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 سه سال گذشتهدر شرکت اصلی گزیده اطلاعات مالی (  9

 8931 8931 8931 الف ( اطلاعات عملکرد مالی طی دوره ) مبالغ به میلیون ریال ( :

 33836.6 839913911 821.12681 عملیاتی هایدرآمد

 9813131 9183191 1192131 سود ) زیان ( عملیاتی

 113116 133169 8832193 درآمد ) هزینه ( های غیر عملیاتی

 9813819 9113191 1112161 پس از کسر مالیات –سود ) زیان ( خالص 

 (111) 6 6 تعدیلات سنواتی

 663313. (8.63338)  8992861 وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی

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

 8363.3831 831613381 8231921.1 جمع داراییها

 9113391 8..1913 9..1.12 جمع بدهی ها

 9663666 1663666 1162666 سرمایه ثبت شده

 .1613.1 3163131 12.61..82 جمع حقوق صاحبان سهام

    ج ( نرخ بازده ) درصد ( :

 3. 1. 9. نرخ بازده دارایی ها

 11 16 91 نرخ بازده حقوق صاحبان سهام)ارزش ویژه(

    ریال -د ( اطلاعات مربوط به هر سهم 

 96636663666 11636663666 11626662666 تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع

 191 6 6 ریال -اولین پیش بینی سود هر سهم 

 116 6 6 ریال -آخرین پیش بینی سود هر سهم 

 82911 138 168 ریال)میانگین موزون تعداد سهام عادی( –سود)زیان( واقعی هرسهم 

 166 166 6 ریال -سود نقدی مصوب هر سهم 

 13831 13.16 12816. ریال -آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش 

 83666 83666 83666 ریال -ارزش دفتری هر سهم 

 121 3319 16 ریال -نسبت قیمت به درآمد هر سهم 

    هـ ( سایر اطلاعات :

    نفر ) پایان سال ( –تعداد کارکنان رسمی 

 811 .81 891 نفر ) پایان سال ( –تعداد کارکنان قراردادی 

    نفر ) پایان سال ( –تعداد کارکنان پیمانکاری 

 811 .81 891 نفر ) پایان سال ( –جمع کارکنان 
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 :)تلفیقی(اطلاعات دهیگز(  9

 8931 8931 8931 الف ( اطلاعات عملکرد مالی طی دوره ) مبالغ به میلیون ریال ( :

 .83111311 3.913.18. 929182111 عملیاتیدرآمد 

 .981331 1.12113 1912669 سود)زیان( عملیاتی

 163199 .11331 8.12181 درآمدهای)هزینه های( غیر عملیاتی

 9693189 ..18126 1.62931 پس از کسر مالیات –سود)زیان( خالص 

 (83961) 6 6 تعدیلات سنواتی

 883811. .8211 112833. عملیاتی وجوه نقد حاصل از فعالیتهای

    )مبالغ به میلیون ریال( :طلاعات وضعیت مالی در پایان دورهب ( ا

 831.131.8 2.332111. 21.829.9. جمع داراییها

 1313.83 836383.86 826912913 جمع بدهی ها

 9663666 1162666 1162666 سرمایه ثبت شده

 .396316 82.612111 8211.2311 جمع حقوق صاحبان سهام

    ج ( نرخ بازده)درصد( :

 6. 81 9. نرخ بازده دارایی ها

 99 91 91 نرخ بازده حقوق صاحبان سهام)ارزش ویژه(

    ریال -د ( اطلاعات مربوط به هر سهم 

 82938 138 131 )میانگین موزون تعداد سهام عادی(ریال –سود )زیان( واقعی هرسهم 

 8666 8666 8666 ریال -ارزش دفتری هر سهم 

    هـ ( سایر اطلاعات :

 11. .98 961 نفر)پایان سال( –تعدادکارکنان 
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 پیام هیئت مدیره :(  4

                    سهامداران محترم

س حسابرنماینده محترم  3 آنها ت مدیره شرکت 3 حضور کلیه سهامداران محترم و نمایندگانئضمن عرض سلام و خیر مقدم هی

ونی شرکت و همچنین نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار را در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نمستقل و بازرس قا

 .یمگرامی میدار شرکت زرین معدن آسیا )سهامی عام(

رمود تا تمام توان خود را توفیق خدمتگزاری را به ما اعطا ف منان در سایه الطاف بی دریغش 3 دشکر گزاریم که بار دیگر خداون

با اتکاء به حمایتهای شما  طبق اخلاص گذاشته و در راستای توسعه صنعت و معدن و شکوفائی اقتصاد ایران عزیزمان 3 در

     ن محترم گامهای بزرگی را برداریم.سهامدارا

فعالیت تولیدی سرب با هدف تولید کنسانتره روی و  8919 از سالآسیا)سهامی عام( زرین معدن شرکت معروض می دارد  

استفاده از دانش و تجربیات بزرگ مردان  توکل به نیروی لایزال الهی 3 با در سالی که گذشت توانستیمنموده است. خود را آغاز 

سب ضمن ک 3 کتهمت پولادین مدیران و کارکنان شر و تلاش خستگی ناپذیر 3 کارگیری تخصصه عرصه صنعت و معدن و ب

 پیشرفتهایی بسیار مطلوب داشته باشیم . رکوردی تازه در تولید محصولات نهایی شرکت 3

همواره بعنوان یکی از اجزای یاری دهنده  (علیرغم وجود تمامی مصائب و مشکلات)دن مسیرهمراهانی در طی طریق و پیمو

دانی و تشکر خود را از شما سهامداران و دست مراتب قدرت مدیره شرکت ئبدینوسیله هیمجموعه عمل نموده و خواهند نمود. 

