
   
 

 بیانیۀ ثبت

 (4831قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران )مصوب  22موضوع مادۀ 
 
 

 

  4/2 –فرم ب 

 ناشی از افزایش سرمایهم های سهامی عا بیانیۀ ثبت سهام در دست انتشار شرکت

 های تولیدی و خدماتی شرکت
 
 
 

 شرکت ریخته گری تراکتور سازی ایران )سهامی عام(
 
 

 1501شماره ثبت  -آذربایجانشرقی/ شهر تبریز استان
 
 
 

دفاتر تهران گروه صنعتی  -جنب پارس خودرو -روبروی شهاب خودرو -جاده مخصوص کرج 5.9کیلومتر  -تهران
 شرکت ریخته گری تراکتور سازی ایران -تراکتور سازی ایران
 520 -33945544 تلفن :  

 0445439300کد پستی : 

 

 45204ن بورس و اوراق بهادار شمارۀ ثبت نزد سازما
 

 50/42/4830ثبت شده در 
 

 تذکر:
ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمیناان از راایات مرارراا واانونی و مصاوباا      

ها یاا   شرکت سازمان و شفافیت اطالااتی بوده و به منزلۀ تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد
 باشد.  های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی طرح

 بهادار اوراق و بورس سازمان

 F-SP-73    :کد

 



 

 شرکت ریخته گری تراکتور سازی ایران) سهامی عام(

 
 میلیون ریال 055،555سهم به مبلغ  055،555،555

 سهام عادی
 

 
، (سهامی اامراکتور سازی ایران)ریخته گری تمنظور انتشار اطالااا مرتبط با ارضۀ سهام در دست انتشار شرکت این بیانیه، به

، توسط ناشر ها، اطالااا، اسناد و مدارکی که در مرحلۀ ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شدهبر اساس مجمواۀ فرم
 است. گردیدهو ارائه تهیه 

 نی ناشران اوراق بهادار به آدرسرسابه سامانه جامع اطالعتوانند  میمنظور دسترسی به اطالااا مالی شرکت گذاران بهسرمایه 

www.Codal.ir  .مراجعه نمایند 

منتشر و به اموم ارائه خواهد  اطالااا از طریق روزنامۀ ریخته گری تراکتور سازی ایران) سهامی اام( های شرکت آگهی
 گردید.
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 شخصات ناشرم -1

 شرکت الیتتاریخچۀ فع -4-4

به صورا کامل از شرکت تراکتور سازی منفک گردیده و در تاریخ  0466در سال تراکتور سازی ایران  شرکت ریخته گری 
در اداره ثبت شرکتها و مالكیت صنعتی تبریز و تحت انوان شرکت سهامی خاص به ثبت  3593تحت شماره  03/55/0466

نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی اام تبدیل  ،ع امومی فوق العادهبا تشكیل مجم 45/54/46رسیده است. در تاریخ 
و  بعنوان دویست و هفتاد 02/54/44تراضای پذیرش شرکت در بورس مورد وبول واوع شده و در  06/05/46شد. در تاریخ 

 ورار گرفت . بورس در فهرست سازمان "ختراك "یكمین شرکت پذیرفته شده و با نماد

 

 شرکت تموضوع فعالی -2-4
 باشد.شرح زیر می، موضوع فعالیت اصلی به(سهامی اام ریخته گری تراکتور سازی ایران)مطابق اساسنامۀ شرکت 

  گری. صادراا انواع وطعاا ریخته خرید، فروش ووارداا مواد اولیه، تولید،  وو فروش  خرید •

 اودام در زمینه صنایع وابسته و عه شرکت وتجهیزاا مربوط به توس آالا صنعتی و فروش و وارداا انواع ماشین خرید، •
  مشاوره در انتخاب آنها. مباشرا و اندازی و راه نصب و

و سایر  یگر وطعاا ریخته یبر رو یو تكمیل یو انجام املیاا ماشینكار یگر مشارکت در تولید وطعاا ریخته  •
 وطعاا در داخل یا خارج از شرکت و فروش و صادراا آنها.

آالا مورد نیاز صنایع  و ماشینتجهیزاا  ابزارها وها و  مجمواه ها و جعبه ماهیچه واع والبها وساخت ان طراحی و •
 . گری و سایر صنایع و فروش و صادراا آنها ریخته

حرووی اام  ارد ورارداد مربوط به موضوع فعالیت شرکت با اشخاص حریری و و گذاری ، سرمایهانجام هرگونه املیاا  •
 از داخلی یا خارجی.

