزی برای رسیدن به راهبردها و اهداف.3.2

همچنین با  راتی(،هیئت مدیره با برنامه ریزی و اخذ تصمیمات مناسب و با ایجاد تنوع در مشتریان خرید محصول )داخلی و صاد

 ق سازد.تصور را محقهداف مابرنامه ریزی ایجاد منابع متعدد تهیه ماده معدنی، قصد دارد با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کالن کشور، 

 

 

 امنیت شفافیت اطالعات شرکت .4.2

 29/12/96 93 سال در رتبه 94 سال در رتبه 95رتبه در سال  شرح

 50 30 27 22 کیفیت افشاء و اطالع رسانی

 192 237 233 222 تعداد روزهای گشایش نماد

 192 237 233 222 تعداد روزهای معامالتی

 725،601 105،180 122،995 1،127،251 ارزش سهام معامله شده )میلیون ریال(
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 ریسک ها.1.3

در  باشد،کل شرکتب میسهامی عام( در زمینه تولید کنسانتره روی و کنسانتره سر نظر به اینکه فعالیت اصلی شرکت زرین معدن آسیا )

 معرض ریسک های مرتبط با صنعت سرب و روی قراردارد:

یزان موالت به ریسک تجاری : کاربرد محصوالت تولیدی شرکت در موارد مختلف نشان دهنده میزان وابستگی وضعیت این محص –الف 

ب باشد و این میزان تقاضا با رشد اقتصادی و قدرت خرید مصرف کنندگان شمش روی و سرصنعت می تقاضا در بخشهای مختلف

مصرفی  ر بازار هایبوانند توابستگی دارد. لذا کاهش تقاضا، بحران اقتصادی، مازاد عرضه و تغییرات جهانی، مجموعه عواملی هستند که می 

 باشد.می ضا برای محصوالت شرکت بیشتر از میزان تولید در داخل کشوراین محصوالت تاثیر داشته باشند. درحال حاضر تقا

همیه سان و براساس واد اولیه: مواد اولیه عمده مورد نیاز شرکت از معدن انگوران شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایرمریسک تامین  -ب

و نرخ دالر تعیین  (LME)سرب و روی بازار بورس لندن بندی تهیه می گردد و با توجه به عیار روی و سرب موجود در آن و قیمت شمش 

ا ضمانتنامه مدت یداخلی و  LC گردد. خرید ماده معدنی با توجه به توافق به عمل آمده با شرکت تهیه و تولید، به صورت نقدی یانرخ می

ی را سک قابل توجهیش و کاهش نرخ دالر، ریبازارهای جهانی و افزادر  شود. با این اقدام، نوسانات قیمت فلزاتدار شش ماهه انجام می

ی ه ماده معدنهت تهیمتوجه شرکت نمی کند. در جهت تأمین نیاز مواد اولیه، شرکت زرین معدن آسیا در حال مذاکره با معادن دیگر ج

جهت  برنامه ریزی قدام بها، باشد. همچنین شرکت در راستای کاهش ریسک تأمین ماده اولیه از شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران می

 موده است.نباشد  خرید ماده معدنی از سایر منابع نظیر معادن سرب و روی مهدی آباد یزد که بزرگترین معدن سرب و روی کشور می

)ماده  ز رقابت در صنعت: شرکت زرین معدن آسیا)سهامی خاص( بعد از شرکت کالسیمین در رتبه دوم سهمیه خاکریسک ناشی ا -ج

رتبه پنجم  ا دارا بودنبباشد. ایران (از معدن انگوران بوده، همچنین دارای رتبه برتر در بین تولید کنندگان کنسانتره سرب و روی میاولیه

ای تمام اال بودن بهدلیل ببجهان از لحاظ ذخائر سرب و روی، از نظر میزان بهره برداری، در جایگاه شصتم جهان قرار دارد. از سوی دیگر 

 ید  این محصوالت در ایران، در صحنه بین المللی با ریسک رقابت در فروش مواجه هستیم.شود تول

 وضعیت سرمایه در گردش شرکت اصلی : .2.3

میلیون ریال، مجموع دارایی های جاری معادل  289،645، شرکت وجوه نقدی معادل29/12/96در پایان دوره مالی منتهی به 

میلیون ریال داشته است. این موضوع بیانگر این است که نه  383،877 میلیون ریال و مجموع بدهی های جاری به مبلغ 659،188

روابط و ها ریسک منابع، مهمترین .3 
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تنها شرکت با کسری در سرمایه در گردش مواجه نگردیده است بلکه شرایط بسیار مطلوبتری جهت به کارگیری مناسب از سرمایه در 

 گردش خواهد داشت.