 تمامی کارکنان شرکت زرین معدن آسیا اعلام میدارد . اندرکاران عرصه صنعت و معدن و

 

در )کرونا( 83و همچنین شیوع ویروس کووید ( و نوسانات نرخ ارز LMEبا توجه به شرایط بازار و تغییرات نرخ جهانی فلزات)

با درایت و تلاش فراوان توانستند ضمن دسترسی به اهداف کلان شرکت شرکت 3 مدیران و کارکنان  3هیئت مدیره  3 31سال 

در این راستا نظر سهامداران محترم را کسب کنند. بیشتری از بازار را  هم، سجهت تولید و پیشرفت و توسعه فعالیتهای جاری

ه و امید است تا در آینده نزدیک شاهد تحول عظیمی در بکارگیری سیاستها به آمار و اطلاعات مربوط در این گزارش جلب نمود

 و روشهای اجرائی در چهارچوب منافع اقتصادی شرکت باشیم.
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 کلیاتی درباره شرکت (  5

   تاریخچه

 در اداره ثبت شرکتها ومالکیت صنعتی 91.18. تحت شماره 83/61/8919شرکت زرین معدن آسیا)سهامی خاص(درتاریخ 

وصورتجلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده مورخ  1/1/8911تهران به ثبت رسید. به موجب صورتجلسه هئیت مدیره مورخ 

3 دفتر مرکزی شرکت به زنجان منتقل وشرکت در تاریخ 8911/.1/8مورخ  19813و آگهی تغییرات شماره  81/88/8911

ت صنعتی زنجان به ثبت رسید . با برگزاری مجمع عمومی عادی در اداره ثبت شرکتها و مالکی 1.11تحت شماره  8911/.9/8

فوق العاده   تصویب صورتهای مالی شرکت)سهامی خاص(3 نوع شرکت طبق مصوبه مجمع عمومی  و 8911/./1سالیانه مورخ 

بعنوان 3 "فزرین"با نماد  61/86/8938شرکت از تاریخ  اساسنامه نیز اصلاح گردید. به )سهامی عام( تغییر و 8911/./86مورخ 

 شرکت فرا بورس ایران درج گردید.در بازار دوم هفتمین نماد معاملاتی و شصت 

 سرمایه و ترکیب سهامداران(  6

ریال(  82666سهم 3 به ارزش اسمی هر سهم  8662666میلیون ریال)شامل تعداد  866سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 

سهم 3 به ارزش اسمی هر  1626662666میلیون ریال ) شامل تعداد  162666مبلغ بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به 

طی مجوز شماره  3/61/8938.و در تاریخ  افزایش یافته است . 8936/.3/8.ریال ( در پایان سال مالی منتهی به  82666سهم 

میلیارد ریال تغییر و به ثبت  16 ریال و به مبلغ 666/8ش زسهم به ار 666/666/16سرمایه شرکت به تعداد  .9.11/38/88

رخ مو 91161/8.8. شماره مجوز و .9/61/893. مورخه العاده فوق یعموم مجمع مصوبه براساسضمنا  رسیده است .

یابد  شیافزا الیر اردیلیم 816 به الیر اردیلیم 16 از شرکت هیسرما دهیگرد مقرر بهادار واوراق بورس سازمان .68/61/893

 ثبت به یتجار ریغ موسسات و شرکتها ثبت اداره در 8939/.3/6. خیتار در از محل آورده نقدی الیر اردیلیم 8.6 مبلغ که

 به الیر اردیلیم 816 مبلغ از هیسرما شیافزا3  83/68/8931عمومی فوق العاده مجمع مصوبه بموجب نیهمچن.  است دهیرس

 به یتجار ریغ موسسات و شرکتها ثبت اداره در 9/61/8931.تاریخ در  سهامداران ینقد آورده محل از الیر اردیلیم 966 مبلغ

 الیر اردیلیم 966 مبلغ از هیسرما شیافزا 3 8931/.81/8ه العاد فوق یعموم مجمع مصوبه بموجب نیهمچن . است دهیرس ثبت

 ثبت به یتجار ریغ موسسات و شرکتها ثبت اداره در8931/.81/8 خیتار در سود انباشته محل از الیر اردیلیم 166 مبلغ به

 به الیر اردیلیم 166 مبلغ از هیسرما شیافزا 3 8933/.69/6ه العاد فوق یعموم مجمع مصوبه بموجب.در نهایت است دهیرس

 دهیرس ثبت به یتجار ریغ موسسات و شرکتها ثبت اداره در 8933/.81/6 خیتار در سود انباشته محل از الیر اردیلیم 116 مبلغ

 .است
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 تغییرات سرمایه شرکت از ابتدا تا کنون:

 تغییرات سرمایه شرکت

 محل افزایش سرمایه سرمایه جدید)میلیون ریال( درصد افزایش سرمایه تاریخ افزایش سرمایه

 پرداخت نقدی 66. 866 8911/.1/6.