 بازار سهام شرکت -8-4
پذیرفته شده  بورس اوراق بهادار تهران در  02/54/44سهامی اام، در تاریخ ریخته گری تراکتور سازی ایران سهام شرکت 

 است.
ماورد معاملاه    دوم بورسو در بازار ختراك با نماد  ،و ساخت وطعاا روخود بندی در صنعت ا طبرهب هم اکنون سهام شرکت

 گیرد.ورار می
 

 سهامدارانترکیب  -1-4
 .باشد به شرح زیر می 06/53/0454ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ 

 

409,039,00109.0حقوقی) سهامی عام(شرکت تراکتورسازی ایران4

18,845,21025.8---سایر سهامداران کمتر از 4 درصد2

248,555,555455

درصد نام سهامدارردیف

جمع

تعداد سهامنوع شخصیت
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  مشخصات اعضای هیئت مدیره -0-4
زیر به انوان ااضاای هیتات مادیره    حرووی  اشخاص  ،22/54/0454مورخ  ساالنهبه موجب مصوبۀ مجمع امومی اادی 

  انتخاب گردیدند.دو سال  برای مدا

تاریخ اتمامتاریخ شروع

0454/54/220355/54/22شرکت بازرگانی و خدماا پس ازفروش تراکتورسازی0

0454/54/220355/54/22شرکت موتور سازان تراکتور سازی ایران2

0454/54/220355/54/22شرکت خودرو سازان دیزلی آذربایجان4

0454/54/220355/54/22شرکت خدماا صنعتی تراکتور سازی ایران3

0454/54/220355/54/22شرکت تراکتور سازی ارومیه9

شرکتهای حرووی اضو هیتت مدیرهردیف
مدا ماموریت

 
 

 شرکتقانونی  بازرس و  حسابرسمشخصات  -0-4
به انوان حسابرس و  حسابرسی فراز مشاورمؤسسۀ ، 22/54/0454، مورخ ساالنهمجمع امومی اادی براساس مصوبۀ 
مالی وبل مؤسسۀ و بازرس وانونی شرکت در سال است. حسابرس  برای مدا یک سال انتخاب گردیدهبازرس وانونی 

 است.  بوده فراز مشاورحسابرسی 
 

 سهام شرکت وضعیت -0-4
 باشد: طی سال جاری و دو سال اخیر به شرح زیر می ریخته گری تراکتور سازی ایران)سهامی اام( شرکتوضعیت سهام 

 

سال جاری

)تا تاریخ 4893/51/40(

204.555.555204.555.555204.555.555تعداد کل سهام شرکت

%05.62%05.62%05.62درصد سهام شناور آزاد

05.4093.4532.902آخرین ویمت )ریال(

سال 4890  سال 4890شرح

 

 

 روند سودآوری و تقسیم سود -3-4
 اخیر به شرح زیر بوده است:مالی شرکت طی سه سال  میزان سود )زیان( خالص و سود ترسیم شدۀ

 

سال 4890سال 4890سال 4890شرح

09042902سود )زیان( واوعی هر سهم شرکت اصلی )ریال(

555سود )زیان( واوعی هر سهم گروه )ریال(

8353510سود نردی هر سهم )ریال(

248,555248,555248,555سرمایه )میلیون ریال(
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 نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه -2
میلیون ریال و از محل آورده نرادی و مطالبااا    204،555میلیون ریال به مبلغ  032،555افزایش سرمایۀ وبلی شرکت از مبلغ 

صاورا گرفتاه اسات. نتاایج      اجرای پروژه های بهینه سازی تاسیساا تولیدی شارکت منظور  ه بهحال شده سهامداران بوده ک
تصاویب شاده و در تااریخ     24/00/0449العاادۀ ماورخ   حاصل از افزایش سرمایۀ مزبور که طی تصمیماا مجمع امومی فاوق 

  ثبت رسیده، در جدول ذیل منعكس شده است. ها بهنزد مرجع ثبت شرکت 00/59/0446

 

40.55540.555   افزایش سرمایه

04,55504,555جمع منابع

40.55540.555  اجرای پروژه های بهینه سازی تاسیساا تولیدی

04,55504,555جمع مصارف

مبلغ برآوردی )میلیون ریال(
نتایج واقعی )میلیون 

ریال(
شرح

بع
منا

ف
ار

ص
م

 
 

شامل افزایش تناژ تولید ، صرفه جویی در هزینه های تولید و افزایش سود آوری شرکت بود که  49اهداف افزایش سرمایه سال 
 طبق جدول زیر پس از افزایش سرمایه، اهداف تعیین شده محرق گردیده است.