 :شرکت اصلی  جریانهای نقدینقدینگی و .3.3

 گردد:در جدول ذیل خالصه وضعیت جریان وجوه نقد ارائه می

 شرح
29/12/96             

 ارقام به میلیون ریال

29/12/95              

 ارقام به میلیون ریال

 151،781 200،979 یجریان خالص ورود)خروج( وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیات

ری ها بازده سرمایه گذا از ناشی نقد وجه( خروج)ورود خالص جریان

 و سود پرداختی بابت تامین مالی
(105،415) 4،360 

 (16،203) (18،171) مالیات بر درآمد پرداختی

سرمایه  فعالیتهای از ناشی نقد وجه( خروج)ورود خالص جریان

 گذاری
(199،056) (63،857) 

 

 احتمالی:تعهدات سرمایه ای و بدهی های .4.3

 باشد.(، فاقد تعهدات سرمایه ای و بدهی های احتمالی می29/12/1396شرکت در تاریخ ترازنامه )

 دعاوی حقوقی و اثرات ناشی از آن:.5.3

 باشد.(، فاقد دعاوی حقوقی اثرگذار بر صورتهای مالی شرکت می29/12/1396شرکت در تاریخ )

 تاثیرآنها بر عملکرد شرکت:معامالت اشخاص وابسته و چگونگی .6.3

م یا سود سها روهی و معامالت با شرکتهای درون گروه صنعتی زرین، ناشی از خرید یا فروش کاال و خدمات، تامین مالی درون گدهًعم

 باشد.دریافتنی می

 

 

 4.نتایج عملیات و چشم اندازها
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 اصلی : تحقق افزایش سرمایه شرکت1.4.

 23/07/1396ر تاریخ دمیلیارد ریال،  300میلیارد ریال به  180افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ،  29/12/1396مالی منتهی به سال در 

 دراداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی زنجان به ثبت رسید.

که در مود نریال( را تقسیم 800اعالم شده) به ازاء هر سهم  EPSدرصد  83 ، سودی معادل 1395 *سود تقسیمی: شرکت در سال 

را  1396دهد. در حال حاضر شرکت پرداخت سود نقدی سهام برای سال مالی درصد رشد نشان می 129، به میزان  1394مقایسه با سال 

الح ، سودهای در صورت اخذ مجوز افزایش سرمایه از مراجع ذیص، رابورس( کند اما قصد دارد )جهت ورود به بورس از فپیش بینی نمی

 د را جهت سرمایه گذاری مجدد در فعالیتهای عملیاتی شرکت به افزایش سرمایه تبدیل نماید.انباشته و آتی خو

 تلفیقی:گروه  درآمد و بهای تمام شده عملیاتی/ سود عملیاتی/ سود خالص2.4.

ه دوره مالی متناظر، میلیون ریال گردید که نسبت ب 1،676،442 ، مبلغ29/12/1396 درآمد های عملیاتی شرکت در دوره مالی منتهی به

 درصد افزایش مالی را نشان می دهد. 44.4

ه دوره مالی متناظر، میلیون ریال گردید که نسبت ب 1،324،733مبلغ ، 29/12/1396 هزینه های عملیاتی شرکت در دوره مالی منتهی به

 دهد.درصد افزایش را نشان می 40.5

 61.2 متناظر، لیما دوره به نسبت که گردید ریال میلیون 314،942 مبلغ ،29/12/1396 به منتهی مالی دوره در شرکت عملیاتی سود

 .دهدمی نشان افزایش را درصد

 38.2 تناظر،م مالی دوره به نسبت که گردید ریال میلیون 303،813 مبلغ، 29/12/1396 به منتهی مالی دوره در شرکت خالص سود

 .دهدمی نشان افزایش را درصد
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13 
 

 



14 
 

 :شرکت اصلی نسبتهای مالی3.4.