 واریز نقدی 162666 83366 8911/.63/6

 سود نقدی 162666 16 3/61/8938.

 واریز نقدی 8162666 66. 98/69/8939

 واریز نقدی 9662666 11 9/61/8931.

 سود انباشته 1662666 11 8931/.81/8

 سود انباشته 1162666 96 8933/.69/6

 

  8921سهامداران عمده شرکت در پایان سال 

1893/.3/8. شرح  .3/8./8931 

درصد  تعداد سهام نام سهامدار

 سهام

میلیون )مبلغ سهام

 ریال(
درصد  سهامتعداد 

 سهام

میلیون  )مبلغ سهام

 ریال(
 8863666 366.. 88636663666 8682166 629. 86821332333 آقای ابراهیم جمیلی

شرکت سرمایه گذاری صنعت و 

 معدن اعتماد ایرانیان

11211.2818 88211 11211. 193.183113 81311 193.18 

 163666 86366 1636663666 163666 86 1626662666 آقای تقی کرمی

 113113 3311 1121132616 1921.3 1218 1921.32616 شرکت کیمیای زنجان گستران

شرکت تولید و توسعه سرب و 

 روی ایرانیان

83.133331 63.1 83.16 83.133331 63.1 83.16 

شرکت توسعه تجارت امید 

 ایرانیان

3333331 63.6 83666 3333331 63.6 83666 

 63191. 1389 631913193. 91 62661 912193 نیکوکاری جمیلیموسسه بنیاد 

 8813816 93.9. 88138163981 192161. 11211 1921692911. درصد( 1سایر)زیر 

 1663666 866 16636663666 1663666 866 16636663666 جمع
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 شرکت از منظر بورس و اوراق بهادار (  7

شده است و درج  "فزرین "با نماد معدنیفرآورده های در بورس اوراق بهادار تهران در گروه  83/63/8936شرکت در تاریخ 

 . ه استبه عموم عرضه شد 61/86/8938سهام شرکت در تاریخ 

 سال اخیر به شرح زیر بوده است : چهاروضعیت سهام شرکت طی 

سال مالی 

 منتهی

تعداد سهام معامله 

 شده

ارزش سهام 

 معامله شده

 )میلیون ریال(

تعداد 

روزهای 

باز 

بودن 

 نماد

تعداد 

روزهای 

که نماد 

مله امع

 شده

 پایان سال مالی

ارزش 

)میلیون بازار

 ریال(

قیمت 

 )ریال(سهم

 سرمایه

)میلیون 

 ریال(

96/8./8931 8163113311. 838.13.18 ... ... 83.993816 13118 8163666 

.3/8./8931 89939113..8 1.13168 83. 83. 831.33966 13198 9663666 

.3/8./8931 .8831113963 831313.11 .81 .81 .31133166 13193 1663666 

.3/8./8931 8391838863.19 813319361. ..1 ..1 131183666 89311. 1663666 

  جایگاه شرکت در صنعت(  1

عت با حجم فروش شرکتهای فعال در این صنفعالیت می کند . شرکت در بین روی و سرب شرکت در صنعت تولید کنسانتره 

محصولات مختلف صنعت می باشد . همچنین سهم فروش  عمده اینره شرکتهای مریال در زمیلیون  68131.138معادل مبلغ 

: داخلی و صادرات به شرح زیر است این شرکت از کل بازار  

 شرح

 

سال مالی منتهی به 

.3/8./8931 

سال مالی منتهی به 

.3/8./8931 

سال مالی منتهی به 

.3/8./8931 

سهم شرکت از  نوع محصول

 بازار

سهم شرکت  صادرات

 از بازار

سهم شرکت  صادرات

 از بازار

 صادرات

 6 1383118 .8.336 .311...83 6 821932918 کنسانتره روی

 8113831 983918 6 ..3139 6 81.2119 کنسانتره سرب 

 6 6 6 13181 6 12616 کانه آرایی   
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 وضعیت تکنولوژی:  

 سیونافیلتر 3فلوتاسیون  3آسیاب 3 فرآیند تولید شامل سنگ شکن  -8

 آزمایشگاه شرکت توسط دستگاه جذب اتمیک فعال می باشد. -.

