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روز،  سیاست  روزنامه  خبرنگار  گزارش  به 
در  گلتاش  شرکت  العاده  فوق  عمومی  مجمع 
 9 ساعت  پنجشنبه  روز   1397/12/9 تاریخ 
در  سهام  صاحبان  درصد   88/27 حضور  با 
در  واقع  المپیک،  هتل  هگمتانه  سالن  محل 
آزادی،  ورزشی  مجموعه  غربی  ضلع  ـ  تهران 
ریاست  به  که  جلسه  این  در  گردید.  برگزار 
آقایان  گردید،  برگزار  وکیلی  داراب  آقای 
عنوان  به  طادی  باقری  همایون  و  شفیعی  امیر 
دبیر  عنوان  به  کرمی  یزدان  آقای  و  ناظرین 
از  پس  مجمع  جلسه  در  داشتند.  حضور  مجمع 
استماع گزارش توجیهی افزایش سرمایه توسط 
شرکت  مدیرعامل  کرمی  یزدان  مهندس  آقای 
از  سرمایه  افزایش  قانونی  بازرس  گزارش  و 
مبلغ 500 میلیارد ریال به مبلغ 1000 میلیارد 
ریال معادل 100 درصد از محل سود انباشته 
جهت  قانونی  معافیت های  از  استفاده  هدف  با 
کاهش مالیات عملکرد و جلوگیری از خروج وجه 
نقدی حدود یک صد میلیارد ریال )استفاده از 
معافیت مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
معافیت  خصوص  در   1397 تیرماه   16 مورخ 
مالیاتی حاصل از افزایش سرمایه از محل سود 

انباشته(، به تصویب مجمع رسید.

هدف از انجام افزایش سرمایه
با توجه به عملکرد سال مالی منتهی به 30 
آذرماه 1397 و با در نظر گرفتن سود انباشته 
تقسیم  قابل  سود  مذکور،  مالی  سال  ابتدای 
میلیارد   1/012 مبلغ  به  سهامداران  بین 
خروج  به  منجر  مبلغ  این  تقسیم  که  بوده  ریال 
شد.  خواهد  شرکت  از  زیادی  بسیار  نقدینگی 
قانونی  ظرفیت های  وجود  با  دلیل  همین  به 
عالی  نظر گرفتن مصوبه شورای  با در  و  موجود 
 ،1397 تیرماه   16 مورخ  اقتصادی  هماهنگی 
آن بخش از سود خالص شرکت های بورسی که 
افزایش  توزیع نشده و صرف  بین سهامداران 
نرخ  به  مالیات  مشمول  گردد،  شرکت  سرمایه 
مهمترین  اساس  همین  بر  بود.  خواهد  صفر 
محل  از  سرمایه  افزایش  بابت  شرکت  اهداف 

سود انباشته به شرح زیر می باشد:
هدف از انجام افزایش سرمایه شامل:

جهت  قانونی  معافیت های  از  استفاده  1ـ 
کاهش مالیات عملکرد و جلوگیری از خروج وجه 
نقدی حدود یک صد میلیارد ریال )استفاده از 
معافیت مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
معافیت  خصوص  در   1397 16تیرماه  مورخ 
مالیاتی حاصل از افزایش سرمایه از محل سود 

انباشته(،
جایگاه  ارتقا  جهت  مناسب  شرایط  ایجاد  2ـ 
شرکت به تابلو اصلی بازار بورس اوراق بهادار 

تهران،
افزایش  و  شرکت  مالی  ساختار  بهبود  3ـ 

نسبت مالکانه،
ناشی  خروجی  نقدی  جریان های  کاهش  4ـ 
از تقسیم سود و بازپرداخت کوتاه مدت اقساط 

تسهیالت مالی،
طریق  از  شرکت  خالص  سود  افزایش  5ـ 

کاهش مالیات عملکرد و هزینه های تامین مالی،
6ـ کاهش ریسک نقدینگی و افزایش توان 
سرمایه  در  آزاد  نقدی  جریان های  از  استفاده 