 29/12/1395 29/12/1396 فرمول محاسبه شرح نسبت

 نسبتهای نقدینگی:

 نسبت جاری
 مجموع دارائی های جاری

1.72 1.69 
 مجموع بدهی های جاری

 ینسبت آن
 دارائی های جاری –پیش پرداختها -موجودی مواد و کاال

1.48 1.05 
 جاری های بدهی مجموع

 نسبت های سرمایه گذاری)اهرم مالی(:

 نسبت بدهی
 کل بدهیها

0.35 0.41 
 کل دارائی ها

 نسبت مالکانه
 ارزش ویژه

0.65 0.59 
 ها دارائی کل

نسبت حقوق صاحبان سهام به کل 

 بدهیها

 حقوق صاحبان سهام
1.83 1.45 

 مجموع بدهیها

 نسبت های سودآوری

 بازده حقوق صاحبان سهامنسبت 
 45 45 اتالیسود قبل از م

 ارزش ویژه

 نسبت بازده دارائی ها
 27 29 سود خالص + هزینه بهره

 کل دارائی ها

 نسبت نقد شوندگی سود
 81 63 خالص وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی

 خالص سود

 نسبت های ارزش ویژه

 )ریال(سود هر سهم
 مالیات سود قبل از

1209 1145 
 تعداد سهام

 )ریال(سود نقدی هر سهم
 سود تقسیم شده

--- 800 
 سهام تعداد

 جریان نقدی هر سهم
 های عملیاتی فعالیتخالص وجوه نقد حاصل از 

670 843 
 تعداد سهام

 بازده ارزش ویژه
 سود عملیاتی

45 39 
 ارزش ویژه

 نسبت های فعالیت

ناخالص به نسبت سود 

 فروش)درآمد(

 سود ناخالص
0.31 0.24 

 درآمد عملیاتی

 نسبت بازده فروش
 سود عملیاتی

0.32 0.28 
 تیعملیادرآمد 
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ا و ن، شاخصهمشی کیفیت، نقشه استراتژیک، اهداف کالن و عملیاتی سازمابا توجه به خط  شرکت زرین معدن آسیا )سهامی عام(

 نماید:معیارهای عملکرد را در حوزه های ذیل تعریف نموده و به طور مستمر آنها را پایش می

 :شاخصهای سنجش عملکرد مالی شرکت1.5.

 افزایش ثروت سهامداران از طریق افزایش سود ناخالص عملیاتی شرکت .1

 عملیاتی و پیش بینی هر سهم از طریق کاهش انحرافات بودجهتحقق سود  .2

 رکتافزایش سود خالص شرکت از طریق کاهش هزینه های مالی و کاهش هزینه های غیر عملیاتی و کاهش مالیات ش .3

 افزایش سود ناخالص شرکت از طریق کاهش بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی .4

 تریشاخصهای عملکرد درخصوص جلب رضایت مش2.5.

 امتیاز ترویج مشتری .1

 نرخ گردش مالی مشتری .2

 امتیاز میزان سوددهی مشتری .3

 نرخ حفظ مشتری .4

 شاخص میزان رضایت مشتری .5

 ارزش طول عمر مشتری .6

 میزان تعامل مشتری .7

 شکایات مشتری .8

 شاخص های مربوط به بازار و بازاریابی:3.5.

 میزان نفوذ برند در بازار .1

 میزان سهم بازار .2

 نرخ رشد بازار .3

 مکالمه با مشتریاننرخ  .4

 رتبه جستجوی برند در اینترنت .5

 نرخ کلیک در صفحه و مشاهده سایت شرکت از سوی مشتریان .6

ملکرد برای ارزیابی عملکرد در مقایسه با اهداف اعالم شدهمهمترین معیارها و شاخص های ع.5  
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 شاخص های افزایش انگیزه نیروی انسانی:4.5.

 . آموزش و افزایش دانش نیروی انسانی1

 . ایجاد و ارتقاء انگیزش کارکنان2

 . بکارگیری فناوری و سیستم های نوین3

 

 های بهبود مدیریت کیفیتشاخص 5.5.

 . شاخص کیفیت1

 . شاخص اثر بخشی تجهیزات2

 . میزان دوباره کاری3

 .میزان زمان خرابی ماشین آالت4

 