 محیط حقوقی شرکت (  2

 مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

 های مستقیم و تجارت  تاقوانین مالی -

 تامین اجتماعی و قانون کارقوانین سازمان  -

 قوانین و مقررات بانکی و گمرکی -

 قوانین و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار -

اهم ضوابط و مقررات وضع شده طی سال مالی مورد گزارش که تاثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیت شرکت داشته و یا انتظار  اضمن

 ه باشند 3 مشاهده نشده است .می رود تاثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیت شرکت داشت

 

 مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری(  81

 :سال اخیر به صورت مقایسه ای  سهارائه گزارش عملکرد مالی شرکت در 

بهای اقلام صورت سود و زیان سال مالی مورد گزارش اعم از اطلاعات مقایسه ای فروش ها 3 درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی و 

ها و وضعیت  تمام شده کالای فروش رفته و سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی و غیرعملیاتی 3 تغییرات در سرمایه گذاری

 :نقدینگی شرکت 3 بدهی ها بلند ملت و خرید و مصرف مواد اولیه بصورت خلاصه بشرح زیر ارائه می گردد
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00 
 

 
 

            صورت سود و زیان

 8931 شرح

 ریال()میلیون 

8931 

 )میلیون ریال(

8931 

 )میلیون ریال(

 33836.6 839913911 821.12681 فروش خالص و درآمد ارائه خدمات
    کسر می شود:

 (1193131) (3383111) (32.81..82) بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده
 96138.1 91131.1 9312131 سود ناخالص

    اضافه می شود:
 (13119.) (13116.) (912913) هزینه های فروش3 اداری و عمومی

 .93389 183111 392611 خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
 863113 913161 11133 جمع:

 سود عملیاتی

 
1192131 9183191 9813131 

 (93111) (883916) (112161) هزینه های مالی
 113116 133169 8832193 غیر عملیاتیخالص سایر درآمدها و هزینه های 

 113861 113619 1.2198 جمع
 91.3166 1.33131 1.129.1 سود ناشی از فعالیتهای عادی قبل از کسر مالیات

 (113191) (113.19) (162183) مالیات سود فعالیتهای عادی
 9813819 9113191 1112161 سود )زیان( خالص

 83618 138 168 ریال )میانگین موزون تعداد سهام عادی( –سود )زیان( هر سهم بعد از کسر مالیات 
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 خرید

 ( به شرح ذیل می باشد:کرایه حملآمار خرید عمده مواد اولیه)شامل خرید ماده معدنی و 

 محصول
 8931سال  8931سال  8931سال 

 مبلغ مقدار مبلغ مقدار مبلغ مقدار
 میلیون ریال تن میلیون ریال تن میلیون ریال تن

 16.3118 113169 3113111 3111..8 828112.81 1.2631 ماده معدنی
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 شرکت اصلی یزان تولید و فروش محصولاتم

 به شرح ذیل می باشد: طی سه سال اخیرمیزان تولید و فروش محصولات شرکت 

 محصول
 8931سال  8931سال  8931سال 

 فروش تولید فروش تولید فروش تولید

 تن تن تن تن تن تن

 1821.6 1123.9 1826.1 192981 192361 192131 کنسانتره روی 

 12836 92111 82991 82916 1..82 82993 کنسانتره سرب

 6 6 6 6 6 6 شمش روی

 .11 919 882118 12191  128.9 128.9 خدمات فلوتاسیون و کانه آرایی

 

 تن-مقدار تولید
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 میزان تولید و فروش محصولات شرکتهای فرعی:

 محصول نام شرکت
 

 8931سال  8931سال  8931سال 

 فروش فروش تولید فروش  فروش تولید فروش فروش تولید

 میلیون تن تن

 ریال

 ونیلیم تن تن میلیون ریال  تن تن
الیر  

گسترش 

روی  صنایع

 ایرانیان

شمش 
 روی

13111 12911 .2.9.2618 13938 13369 831813.99 13119 13111 3113111 

سیمین 

 معدن قزلجا

ماده 
معدنی 
 سرب

862116 862116 182839 129.1 12891 812.93 .3118 .3618 13111 

 

 فروش

 سال اخیر به شرح زیر می باشد: سهمقایسه اطلاعات فروش شرکت برای 

 محصول
 داخل کشور

 8931سال 8931سال 8931سال
 مبلغ مقدار مبلغ مقدار مبلغ مقدار
 میلیون ریال تن میلیون ریال تن میلیون ریال تن

 6..1383 .377،1 .311...83 7،97.، 821932918 5609.3 کنسانتره روی
 983918 161 3139.9 82991 81.2119 1..82 کنسانتره سرب

 6 6 6 6 6 6 شمش روی
       صادراتی:

 6 6 .8.336 91. 6 6 کنسانتره روی
 8113831 13911 6 6 6 6 کنسانتره سرب 

 6 6 6 6 6 6 شمش روی
       ج خدمات:

 18. .11 13181 883118 12616 128.9 درآمد حاصل از ارایه خدمات کانه آرایی

 6 6 6 6 6 6 درآمد حاصل از ارایه خدمات فلوتاسیون
 33836.6 .11313 839913911 113898 821.12681 182.19 جمع
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 تن-فروشمقدار

 

 میلیون ریال –مبلغ فروش 
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 : تغییرات در وضعیت نقدینگی و سرمایه در گردش شرکت

                     منابع اصلی نقدینگی و مصارف:الف( 

 8931سال  شرح
 )میلیون ریال(

 8931سال 
 )میلیون ریال(

 8931سال 
 )میلیون ریال(

 663313. (8.63338) 8992861 جریان نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
 (813818) (33131.) (.8281.) مالیات بر درآمد