گذاری در دارایی های ثابت،
تقسیمی  سهام  سود  هموارسازی  7ـ 
ایجاد  از  جلوگیری  منظور  به  سهامداران  به 

قیمت های کاذب در معامالت سهام شرکت.
اصالح ساختار مالی

میلیارد   611/668 مبلغ  وجود  به  توجه  با 
ریال سود انباشته در ترازنامه سال مالی منتهی 
از کسر مصوبه مجمع  )بعد  به 1397/09/30 
در  سود(،  تقسیم  خصوص  در  عادی  عمومی 
صورت انجام افزایش سرمایه از این محل، مبلغ 
اضافه  شرکت  سرمایه  به  ریال  میلیارد   500
خواهد شد و در صورت عدم افزایش سرمایه و 
تصمیم به تقسیم مبالغ فوق، حدود مبلغ 100 
میلیارد ریال از سود خالص سال مالی منتهی به 
1398/09/30 به دلیل عدم امکان استفاده از 
معافیت مالیاتی کسر خواهد شد و برای تامین 
مبلغ  همین  معادل  شرکت  گردش  در  سرمایه 
شرایط  براساس  که  می باشد  الزم  مالی  تامین 
خواهد  افزایش  شرکت  مالی  هزینه  موجود 

یافت.
صورت  در  شد،  بیان  قبال  آنچه  به  توجه  با 
گردش  در  سرمایه  و  نقدینگی  تامین  عدم 
تولید  و  اولیه  مواد  موقع  به  تهیه  امکان  الزم، 
خواهد  همراه  زیادی  مشکالت  با  محصوالت 
گردید و مسلما نتیجه عملیات شرکت طبق روال 
لذا ورود منابع  بود.  چند سال گذشته نخواهد 
بودجه  تحقق  جهت  در  شرکت  داخل  به  نقدی 
سالجاری و سنوات بعد اجتناب ناپذیر می باشد. 
با توجه به شرایط فعلی تامین نقدینگی و سرمایه 
در گردش شرکت از یکی از دو طریف زیر امکان 

پذیر است:
با  بانکی:  مدت  کوتاه  تسهیالت  اخذ  1ـ 
تسهیالت  پرداخت  برای  بانکها  شرایط  به  توجه 
 ،)... و  حساب  معدل  ایجاد  باال،  )نرخ  ریالی 
میانگین  نرخهای  با  باید  تسهیالت  ناچار  به  لذا 
22درصد(  )حدودا  باال  هزینه  و  کارمزد  سود، 
توجه  قابل  افزایش  باعث  امر  این  گردد.  اخذ 
 هزینه های مالی و کاهش سود پیش بینی شده 

خواهد گردید.
سرمایه:  افزایش  طریق  از  مالی  تامین  2ـ 

حسن تامین نقدینگی از این روش در آن است 
افزایش  مالی  هزینه های  که  آن  بر  عالوه  که 
نخواهد یافت، قوانین و مقررات سازمان بورس 
الزم  سرمایه  مبلغ  خصوص  در  بهادار  اوراق  و 
جهت  اول  بازار  اصلی  تابلو  در  حضور  برای 
خواهد  پذیر  امکان  مربوطه  مزایای  از  استفاده 

بود.
و  مالی  عملکرد  مالی،  وضعیت  ادامه،  در 
جریانهای نقدینگی شرکت با دو فرض افزایش و 
عدم افزایش سرمایه مورد بررسی قرار گرفته 
شرکت  نقدینگی  تامین  آنکه  توضیح  است. 
جهت تحقق میزان تولید و فروش بودجه شده 
غیرقابل اجتناب می باشد و لذا چه تامین مالی از 
طریق اخذ تسهیالت بانکی صورت پذیرد و چه از 
انجام شود، دو رویکرد  طریق افزایش سرمایه 
مزبور هیچگونه تاثیری بر میزان تولید و فروش 
شرکت و در نتیجه سود عملیاتی شرکت نداشته 
و تنها بر هزینه های مالی و سود خالص شرکت 

موثر خواهد بود.