 

سال 44سال 46سال 49سال 43شرح

35.45933.04334.65536.245  مردار تولید سالم )تن(

32.49435.30494.44995.362  مردار فروش)تن(

393.254945.024454.565444.435  درآمدهای املیاتی)میلیون ریال(

45.35646.45044.54245.442  مردار کل ذوب مصرفی )تن(

04.42604.92405.24004.249  مردار تولید خالص خط ب )تن(

20.34320.00520.63425.203  مردار تولید ناخالص خط ب )تن(

02.4502.2505.545.93  درصد اسكرپ تولید خط ب
 

 

 یهتشریح طرح افزایش سرما -3
 هدف از انجام افزایش سرمایه -4-8

 باشد. سهامی اام، از افزایش سرمایۀ موضوع این بیانیۀ ثبت، به شرح زیر میریخته گری تراکتور سازی ایران هدف شرکت 
از نیروی انسانی به انوان یكای   استفاده بهینه از منابع موجود در سازمان ها شامل دارائیهای ثابت و موضوع افزایش کارائی و

 ،اساتفاده از تجربیااا دی ار شارکتها و ناوآوری هاای کارشناساان        اهداف و برنامه های مدیریت در هر سازمانی می باشاد. 
 تاثیراساسی در این فرایند دارد. اثراا این فرایند معموال به شكل بهبود پارامترهاای املیااتی از وبیال کااهش زماان تولیاد،      

 پارامترهای مالی از وبیل کاهش  ایجاد مزیت روابتی و ه ازای هر تن محصول،کاهش مصرف انرژی ب سرانه، افزایش تولید
 افزایش سودآوری شرکت ظاهر میشود که در نهایت موجباا افزایش  افزایش حاشیه سود محصوالا و هزینه های تولید،

 نیاز بنحوی که تامین وجوهارزش سهام و ثروا سهامداران را فراهم می آورد. همچنین تامین حداول سرمایه در گردش مورد 
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افزایش سرمایه جهت اجارای پاروژه هاای خریاد و      وجوه حاصل از مورد نیاز جهت گردش امور وانجام فعالیتها مردور باشد. 
 شرکت و افزایش بهره وری و راندمان و راایت الزاماا زیست محیطی ومستولیتهای اجتماای سازی تاسیساا تولیدی بهینه

 .واهد شدصرف خ

 

 تأمین آن منابعگذاری مورد نیاز و  سرمایه -2-8
جدول به شرح  ریال و منابع تأمین آنمیلیون  599،440های یاد شدۀ فوق  گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه مبلغ کل سرمایه

 باشد.  زیر می

جمعمرحله دوم )4899(مرحله اول )سال 4893(

446.349495.555646.349  مطالباا و آورده نردی سهامداران

04.909504.909  اندوخته طرح و توسعه

40.446224.449299.440  منابع داخلی

834,330008,330900,004جمع منابع

440.446944.449599.440  اجرای پروژه های بهینه سازی تاسیساا تولیدی

834,330008,330900,004جمع مصارف ف
صار

م
بع

منا

شرح
آخرین برآورد در تیرماه 4893

 

 یشنهادی و محل تأمین آنمبلغ افزایش سرمایۀ پ -8-8
میلیون ریال  204555در نظر دارد سرمایۀ خود را از مبلغ  ریخته گری تراکتور سازی ایرانشرکت  ،ارائه شده برنامۀبا توجه به 
به شرح زیر   توسعه و مطالباا و آورده نردی سهامداران اندوخته طرح ومحل از  طی دو مرحله،میلیون ریال 504،555به مبلغ 

 ش دهد.افزای

 میلیون ریال 495،555)مبلغ میلیون ریال  964،555میلیون ریال به مبلغ  204،555از مبلغ  افزایش سرمایه مرحله اول
میلیون ریال ( و اندوخته طرح و  446،349) و آورده نردی سهامداران درصد( از محل مطالباا حال شده 4/063معادل 

 میلیون ریال( 04،909توسعه) مبلغ 

  میلیون ریال 495،555میلیون ریال )مبلغ  504،555میلیون ریال به مبلغ  964،555م افزایش سرمایه از مبلغ مرحله دو
 و آورده نردی سهامداران درصد( از محل مطالباا حال شده 4/063معادل 

 مطالبات سهامداران -1-8
 باشد:شرح ذیل میثبت به هجزئیاا مطالباا سهامداران امدۀ شرکت و منشاء ایجاد آن در تاریخ تهیۀ بیانی

سهامدار
درصد 

سهامداری

مبلغ مطالبات 

ناشی از سود سهام
جمع مطالبات سهامدارمبلغ سایر مطالبات

سهم از افزایش 

سرمایه

01,132051,053009,595010,399%09.00  شرکت تراکتور سازی ایران)سهامی عام(

24,081524,081489,030%25.88  سایر سهامداران زیر یک درصد

45530,240051,053095,321030,130جمع

 
به بعد جهت تاامین نرادین ی    53مطالباا شرکت تراکتور سازی ایران از بابت تامین سرمایه در گردش شرکت ، امدتا از سال 

 خریدهای شرکت بوده است. بابتمورد نیاز 
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 هافزایش سرمای تشریح جزییات طرح -4
 باشد. جزییاا طرح موضوع افزایش سرمایه پیشنهادی به شرح زیر می