 81.2161 (8162111) 8882319 یاتیعمل یها تیخالص ورود)خروج( نقد حاصل از فعال انیجر
 91. 111 6 وجوه حاصل از فروش دارائیهای ثابت مشهود

 (13111) (13.18) (.1219) وجوه پرداختی جهت خرید دارائیهای ثابت مشهود
 (11.) 6 (981) وجوه پرداختی جهت خرید دارائیهای نامشهود

 (363666) 162666 8.62111 وجوه پرداختی بابت تحصیل سایر دارائیها
 (86.3.13) (183981) (8113131) وجوه پرداختی جهت تحصیل سرمایه گذاریها 

 .8388 3199. 32181 سود سهام دریافتی
 113311 13161. 312191 و سود سپرده سرمایه گذاری سود سهام دریافتی

 (81.2331) 18. 112911 یگذار هیسرما یها تیخالص ورود)خروج( نقد حاصل از فعال انیجر
 32186. (81629.1) 8112.31 یمال نیتام یها تیخالص ورود)خروج( نقد قبل از فعال انیجر
 8812313 8.12161 1662631 لاتیحاصل از تسه ینقد یها افتیدر

 (32.18.) (8662.18) (1.21.9.) لاتیبابت اصل تسه ینقد یپرداختها
 (93111) (883916) (912681) سود پرداختی بابت تسهیلات مالی

 8.62666 6 6 وجوه حاصل از افزایش سرمایه
 (8113186) (8993311) (86.2116) سود سهام پرداختی

 112611 (162181.) 8392861 نقد ی)کاهش( در موجودشیخالص افزا
 6121.1. 132111. 832199 سال ابتداینقد در  یمانده موجود

 19 .16 11 نرخ ارز راتییتغ ریتاث
 132111. 832199 8.2161. سال انینقد در پا یمانده موجود
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 ب( وضعیت جریانهای نقدی عملیاتی:

 8931سال شرح
 )میلیون ریال(

 8931سال
 )میلیون ریال(

 8931سال
 )میلیون ریال(

 9813139 9112191 1112161 پس از کسر مالیات سود عملیاتی
 .81391 813.81 813161 هزینه استهلاک و تغییرات دارایی3 سایر دارائیها و سرقفلی

 111 6 .9291 خالص افزایش )کاهش( در ذخیره مزایای پایان خدمت
 (633886.) (.111311) 892863 کاهش )افزایش( حسابهای دریافتنی و پیش پرداختها

 113913 (3.3199) (8613111) کاهش )افزایش( موجودی مواد و کالا
 (13611) 3111... (812111.) افزایش )کاهش( حسابهای پرداختنی و پیش دریافتها

 ..31. (118) (86126.9) سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی و کارمزد بانکی
 6 (6..2.) 192191  سایر

 663313. (8.63338) 8992861 جمع جریان نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
 

 

 تغییرات در داراییهای ثابت و سایر داراییها شرکت:

 8931سال شرح
 )میلیون ریال(

 8931سال
 )میلیون ریال(

 8931سال
 )میلیون ریال(

 کاهش افزایش کاهش افزایش کاهش افزایش عنوان
 6 6 6 6 6 6 زمین

 6 3631. 6 6 6 111 ساختمان 

 6 3811. 6 93131 6 11 ماشین آلات 
 6 6 6 1 6 6 تاسیسات

 13316 199 136 83111 6 6 وسائط نقلیه

 6 83163 6 83116 6 12886 اثاثه و منصوبات
 6 11 6 9 6 6 ابراز آلات

 6 11. 6 91 6 1 تجهیزات تولید

 6 6 6 6 111 2.16. داراییهای در جریان تکمیل

 13316 136.1 136 13.18 111 .12.1 جمع



 شرکت زرین معدن آسیا ) سهامی عام (

 گزارش فعالیت و وضعیت عمومی 

 8921اسفند  92برای سال مالی منتهی به 

08 
 

 
 

 

 های شرکت: تغییرات در ارزش دفتری سرمایه گذاری

ارزش دفتری  شرح
 در ابتدای سال
 )میلیون ریال(

افزایش طی سال 
 مالی

 )میلیون ریال(

کاهش طی سال 
 مالی

 )میلیون ریال(

ارزش دفتری در 
 پایان سال

 )میلیون ریال(
 132316. 6 6 132316. ایرانیانشرکت گسترش صنایع روی 
 92116 6 6 92116 شرکت سیمین معدن قزلجا

 8162166 6 1.2166 112666 شرکت توسعه معادن سرب و روی مهدی آباد
 182866 6 912866 92666 شرکت زرین روی کاسپین

 918 (113) 6 82666 شرکت کیمیای زنجان گستران
 166 6 6 166 شرکت ذوبگران رنگین فلز

 986 6 6 986 شرکت راهبران صنعت سرب و روی انگوران
 816 6 6 816 شرکت توسعه معادن زرین سرب خاورمیانه