نشدن  عملی  صورت  در  شرکت  برنامه های 
افزایش سرمایه

اخذ تسهیالت کوتاه مدت بانکی:
پرداخت  برای  بانکها  شرایط  به  توجه  با 
تسهیالت ریالی )نرخ باال، ایجاد معدل حساب و 
...(، به ناچار باید از تسهیالت با نرخهای میانگن 
22درصد(  )حدودا  باال  هزینه  و  کارمزد  سود، 

اخذ گردد.

شرکت  اطالعات  در  شده  ایجاد  تغییرات 
در  مدیره  هیات  توجیهی  گزارش  تهیه  از  پس 

خصوص افزایش سرمایه 
تاریخ  از  اهمیتی  با  و  تاثیرگذار  تغییر 
گزارش توجیهی هیات مدیره تا زمان تهیه این 

بیانیه ثبت رخ نداده است.

چشم انداز شرکت و ریسک های مرتبط
با توجه به شرایط موجود عوامل ریسک به 

شرح زیر قابل پیش بینی می باشد:
1ـ در خصوص تولیدات داخلی و وجود رقبا، 
وضعیت رقابتی وجود دارد و در صورت عدم به 
از  امکان  نوآوری  عدم  و  رسانی محصوالت  روز 

محصوالت  فروش  بازار  از  بخشی  دادن  دست 
وجود دارد.

تولیدات  مصرف  وضعیت  به  توجه  با  2ـ 
قابل  تغییر  بینی  پیش  شوینده(  و  )بهداشتی 

مالحظه ای در مصرف وجود ندارد.
3ـ برای صادرات و توسعه بازار پیش بینی 
شده در صورت عدم رقابت پذیری محصوالت، 

امکان واگذاری بازارهای صادراتی وجود دارد.
امکان  موجود  تحریم های  توجه  با  4ـ 
و  اولیه  مواد  خارجی  خریدهای  در  محدودیت 

ملزومات تولید وجود دارد.
5ـ با توجه به حضور رقبای خارجی در بازار 
ای  تعرفه  سیاست  اعمال  صورت  در  داخلی، 
غیرحمایتی امکان کاهش سهم بازار وجود دارد.

روند سودآوری و تقسیم سود
شده  تقسیم  سود  و  خالص  سود  میزان 
زیر  شرح  به  اخیر  مالی  سال  چهار  طی  شرکت 

بوده است:

عوامل ریسک:
با توجه به شرایط موجود عوامل ریسک به 

شرح زیر قابل پیش بینی می باشد:
1ـ در خصوص تولیدات داخلی و وجود رقبا، 
وضعیت رقابتی وجود دارد و در صورت عدم به 
از  امکان  نوآوری  عدم  و  رسانی محصوالت  روز 
محصوالت  فروش  بازار  از  بخشی  دادن  دست 

وجود دارد.
تولیدات  مصرف  وضعیت  به  توجه  با  2ـ 
قابل  تغییر  بینی  پیش  شوینده(  و  )بهداشتی 

مالحظه ای در مصرف وجود ندارد.
پیش  بازار  توسعه  و  صادرات  برای  3ـ 
پذیری  رقابت  عدم  صورت  در  شده  بینی 
صادراتی  بازارهای  واگذاری  امکان   محصوالت، 

وجود دارد.
امکان  موجود  تحریم های  به  توجه  با  4ـ 
و  اولیه  مواد  خارجی  خریدهای  در  محدودیت 

ملزومات تولید وجود دارد.
در  خارجی  رقبای  حضور  به  توجه  با  5ـ 
تعرفه  سیاست  اعمال  صورت  در  داخلی،  بازار 
بازار  سهم  کاهش  امکان  غیرحمایتی   ای 

وجود دارد.