 اجرای طرحهای توسعه -4-1

 مصارف برنامه ریزی شده بابت اجرای طرحهای توسعه/ بهسازی-4-4-1
 باشد:به شرح جدول زیر می / بهسازیتوسعه هایریزی شرکت بابت اجرای طرحمصارف برنامه

 

درصدمبلغ )میلیون ریال(درصد از کلمبلغ )میلیون ریال(درصد از کلمبلغ )میلیون ریال(درصد از کلمبلغ )میلیون ریال(

%238,004455%238,00419.18%5.55ماشین آالت مربوط به ارتقای تکنولوزی کارگاه ماهیچه سازی

%452,104455%452,10440.30%5.55دستگاه سنگزنی اتوماتیک و تجهیزات مربوطه

%01,22092%1,30511.90%09,59040.13تجهیزات مربوط به سیستم بازیافت ماسه دور ریز

B 03,100455%03,10045.49%5.55تجهیزات مربوط به ارتقای  سیستم کنترل  خط%

%11,830455%11,83044.02لیفتراکهای جدید جهت نوسازی ناوگان حمل و نقل داخلی

%9,095455%9,0952.01تجهیزات مورد نیاز برای توسعه ماشین آالت الست فوم

%203,282455%203,28200.02تجهیزات مربوط به آسیابهای جدید مدار ماسه

344,412%1,30510%111,05000.10%804,15090.20جمع

%0,045455%0,0454.84%5.55توسعه سوله جهت احداث اتاق رنگ جدید

%55%8,12584.03%8,1255.05%5.55توسعه ابنیه وکارهای تاسیساتی جهت نوسازی و جابجایی برج های خنک کن ذوب

0,045%8,12584.03%45,9854.95%55.55جمع

%0,085455%0,0854.80%5.55تجهیزات مربوط به اتاق رنگ جدید

%55%4,5359.90%4,5355.49%5.55تجهیزات مربوط به نوسازی و جابجایی برج های خنک کن ذوب

%05,555455%05,55542.25%5.55تجهیزات مورد نیاز جهت نوسازی ، اطالح و بهبود سیستم های تهویه کارگاهها

%9,52530%4,10548.13%45,1352.01تجهیزات مورد نیاز برای توسعه ماشین آالت الست فوم

30,005%2,01528.10%03,34548.08%45,1352.01جمع

%40,523455%40,5232.09%5.55آماده سازی جهت نصب سیستم جدید کنترل خط ب

5540,5235540,523جمع

%4,405455%4,4055.25%5.55نصب تجهیزات مربوط به اتاق رنگ جدید

4,405%55.55%4,4055.25%55.55جمع

%41,954455%41,9542.05%5.55اقالم متفرقه مربوط به ارتقای  سیستم کنترل  خط ب

%0,105455%0,1054.85%5.55اقالم پیش بینی نشده مربوط به ارتقای  سیستم کنترل  خط ب

22,804%5.55%22,8048.39%55.55جمع

%911,9145%45,385455%008,330455%834,330455جمع کل

%448,204455%448,20449.08%45,1352.01ریالی

%105,081455%105,08135.20%804,15090.20ارزی- یورو )نرخ برابری یورو 423220 ریال(

مخارج باقیماندهمخارج انجام شده

مرحله دوم )سال 4899(مرحله اول )سال 4893(

آخرین برآورد

تیر ماه 4893

جمع کل

تدارکات تجهیزات و ماشین آالت خارجی

عملیات ساختمانی خط تولید،جنبی 

وپشتیبانی

تدارکات تجهیزات و ماشین آالت داخلی

دمونتاژ ماشین آالت و  آماده سازی

نصب ماشین آالت و تجهیزات

متفرقه و پیش بینی نشده

شرح تفصیلیشرح

 وضیح:ت
بر اساس آخرین پیش فاکتورهای ارزی اخذ شده از فروشندگان خارجی و بر اسااس نارخ یاورو نیماایی      پروژه هابرآورد مبنای 

درصاد از فاروش ساالیانه شارکت بصاورا       29برآورد گردیده است. با توجه به اینكه حادود   0454تیر ماه ریال در  024،229
یورو برای این شرکت را فراهم می  05،555،555امكان ارز آوری سالیانه حدود  ل،طبق اطالااا جدول ذیصادراتی میباشد که 

 ای توسعه ای فوق از این طریق میسر می باشد.هسازد لذا در صورا انجام افزایش سرمایه، تامین ارز مورد نیاز برای طرح
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پیش بینی سال 0454سال 0454سال 0456سال 0459شرح

5.4555.9345.54002.555مردار صادراتی- تن

5.649.5625.544.3495.444.40502.025.555مبلغ ارزی فروش صادراتی- یورو
 

به شرح جدول زیر  كنولوژی ماشین آالا ماهیچه سازیارترای ت ریزی شرکت بابت اجرای طرحمصارف برنامه -0-0-0-3
 باشد:می
 