 16 6 6 16 شرکت صنعتی و معدنی پتاس ایران
 11 6 6 11 شرکت خدمات تخصصی شهرک روی

 86 6 6 86 شرکت توسعه تجارت امید ایرانیان
 621 6 6 621 شرکت سرب و روی قشم

 6291 6 6 6291 حمل و نقل زرین ترابر خاورمیانهشرکت 
 82691 6 82691 6 توسعه معادن فلات زرین کیمیا

 12666. 6 12666. 6 توسعه معادن زرین صبا
 12116 6 12116 6 فرآوری بهین فرآور زنجان

 1182611 (113) 8112131 9.13131  جمع
 

 تغییرات در حقوق صاحبان سهام شرکت :

 افزایش )کاهش( 8931/.3/8. 8931/.3/8. عنوان

 نسبت به سال قبل

 درصد میلیون ریال میلیون ریال شرح
 6 1663666 1663666 سرمایه

 6 6 6 علی الحساب افزایش سرمایه
 8211 ...133 162666 اندوخته قانونی

 1621 1.83111 .111231 سود انباشته
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 129. 3163131 12.61..82 حقوق صاحبان سهام

 

  شرکت: بلند مدت های تغییرات در بدهی

 شرکت فاقد بدهی های بلند مدت میباشد .

 تقسیم سود شرکت:

 افزایش )کاهش( 8931/.3/8. 8931/.3/8. عنوان

 نسبت به سال قبل

 درصد میلیون ریال میلیون ریال شرح
 (31231) ...833 111 اندوخته قانونی

 11211 8.63666 662666. سود سهام مصوب
 .1921 1163131 .111231 جمع سود تخصیص داده شده

 

 نسبت های مالی

 و مقایسه آن با دو سال قبل به شرح زیر می باشد:  8931جدول نسبت های مالی شرکت در سال 

 8931سال  8931سال  8931سال  شرح
 .821 8219 8211 نسبت جاری
 6291 6216 6291 نسبت بدهی

 62.3 62.1 62.9 نسبت بازده مجموع دارایی ها
 6211 6216 6291 نسبت بازده حقوق صاحبان سهام

 6219 (6298) (62.1) نسبت نقد شوندگی سود
 83911 138 168 ()بر اساس میانگین موزون تعداد سهام عادی(EPSسود هر سهم )

 6 166 166 (DPSسود نقدی هر سهم )
 جریان نقدی هر سهم

 
81. (.9.) 116 
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 مالی آتی شرکت( تعهدات 81

 شرکت فاقد تعهدات و بدهی های احتمالی در تاریخ تائید صورتهای مالی می باشد.

 ( اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته 88

می   پیوست صورتهای مالی عمدتا مربوط به تسویه حساب های فی مابین  94معاملات با اشخاص وابسته به شرح یادداشت 

 باشد.

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

نسبت بدهی نسبت بازده مجموع 
دارایی ها

نسبت بازده حقوق 
صاحبان سهام

1398 1397 1396



 شرکت زرین معدن آسیا ) سهامی عام (

 گزارش فعالیت و وضعیت عمومی 

 8921اسفند  92برای سال مالی منتهی به 

20 
 

 
 

 

 

 نظام راهبری شرکت ( 89

 : ترکیب اعضا هیئت مدیره 

 نماینده سمت اعضای هیئت مدیره
 مدت مأموریت

 توضیحات
 خاتمه شروع

 غیر موظف 1/61/8166. 1/61/31. آقای حسین سلیمی رئیس هئیت مدیره یلیمج یکوکاریادنیبن

صنعت و معدن  یگذار هیسرما شرکت

 انیرانیا اعتماد
 موظف 1/61/8166. 1/61/31. آقای علی اکبر ولی پور هئیت مدیره نایب

 و روی  سرب وتوسعه دیتول شرکت

 انیرانیا

 عضو هئیت مدیره

 مدیر عامل و

 موظف 1/61/8166. 1/61/31. آقای شهرام کدخدایی

 غیر موظف 1/61/8166. 33/.9/6. آقای بابک رحیمیان عضو هئیت مدیره کیمیای زنجان گستران

رضا جمیلیآقای  رهیمد تیهئ عضو انیرانیا دیام تجارت توسعه شرکت  موظف 1/61/8166. 1/61/31. 

 

 مشخصات و سوابق هر یک از اعضای هیئت مدیره  : 

 تحصیلات سمت نام ونام خانوادگی
تاریخ عضویت در 

 هیئت مدیره
 مدرک تحصیلی

هیئت مدیره رئیس آقای حسین سلیمی  بازرگانیمدیریت  .86/893/.. کارشناسی ارشد 

 ریاضی 3/86/8936. کارشناسی نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی اکبر ولی پور
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ی شهرام کدخداییآقا و عضوهیئت مدیرهمدیرعامل    ژی موادرمتالو 3/86/8936. کارشناسی ارشد 

 بازرگانیمدیریت  8933/.9/6. کارشناسی ارشد عضوء هیئت مدیره آقای بابک رحیمیان

رضا جمیلیآقای   اقتصاد 69/61/8931 ارشد کارشناسی عضو هیئت مدیره 

 سیاست گذاری در شرکت :

