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پهر صادرات و صنایع پتروشیمی خلیج گذاری گروه مالی سبا توجه به اینکه تنها دو شرکت سرمایه در حال ثبت و نهایی شدن است و

 46و  11لذا مالکیت دو شرکت گروه مالی و هلدینگ خلیج فارس به ترتیب حدود  ،اندفارس در این افزایش سرمایه مشارکت داشته

باشد و تصمیمات مربوط به عرضه درصد خواهد شد بنابراین شرکت هلدینگ خلیج فارس، سهامدار اصلی و عمده این شرکت می

های هلدینگ خلیج فارس خواهد بود. بدیهی است در صورت تصمیم سهامدار گچساران منوط به تصمیمات و برنامهپتروشیمی ام سه

 از این طرح استقبال خواهد نمود.سپهر صادرات عمده بر عرضه سهام پتروشیمی گچساران، گروه مالی 

 سپهر صادرات برنامه گروه مالی ،شده است ءنامه شرکت افشا همانگونه در امید گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران:سرمایه  -

گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران های ساختمانی با محوریت شرکت سرمایهتشکیل هلدینگ ساختمانی و یا ادغام سایر شرکت

لذا پس از عملیاتی شدن هر یک از موارد فوق، عرضه سهام  ،باشدهای کارشناسانه در این خصوص در دست اقدام میبررسیباشد. می

هلدینگ یا شرکت تجمیع شده ساختمانی صورت خواهد پذیرفت و اطالعات مرتبط با آن در زمان آتی در اختیار سهامداران محترم 

 قرار خواهد گرفت.

های ذاتی در رساند کلیه ارزشم میهای صدراالشاره به استحضار سهامداران محتردر خصوص ارزش ذاتی شرکت ارزش ذاتی:

که توسط شرکت تامین سرمایه امین انجام و در  "گذاری گروه مالی سپهر صادراتگذاری شرکت سرمایهگزارش ارزیابی و ارزش"

م، گردید. بدیهی است با توجه به تغییر متغیرهای کالن اقتصادی از قبیل تور ءسایت شرکت فرابورس ایران منتشر شده است، افشا

 های مذکور قابل به روزرسانی خواهد بود.گذاریارزش ،های جهانی و قیمت امالکنرخ ارز، قیمت

 

 مین سرمایه سپهر به سواالت زیر پاسخ دهید:أدر خصوص ت لطفاً :2سوال

 بینی از پذیرش تعهد در سال آینده؛الف: میزان اوراق متعهد شده در سال مالی گذشته و پیش

 گذاری تحت مدیریت؛های سرمایهصندوقب: ارزش و تعداد 

 ؛بازارگردانی نرخ سود سپرده و اوراق و کارمزدج: 

 پاسخ:

 به 5،800 از سرمایه افزایش به توجه با که است بوده ریال میلیارد 31،018 میزان به 1398 سال در شده تعهد اوراق حجم -الف

 شده برآورد ریال میلیارد 59،700 با برابر 1399 سال در شده تعهد اوراق حجم شرکت، تعهدی توان افزایش و ریال میلیارد 9،000

 .است

 :به شرح زیر است 15/07/1399باشد که ارزش روز آن در تاریخ می شرکتاین  مدیریت و اداره در صندوق 5 تعداد -ب

 ؛ریال میلیارد 111،366  روز ارزش با اندوخته ثابت درآمد صندوق

 ؛ریال میلیارد 58،392  روز ارزش با پارند ثابت درآمد صندوق



 

3 
 

19/07/1399  

5107 
 ندارد

-10/99  

 ؛ریال میلیارد 17،214 روز ارزش با بازار سپهر بازارگردانی صندوق

 ؛ریال میلیارد 488 روز ارزش با آتی سپهر مختلط صندوق

 ؛ریال میلیارد 7،804 روز ارزش با همیان سهامی صندوق

 میانگین است. شده بینیپیش درصد 18 معادل با 1399 سال برای و درصد 20 با برابر 1398 سال در سپرده سود نرخ میانگین -ج

 شده بینیپیش درصد 3 با برابر 1399 سال برای و( دولتی اوراق انتشار دلیل به) درصد 5 با برابر 1398 سال در اوراق تعهد نرخ

 . است شده بینیپیش درصد 2 معادل با 1399 سال برای و درصد 4/2 با برابر 1398 سال در بازارگردانی نرخ میانگین. است

 برداری از پتروشیمی گچساران را بیان کنید.تاریخ برآوردی بهره لطفاً :3سوال

همانگونه که در جواب سوال یک اشاره شده است سهامدار عمده پتروشیمی گچساران، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس  پاسخ:

تهیه شده،  1398اسفندماه  4گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی گچساران که در تاریخ  22طبق صفحه  است و 

گذاری گروه مالی سپهر گذاری شرکت سرمایهگزارش ارزیابی و ارزش"لیکن در اعالم شده است.  1400برداری سال تاریخ شروع بهره

لحاظ  1401برداری کاری، تاریخ بهرهانجام پذیرفته به جهت رعایت اصل محافظهمین سرمایه امین أکه توسط شرکت ت "صادرات

 شده است.