قيمت كل )یورو(قيمت واحد )یورو(تعدادآیتم سرمایه گذاريردیف
معادل ریالی )با احتساب هر یورو 

128225ریال(

2515,0001,030,000132,071,750,000ماشين ماهيچه گيري1

2GAS GENERATOR235,13070,2609,009,088,500

1446,500446,50057,252,462,500ربات جمع كننده ماهيچه3

1275,000275,00035,261,875,000ربات مونتاژ4

242,50085,00010,899,125,000سيستم تعویض جعبه5

223,30046,6005,975,285,000فریم ماشينها6

144,90044,9005,757,302,500ایستگاه اتوماتيك رنگ7

39,50028,5003,654,412,500گریپر8

153,50053,5006,860,037,500قطعات یدكی9

218,90037,8004,846,905,000بسته بندي10

165,25065,2508,366,681,250نصب و راه اندازي و آموزش11

113,90013,9001,782,327,500خدمات كارشناسی12

115,00015,0001,923,375,000خدمات مهندسی 13

2,212,210283,660,627,250 جمع كل سرمایه گذاري مورد نياز

 برآورد ميزان سرمایه گذاري الزم
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 باشد:به شرح جدول زیر می ارترای تكنولوژی آسیابهای مدار ماسه ریزی شرکت بابت اجرای طرحمصارف برنامه -2-0-0-3
 

مبلغ ریالی )هر یورو 128225 ریال(قيمت كل )یورو(آیتم سرمایه گذاري

1,918,000245,935,550,000خرید نصب و راه اندازي تجهيزات آسياب هاي جدید

95,90012,296,777,500حمل و ترخيص )5 درصد(

2,013,900258,232,327,500جمع كل سرمايه گذاري مورد نياز

محاسبه ميزان سرمايه گذاري الزم

 
 

 برداری زمان، ظرفیت و نحوۀ بهره -2-4-1
 

و  55ساال   ازخواهد بود و بهره برداری وطعای نیاز    55و  54زمان بهره برداری آزمایشی از طرحهای افزایش سرمایه در سال 
تن وطعه ریخته در  65555یش سرمایه تا امكان پذیر خواهد بود. ظرفیت تولید این شرکت پس از اجرای طرح های افزا 0355

 سال  افزایش خواهد یافت که این افزایش ظرفیت با املی شدن موضوع افزایش سرمایه تا سال هشتم محرق خواهد شد. 
 

 بندی تأمین منابع و مصارف مالی طرح برنامۀ زمان -8-4-1
بندی زیر نسبت به تأمین منابع و مصارف  برنامۀ زمانسهامی اام، در نظر دارد مطابق  ریخته گری تراکتور سازی ایرانشرکت 

 مالی اودام نماید. 
مبالغ بر حسب میلیون ریال

446.349495.555646.349   مطالباا و آورده نردی سهامداران

04.909504.909   اندوخته طرح و توسعه

40.446224.449299.440   منابع داخلی

834,330008,330900,004جمع منابع

440.446944.449599.440   اجرای پروژه های بهینه سازی تاسیساا تولیدی

834,330008,330900,004جمع مصارف

جمعشرح مرحله دوم )سال 4899(مرحله اول)سال 4893(

 
 

بینی شده برای دستیابی به اهداف، در والب جدول ذیل ارائه های پیشبینی گردش تسهیالا شرکت برای سالپیش 0-4-0-3
گردد:
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تسهیالا فوق برای تامین سرمایه در گردش جاری شرکت بوده و در صورا ادم انجام افزایش سرمایه، تسهیالا جداگانه ای 
 برای طرحهای توسعه ای اخذ نخواهد شد.

  بندی اجرای فیزیکی طرح برنامۀ زمان -1-4-1
بندی زیر نسبت اجرای فیزیكی طرح اودام  دارد مطابق برنامۀ زمانسهامی اام، در نظر  ریخته گری تراکتور سازی ایرانشرکت 
                    .نماید

3565درصد اجرای فیزیكی طرحهای افزایش سرمایه

455455درصد پیشرفت

سال 4899 سال 4893شرح

 
 

  بینی سود و زیان پیش - 0-4-1
 :باشد صورا انجام و ادم انجام افزایش سرمایه به شرح جدول زیر می در شرکت بینی سود و زیان پیش
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 های افزایش سرمایهطرح بینی سود و زیان مفروضات مبنای پیش -0-4-1

فرض اامال دو فرض ادم افزایش سرمایه و همچنین و با  0355 تا سال 0454وضعیت شرکت از سال  وبل در وسمت      
بر اساس  های انجام گرفته رزیابی موضوع افزایش سرمایه ارائه شده است. پیش بینیمورد ا های نتایج حاصل از اجرای پروژه