افزایش  عدم  و  افزایش  مقایسه  خالصه 
سرمایه:

با توجه به پیش بینی عملکرد شرکت طی سه 
سال آتی در صفحات قبل، خالصه آن و همچنین 
جریان نقدی به صورت مقایسه ای در دو حالت 
افزایش سرمایه و عدم افزایش سرمایه با دوره 

بازگشت سرمایه به شرح جدول زیر می باشد.

نتیجه گیری و پیشنهاد
با توجه به توضیحات و دالیل ذکر شده در 
گزارش حاضر و با توجه به اینکه انجام افزایش 
از  بررسی،  مورد  زمینه های  همه  در  سرمایه 
قبیل سودآوری شرکت، وضعیت بدهی ها، ثبات 
دارای   ... و  بورس  الزامات  رعایت  نقدینگی، 
حاصل  نتایج  و  می باشد  معنادار  و  مثبت  اثرات 

شرایط  همچنین  و  جامعه  اقتصادی  شرایط  از 
افزایش  که  می دهد  نشان  شرکت  نقدینگی 
سرمایه از محل سود انباشته مزایای زیر را به 

همراه خواهد داشت.
1ـ افزایش سود خالص شرکت طریق کاهش 
عالی  شورای  مصوبه  با  مطابق  پرداختی  مالیات 
به  مالی  هزینه  کاهش  و  اقتصادی  هماهنگی 

جهت عدم نیاز به اخذ تسهیالت مالی بانکی.
نقد  وجه  خروجی  جریان های  کاهش  2ـ 
شرکت از طریق کاهش سود تقسیمی و خالص 

افزایش تسهیالت مالی دریافتی.
واسطه  به  شرکت  مالی  ساختار  بهبود  3ـ 
افزایش  طریق  از  مالکانه  نسبت  افزایش 

سرمایه و کاهش بدهی بانکی.
اوراق  بورس  سازمان  الزامات  رعایت  4ـ 
میزان  به  دستیابی  منظور  به  تهران  بهادار 
جهت  مالکانه  نسبت  و  سرمایه  حداقل 
اوراق  بورس  بازار  اصلی  تابلوی  به   انتقال 

بهادار تهران.
وجوه  گذاری  سرمایه  توان  افزایش  5ـ 
از  استفاده  و  ثابت  دارایی های  در  مازاد  نقد 
ظرفیت های بازار محصوالت شوینده و بهداشتی 
و کسب سهمی از بازار جهت محصوالت آرایشی 
محصوالت  و  روزآمد  تجهیزات  از  استفاده  با 

جدید.
مدیریت  پذیری  ریسک  توان  افزایش  6ـ 
طریق  از  شرکت  مالی  پذیری  انعطاف  قابلیت  و 
منابع  بر  تکیه  و  مدت  کوتاه  تعهدات  کاهش 

نقدی آزاد در دسترس پایدار و بلندمدت.
مدیره  هیات  فوق،  موارد  جمیع  به  توجه  با 
از  شرکت به اتفاق افزایش سرمایه شرکت را 
میلیارد   1/000 به  ریال  میلیارد   500 مبلغ 
شده(  ثبت  سرمایه  درصد   100 )معادل  ریال 

فوق  عمومی  مجمع  به  را  انباشته  محل سود  از 
العاده صاحبان سهام شرکت پیشنهاد می نماید.

پیش بینی صورت سود و زیان
در صورت  زیان شرکت  و  بینی سود  پیش 
شرح  به  سرمایه  افزایش  انجام  عدم  و  انجام 

جدول زیر می باشد:

افزایش سرمایه شرکت گلتاش از مبلغ 500 میلیارد ریال 
به مبلغ 1000 میلیارد ریال با رای اکثریت سهامداران به تصویب رسید
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در مجمع عمومى سالیانه 700 ریال سود تقسیم شد
تحقق برنامه ها و ارتقاى سوددهى شرکت گلتاش در سال مالى منتهى به 1396/9/30