های ثابت شرکت پرداخت الکترونیک سپهر طبق آخرین صورت وضعیت مالی، از چه اقالمی تشکیل دارایی :4سوال 

 شده است؟ 

 پاسخ:

 میلیون ریالارقام به -های ثابت شرکت پرداخت الکترونیک سپهراقالم دارایی

 

 

 

 

 

 واگذاری آنها را دارد، به شرح جدول زیر بیان کنید:های غیربورسی که شرکت قصد آخرین وضعیت شرکت لطفاً :5سوال

کانی، صنایع نیرو گسترش کردستان، گسترش صنایع معدنی پارس تحقیق وهای اقدامات الزم جهت واگذاری و فروش شرکت  پاسخ:

سازان استان مسکنعمران و و  سازان استان خوزستانعمران و مسکن، سازان خراسان جنوبیمسکن عمران و صنعتی فروکرم بافت،

 اقالم

 های ثابتدارایی

 اثاثه و

 منصوبات

 تجهیزات

 افزاریسخت

 آالتماشین

 و ابزار

 وسائط

 نقلیه

 هایدستگاه

 پایانه فروش منصوبه.

 

مبلغ دفتری در 

 1398سال 
9،771 85،201 457 2،233 1،850،775 
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های فوق به سهامداران محترم اطالع رسانی بدیهی است به محض قطعی شدن تالش .در دستور کار این شرکت قرار دارد بوشهر

 خواهد شد.

 در خصوص شرکت انرژی سپهر، جدول زیر را تکمیل نمایید: لطفاً :6سوال 

 پاسخ:

 میلیون ریالارقام به -های فرعی انرژی سپهراطالعات مالی شرکت

 نام شرکت فرعی

سود و زیان 

خالص در سال 

1397 

سود و زیان 

خالص در سال 

1398 

ها جمع دارایی

1398 

ها جمع بدهی

1398 

سود و زیان 

انباشته 

1398 

 (62،543) 16،743،243 20،680،700 (26،690) (18،868) گذاری سیراف انرژیشرکت سرمایه

 (64،280) 19،476،204 20،411،936 (15،035) (13،679) صنایع پتروشیمی دنا

 148،532 53،727،081 57،584،319 11،070 44،744 صنایع پتروشیمی سبالن

 (37،470) 120،665 1،288،665 (16،522) (25،088) شرکت شیمیایی الوان

 (36،411) 379،931 444،171 (43،706) 2،050 شرکت قطب پتروشیمی سپهر الوان

 (126،682) 1،047،092 1،023،452 (84،811) 6،915 الملل سکوشرکت تجارت بین

 باشند.فاقد فعالیت می شرکت ساب فرتیالیزرو  رمان سپهر کیشآشرکت ، شرکت پتروشیمی گناوه دشتستان* 

 فوق، هایطرح از برداریبهره از پس است بدیهی باشدمی هاپروژه ساخت بودن جریان در دلیل به فوق جدول در مندرج زیان علت

 شد. خواهد جبران قبلی انباشته زیان و شده سودآور صدراالشاره هایشرکت

 های مالی تلفیقی طبق جدول زیر ارائه نمایید:های ثابت طبق صورتاطالعات زیر را در خصوص دارایی لطفاً :7سوال 

 پاسخ:

 نوع دارایی نام شرکت زیر مجموعه
ارزش دفتری 

 )میلیون ریال(

گذاری توسعه ساختمان سپهر سرمایه

 تهران
آالت و تجهیزات، وسایل نقلیه، اثاثه و منصوبات، ماشین

 های پروژه فرشتهابزارآالت، دارایی
48،168 

گذاری عمران و توسعه اوج سپهر سرمایه

 اصفهان
 11،012 ساختمان، وسایل نقلیه، اثاثیه و منصوبات و تجهیزات کارگاهی

 53،033 ، زمین و ساختماناثاثیه و منصوبات سپهر فارستوسعه گذاری سرمایه

 0 ندارد توسعه سپهر ماندگار خراسان