 مفروضاا زیر صورا گرفته است:
 درصد نسبت به سال وبل برآورد گردیده است. 05میزان افزایش نرخ فروش  -0

 درصد نسبت به سال وبل برآورد گردیده است. 05مواد مستریم برای هر سال با میان ین رشد  -2

 درصد نسبت به سال وبل برآورد گردیده است. 04مستریم برای هر سال با میان ین رشد  دستمزد -4

 درصد نسبت به سال وبل برآورد گردیده است. 05هزینه های سربار برای هر سال با میان ین رشد  -3

 درصد نسبت به سال وبل برآورد گردیده است. 05هزینه های اداری و فروش برای هر سال با میان ین رشد  -9

سال مالی وبل برآورد گردیده است که متناسب با روند تولید  درصد نسبت به 05هزینه های مالی برای هر سال با نرخ  -6
 افزایش می یابد.

 فروش و نیروی کار شرکت تاثیر طرح ) طرح های ( توسعه بر میزان تولید، کیفیت، -0-4-1

 اجرای طرح های توسعه ای  بر موارد ذیل اثر گذار می باشد:

  افزایش بازدهی تولید 

  کاهش هزینه های تعمیراتی 

 کاهش ضایعاا تولید 

  کاهش مصرف مواد 

  کاهش مصرف انرژی 

 

 با توجه به طرح یاد شده میزان کشش بازار )فروش(  در سال های آتی -3-4-1

با توجه به مصارف  و اشد افزایش تولید و فروش می ب ،به اینكه یكی از مزایای طرح های افزایش سرمایه این شرکت انایتبا 
 پایش بینای می اردد   تولیداا این شرکت در صنایع خودرو سازی ، کشاورزی، حمل و نرل، انرژی ) شامل نرت و گاز و بارق(  

 روندی صعودی داشته باشد.برای محصوالا تولیدی این شرکت بازار تراضای میزان 
 

 واقعیو  ظرفیت های اسمی -9-4-1

طای دو ساال   به ترتیب   همچنین تاثیر انجام طرح های مربوط به افزایش سرمایه و عی شرکت واوتولید  و های اسمیظرفیت
 به شرح جدول زیر پیش بینی می ردد. وارائه از افزایش سرمایه  آتی بعدسال  دوو  گذشته

 

انجامانجامانجام

افزایش سرمایهافزایش سرمایهافزایش سرمایه

تولید قطعات ریخته چدنی)برحسب 

تن(
10,55511,42810,55514,08210,55510,55510,00210,55513,80110,555

عدم انجام 

افزایش سرمایه

شرح
سال 4890

صورتهای مالی حسابرسی 

شده سال 4890
48994155

تولید واقعیظرفیت اسمیتولید واقعیظرفیت اسمی
عدم انجام 

افزایش سرمایه

4893

عدم انجام 

افزایش سرمایه

 

. 
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 ای افزایش سرمایهه رحطNPV وIRR خالص جریانات نقدی، دوره بازگشت سرمایه،  -45-4-1

 محاسبه جریاناا نردی حاصل از اجرای افزایش سرمایه -0-05-0-3

جریانهای نردی ورودی شامل صرفه جوئی در هزینه ها یا افزایش درآمد به شكل نرد وجریانهای نردی خروجی شامل سرمایه 
ک روش برای محاسبه خالص جریان ورود گذاری اولیه وهزینه های املیاتی  به شكل نرد ناشی از اجرای پروژه  می باشد. ی

بهره گیری از سود تفاضلی می باشد در این روش تفاوا سود شرکت در دو  ،در نتیجه اجرای پروژه های سرمایه ای وجه نرد
وضعیت وبل از اجرای پروژه وپس از اجرای پروژه ارزیابی واختالف سود خالص در دو وضعیت فوق با مبالغ استهالك منظور 

دهنده خالص جریاناا ورودی وجه نرد حاصل از پروژه  نتایج بدست آمده نشان بت پروژه مورد ارزیابی جمع شده وشده با
 ول زیر می باشد.امیباشد. نتایج حاصله به شرح جد

سال
سود خالص پس از 

افزايش سرمايه

سود خالص قبل از 

افزايش سرمايه
تفاوت سود

استهالک 

پروژه ها

جريانات نقدي ناشي 

از افزايش سرمايه

139987,58421,64565,94049,585115,525

1400138,2906,150132,140121,321253,461

1401159,224(16,540)175,764121,321297,085

1402183,720(46,469)230,189121,321351,510

1403212,245(83,067)295,312121,321416,633

1404245,311(127,479)372,790121,321494,111

1405280,185(181,025)461,210113,923575,133

1406324,059(245,230)569,288113,923683,212

1407338,926(321,848)660,77471,736732,510

2,963,407955,7713,919,178 993,864-1,969,542جمع كل
 

 کل پروژه های افزایش سرمایه:جریاناا نردی 

 09از  00صفحه            



 