فرایند سیاست گذاری در شرکت معمولا پس از تعیین چارچوب کلان آن توسط هیئت مدیره که در برخی از موارد بر مبنای 

و  حقوق .به اعضا مدیران و مسئولان میانی شرکت ارجاع میشود 3پذیرد پیشنهاد مدیران ارشد و تصویب مدیر عامل انجام می

مزایای مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره بر اساس احکام صادره توسط سهامدار عمده و حق حضور اعضای غیر موظف بر اساس 

عیین مده ت. سیاست کلی در خصوص تخصیص پاداش اعضای هیئت مدیره توسط سهامدار ع مصوبه مجمع عادی تعیین میگردد

 گردد. و بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی 3 پرداخت می

 

  اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت: 

سابقه اجرایی در  تحصیلات سمت نام و نام خانوادگی

)سال(شرکت  

سوابق مهم 

)سال(اجرایی  

میزان مالکیت در 

)تعداد سهام شرکت

 سهم(

  1112.11  6.  81 کارشناسی ارشد مدیرعامل شهرام کدخدایی

  83111  18  8. کارشناسی مدیرمجتمع فرامرز بهنام

  8612111   6.  9 دانشجوی دکتری  و اداری مدیرمالی رضا محبی

 

 یقانون بازرس و مستقل حسابرس به مربوط اطلاعات(  98
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میباشد که به موجب مصوبه مجمع عمومی  اندیشاننو و خدمات مدیریت حسابرس و بازرس قانونی شرکت موسسه حسابرسی

میلیون ریال تعیین  82.66صاحبان سهام انتخاب گردیده است . میزان حق الزحمه حسابرس براساس توافق فیمابین مبلغ 

 می باشد. آزموده کارانو خدمات مدیریت حسابرسی  موسسه 8931گردیده و نام بازرس علی البدل شرکت در سال 

 

 

 گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت (  48

یتی های بااهمبا ریسک گذاری در طرح موضوع افزایش سرمایۀ پیشنهادی و فعالیت شرکت زرین معدن آسیا)سهامی عام(3سرمایه

گذاری در این شرکت3 عوامل مطرح شده را مدنظر گیری در خصوص سرمایهگذاران باید پیش از تصمیمسرمایه همراه نیست.

 باشد:این عوامل به شرح زیر می دهند.قرار 

نظر به اینکه فعالیت اصلی شرکت زرین معدن آسیا)سهامی عام( در زمینه تولید کنسانتره روی و کنسانتره سرب می باشد کل 

 سایر عوامل به شرح زیر می باشد:. د رشرکت در معرض ریسک های مرتبط با صنعت سرب و روی قراردا

 ریسک تجاری

لات تولیدی شرکت در موارد مختلف نشان دهنده میزان وابستگی وضعیت این محصولات به میزان تقاضا در کاربرد محصو

رشد اقتصادی و قدرت خرید مصرف کنندگان شمش روی بستگی به بخشهای مختلف صنعت می باشد که این میزان تقاضا 

جهانی مجموعه عواملی هستند که می توانند بر بازارهای مازاد عرضه و تغییرات قیمت  دارد3 لذا کاهش تقاضا 3 بحران اقتصادی 3

در حال حاضر تقاضا برای محصولات شرکت بیشتر از میزان تولید در داخل کشور می این محصولات تاثیر داشته باشند. مصرفی 

 باشد. 

 مین مواد اولیه اریسک ت

شده توسط شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به  مواد اولیه عمده مورد نیاز شرکت از معدن انگوران براساس جداول ارائه

نرخ   LMEعیار روی و سرب موجود در ماده معدنی و قیمت سرب و روی در بازار بورس لندنبه صورت سهمیه بندی و با توجه 

دلار تعیین می شود. با توجه به توافق بعمل آمده با خریداران داخلی محصولات 3 معاملات مطابق روال خرید از شرکت تهیه و 
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مت ی3 نوسانات قهه انجام می شود که با این اقدامما 9داخلی مدت دار  LCتولید مواد معدنی ایران به صورت فروش نقدی 3 

در جهت تامین  ن افزایش و کاهش نرخ دلار 3 ریسک قابل توجهی را متوجه شرکت نمی کند.فلزات در بازار جهانی و همچنی

 ید نماییم.تول خرید نموده و کنسانترهرا با معادن دیگر در حال مذاکره و توافق می باشیم که بتوانیم ماده معدنی 3 نیاز مواد اولیه 

ید خر جهتشرکت در راستای کاهش ریسک تامین مواد اولیه از شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران اقدام به برنامه ریزی 

 مواد معدنی از سایر منابع از جمله معادن مهدی آباد که بزرگترین معدن سرب و روی کشور می باشد نموده است .