 و دوره بازگشت سرمایه: ((NPVارزش فعلی خالصمحاسبه  -2-05-0-3

 944445درصد به ترتیب برابر با  04و دوره بازگشت سرمایه با در نظر گرفتن سود مورد انتظار  ((NPVارزش فعلی خالص
 ماه مطابق محاسباا  به شرح جدول زیر خواهد بود. 05سال و  4میلیون ریال و 

 
 ( IRRمحاسبه نرخ بازده داخلی پروژه  ) - 4-05-0-3

خالص جریاناا نردی حاصل از پروژه را با ارزش فعلی پرداختها )سرمایه گذاری  نرخ بازده داخلی، نرخی است که ارزش فعلی
 اهد شد. ( پروژه با آن نرخ برابر صفر خوNPVاولیه( برابرمی کند. به ابارا دی ر نرخی است که ارزش فعلی خالص)

 محاسباا انجام شده برای نرخ بازده داخلی کل پروژه های افزایش سرمایه به شرح جدول زیر می باشد.
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 برنامه های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه -5
 وابل انجام نخواهد بود.در صورا املی نشدن افزایش سرمایه، اجرای پروژه های توسعه ای با ابعاد ذکر شده 

 

تغییرات ایجاد شده در اطالعات شرکت پس از تهیه گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص  -6

 افزایش سرمایه
 تغییراا خاصی رخ نداده است.

 

 چشم انداز شرکت و ریسک های مرتبط -7
 چشم  انداز شرکت :

 ر کالس جهانیدر سطح ملی و فعالیت دچدن  پیشتازی در صنعت ریخته گری      
 ماموریت شرکت: 

ریخته گری تراکتور سازی ایران با بهره گیری از ظرفیت باالی تولید و منابع انسانی توسعه یافته در تولید وطعاا  شرکت     
 افزایش صادراا و توسعه محصول تالش می نماید. زمینه تولید روابتی، چدنی تراکتور و خودرو در صنعت ملی پیشتاز بوده و در

 :جایگاه شرکت در صنعت

چدنی پیچیده در زمینه های صنعت خودرو، تراکتور و گری انواع وطعاا  گری تراکتورسازی در صنعت ریخته شرکت ریخته     
و  این شرکت به انوان بزرگترین تولیدکننده وطعاا ریخته چدنی  فعال می باشد. .سایر صنایع از جمله برق و نفت و گاز و ...

. این شرکت دارنده کند ا تولید میخودرو ردر کشور  بوده و امده وطعاا اصلی تراکتور و  ه تجهیزاا ریخته گریطراح و سازند
  .رتبه اول در بین روبای داخلی به جهت پیچیدگی وطعاا تولیدی و حجم باالی تولید می باشد

 

چالشها و ریسكهای فراوانی مواجه می باشدکه شرکت ریخته گری تراکتور سازی ایران در راه انجام فعالیت های کاری خود با 
 از مهمترین آنها می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 

 :عمده شرکت چالشهای 

 نوساناا نرخ ارز 
 افزایش ویمت مواد اولیه تولیدی خصوصا آهن وراضه در صنعت ریخته گری و نیاز به نردین ی 
 مین نردین ی مورد نیاز شرکتأاستهای انرباضی توسط بانكها در راستای تاامال سی 
 توجه به  افزایش هزینه های ن هداری، تعمیراا و وطعاا یدکی به دلیل فرسودگی باالی ماشین آالا وتجهیزاا با

 یماهیت صنعت ریخته گر
 سرمایه گذاری جهت بهسازی ماشین آالا و تجهیزاا و ارتراء اتوماسیون در راستای افزایش بهره وری و  هنیاز ب

 نه کاهش هزی
 نرخ باالی تسهیالا بانكی 

  

  ادم تناسب دوره پرداخت خریدهای شرکت با دوره وصول مطالباا ناشی از فروشهای مدا دار بنا به ماهیت صنعت

 .ریخته گری
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 :عمده شرکت ریسکهای 

 ریسک ویمت نهاده های تولیدی 
 ریسک نوساناا نرخ ارز 
 ریسک مربوط به اوامل بین المللی 
 ک نوساناا نرخ بهرهریس 

 

 ریسک قیمت نهاده های تولیدی:

کمبود ضایعاا آهن و نیز نوساناا زیاد  نرخ این کاال و همچنین افزایش نرخ سایر مواد اولیه مورد استفاده در این صنعت و 
گردیده است نیز افزایش سطح دستمزدها و همچنین  هزینه های سربار،  منجر به افزایش ویمت تمام شده در سالهای اخیر

باشد. لذا شرکت در  و این در حالی است که افزایش ویمت فروش وطعاا ریخته متناسب با افزایش ویمت تمام شده نمی
این خصوص تالش نموده تا با افزایش بهره وری و نیز کاهش مصرف مواد، ریسک افزایش ویمت نهاده های تولیدی را به 

 حداول برساند.

 
 ریسک نوسانات نرخ ارز:

ا توجه به اینكه این شرکت بخشی از مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولیدی را بصورا خرید خارجی تامین می نماید بنابراین ب
هر گونه تغییر در  نرخ ارز می تواند بااث تغییر در  ویمت تمام شده محصوالا این شرکت گردد. لذا شرکت برنامه تامین 

 رید داخلی دنبال می نماید. مواد و وطعاا مورد نیاز خود را بصورا خ

 

 ریسک مربوط به عوامل بین المللی:

به دلیل نوع روابط حاکم بر بانكهای داخلی و خارجی، انترال وجوه حاصل از صادراا این شرکت و نیز انترال ارز جهت  
 می ردد. خرید  مواد اولیه، از سایر روش ها استفاده می گردد که این کار موجب ایجاد ریسک برای این شرکت

 
 :ریسک نوسانات نرخ بهره

با توجه به اینكه بخشی از نردین ی این شرکت از طریق اخذ تسهیالا بانكی انجام می یرد لذا نوساا نرخ بهره  تسهیالا 
بانكی دارای ریسک بوده و به همین دلیل این شرکت به دنبال تامین نردین ی از طریق وصول بیشتر مطالباا و همچنین 

 ز حمایت های شرکت تراکتور سازی ایران می باشد.استفاده ا

 

 نویسی سهام  پذیره -8

 تقدم استفاده نشده ناشی از افزایش سرمایهدر صورت وجود حقنحوة عمل ناشر  -1-8
ریخته گری تراکتور ساازی  شرکت نویسی نشده( ناشی از افزایش سرمایه، تردم استفاده نشده )سهام پذیرهدر صورا وجود حق

 اودام نماید. موظف است نسبت به ارضۀ امومی آن از طریق بورس اوراق بهادار تهران ایران

 پذیره نویس  مشخصات متعهد -2-8
نویسی تمامی سهام در نظر گرفته شاده   منظور حصول اطمینان از تكمیل پذیرهدر صورا ادم تكمیل مبلغ افزایش سرمایه و به

هاای اساتفاده نشاده )ساهام     ترادم متعهد گردیده تا نسبت به خرید کل حق  تراکتور سازی ایرانجهت ارضۀ امومی، شرکت 
نویسی باه شارح    روز پایانی مهلت ارضۀ امومی اودام نماید. مشخصاا متعهد پذیره 9نویسی نشده( حداکثر ظرف مدا پذیره

 باشد:جدول زیر می
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میزان تعهداتموضوع فعالیتشخصیت حقوقینام متعهد

کل حق تقدم های استفاده نشدهسرمایه گذار در صنعت ماشین االت و تجهیزاتسهامی عامشرکت تراکتور سازی ایران
 

 

 نویسمتعهد پذیرههزینه های قبولی سمت  -3-8
با توجه به اینكه شرکت تراکتور سازی ایران سهامدار امده این شرکت میباشد، لذا شرکت ریخته گری تراکتور سازی ایران در 

 .شداین مورد متحمل هزینه ای نخواهد 

 

 نویسی، بر اساس قرارداد منعقده به شرح زیر است: پذیره  متعهدحدود مسئولیت  -4-8
گری تراکتور سازی ایران )سهامی اام( مبنی بر صدور  مجوز افزایش سرمایه از مبلغ با توجه به درخواست شرکت ریخته 

، شرکت مطالباا و آورده نردی سهامداران ،اندوخته طرح و توسعهز محل امیلیون ریال  504،555میلیون ریال به  204،555
ادم تكمیل مبلغ افزایش سرمایه پس از  د می ردد در صوراهتراکتور سازی ایران)سهامی اام( به انوان سهامدار امده متع

روز  9از افزایش سرمایه شرکت یاد شده، نسبت به خرید کل سهام باویمانده حداکثر ظرف مدا  ارضه امومی سهام ناشی
 پایانی مهلت ارضه امومی اودام نماید.

 

 

 استفاده نشده: تقدمناشر در خصوص وجوه ناشی از فروش حقنحوه عمل  -5-8
نویسای  های استفاده نشده )ساهام پاذیره  تردمحقموظف است وجوه حاصل از فروش  گری تراکتور سازی ایران، ریختهشرکت 

های یاد شاده )مطاابق   تردمهای مربوطه و کارمزد فروش حقنشده( و پاره سهام ناشی از افزایش سرمایه را پس از کسر هزینه
  های یاد شده منظور نماید.تردمندگان حقدستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه(، به حساب دار
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