 ریسک ناشی از رقابت در صنعت 

از شرکت کالسیمین در رتبه دوم سهمیه خاک از معدن انگوران و همچنین سایر  آسیا)سهامی عام( بعدشرکت زرین معدن 

ایران با دارا بودن رتبه پنجم جهان از لحاظ ذخایر سرب و روی 3 از نظر میزان  .کنسانتره سرب و روی می باشد گان تولید کننده

سوی دیگر بهای تمام شده این محصولات در ایران بالاست و چون بخشی از  .در جایگاه شصتم جهان قرار داردنیز بهره برداری 

  . ی با ریسک رقابت مواجه استاز تولیدات و فروش شرکت صادراتی است لذا شرکت در صحنه بین الملل

 )ویروس کرونا(82ریسک ناشی از شیوع ویروس کووید 

و به جهت رعایت دستورات ستاد مقابله با بیماری کرونا3  8931در اواخر سال  کرونا به محض تشدید اپیدمی ناشی از ویروس

ن ضمن همچنی مشکوک نمود. شرکت و غربالگری کارکنان از ورود به قبل تب سنجی تمام کارکنان این شرکت اقدام به کنترل

نده3 در نبا ماسک و محلول ضدعفونی ک دفاتر صنعتی و اداری خویش به صورت روزانه و تجهیز کلیه پرسنل ضدعفونی کردن

از  هیچیک جلسات سازمانی با رعایت فاصله اجتماعی اقدام نمود. این شرکت ضمن عدم تعدیل جهت کاهش تعداد و زمان

از  انجام و معمول پروتکلهای مصوب بهداشتی3 تولید خود را طبق روال بیماری مذکور3 با رعایت کامل خویش بدلیل پرسنل

 حاضر نیز ادامه روند جاری تولید و فروش شرکت در حال لید جلوگیری نمود. در حالفروش و تو ایجاد هرگونه خللی در میزان

شرایط ناخواسته به وجود آورد3  کرونا بسته باشد و یا ویروس انجام می باشد. یادآور می شود چنانچه بازارهای جهانی همچنان

 شت.ندگان سرب و روی وجود خواهد دامشکلات برای تمامی شرکت های صادرکننده از جمله صادر کن آمدن پیش امکان
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 گزارش عملکرد اجتماعی شرکت( 85

 تامین رفاه و امنیت کارکنان و آموزش       8 

 تلاش در جهت ایجاد امنیت شغلی و دانش سازمان .

 کمک به موسسهای فرهنگی و ورزشی و عام المنفعه 9

 و پی گیری های لازم در مورد صرفه جویی در مصرف انرژی ایجاد تمهیدات مرتبه های لازم 1

 دارا بودن لوح صنعت سبز   1

 اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع(  68

و در سال  نمودهمذکور اقدام  هاینسبت به رفع بند شرکت3  8931 تاکیدی گزارش حسابرسی سال مالیبا توجه به بندهای 

 بندهای مربوطه رفع گردیده است. برخی از 8931مالی 

 ود پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم س(  78

)طبق  درصد سود خالص سال 86بان سهام جهت تقسیم سود بر مبنای سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره به مجمع عادی صاح

 می باشد. قانون تجارت(

 فعالیتهای توسعه منابع انسانی(  18

 تحصیلات بشرح زیر می باشد. تعداد پرسنل به تفکیک میزان

 دکترا کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی دیپلم زیر دیپلم سال

8931 11 91 1 .1 1 8 
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 برنامه های آینده شرکت (  28

م در ایجاد تنوع لاز و3 بهبود کیفیت محصولات و کاهش هزینه های تولید  به منظور افزایش میزان تولیدبرنامه ریزی های لازم 

دریافت خاک از معادن مختلف طرح  8933شرکت برای سال از اهم برنامه های آینده شرکت میباشد. منابع خرید خاک معدنی 

. همچنین شرکت با سرمایه گذاری یا افزایش دارد دست اجرا در راو معدن مهدی آباد  اسیمین معدن قزلجمعدن از جمله 

سرمایه گذاری در شرکتهای توسعه معادن فلات زرین کیمیا3 توسعه معادن زرین صبا 3 توسعه معادن سرب و روی مهدی آباد و 

 : نمی بینددور از انتظار را دستیابی به اهداف ذیل زرین روی کاسپین3 انتظار 

 و کاهش سربارافزایش حاشیه سود با افزایش تولید  -8

 کاهش ریسک با توجه به عدم توان رقبای محلی در فرآوری ماده معدنی سولفوره -.

 افزایش سهم بازار با حفظ مشتریان و در نتیجه حضور مقتدرانه تر در بازار روی -9

 افزایش کیفیت محصول -1

 کاهش سربار -1

 افزایش سهم صادرات -1

 در شرکت سرمایه پذیر اکسید سرب و رویتولید  -1

 در شرکت سرمایه پذیرتولید سولفات سرب و روی  -1

 در شرکت سرمایه پذیر تولید گرد روی -3

 در شرکت سرمایه پذیر زغال سنگکنسانتره تولید  -86

 افزایش توان و ظرفیت خطوط تولید فعلی  -88

 افزایش بهره وری نهاده های تولید ی با اعمال سیستم های مدیریت  -.8

 راندمان و بهبودکیفی محصولات تولیدیهمکاری با دانشگاه ها جهت افزایش  -89

 جذب فارغ التحصیلان نمونه دانشگاه ها 3 جهت همکاری با شرکت  -81

 اطلاعات تماس به شرکت (  91
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