باسمه تعالی
گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت زرین معدن آسیا(فزرین)
الف -زمان برگزاری مجمع عمومی:
زمان44/4/51 :

ب -دستور جلسه:
استماع گزارش هيئت مدیره و بازرس قانوني
انتخاب اعضاي هيئت مدیره
تصویب صورت هاي مالي سال (دوره) مالي منتهي به 5141/59/94
انتخاب حسابرس و بازرس قانوني
انتخاب روزنامة كثيراالنتشار
تعيين حق حضور اعضاي غير موظف هيئت مدیره
تعيين پاداش هيئت مدیره
تقسيم سود نقدي
سایر موارد

ج -اعضای هیئت رئیسه:
ریيس مجمع:آقاي سليمي
ناظر مجمع:آقاي جوادي
ناظر مجمع:آقاي بزرگ
دبير مجمع:آقاي مهندس كدخدائي
نماینده بورس:آقاي رجبي
بازرس قانوني:دایا رهيافت
حسابرس:موسسه دایارایان

آراء حاضر در مجمع :حدود %08

د-وضعیت سهم قبل از مجمع:
آخرین قيمت 9041:ریال
سود خالص به ازاي هر سهم 101 :ریال
پيش بيني سود 191 :ریال

ه -تصمیمات مجمع
سود نقدي هر سهم 188:ریال
روزنامه رسمي :اطالعات
حق حضور اعضاء غير موظف58:ميليون ریال
پاداش هيئت مدیره 9888:ميليون ریال ناخالص
بازرس قانوني:دایا رهيافت

و-نکات مهم گزارش حسابرس:
بند حسابرس:به قرار مندرج در یادداشت شماره  55توضيحي ،بابت عملکرد سال مالي مورد گزارش با لحاظ مالياتهاي متعلقه و
متصور ،معادل ماليات ابرازي ذخيره محسوب شده است .حصول اطمينان از كفایت ذخيره ،موكول به رسيدگي و اظهار نظر مقامات
مالياتي خواهد بود .اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.
پاسخ :طبق گفته هيئت مدیره ذخيره گرفته شده كفایت مي كند.
بند حسابرس:در سال مالي مورد گزارش تعداد  6دستگاه كاميون به بهاي تمام شده  6779ميليون ریال (مبلغ دفتري 9415
ميليون ریال) بدون رعایت تشریفات مزایده مندرج در آئين نامه معامالت ،به قيمت  54891ميليون ریال (تعيين شده توسط
كارشناس رسمي) به یکي از سهامداران فروخته شده است.
پاسخ :قيمت  54891قيمت كارشناسي شده بود و این مبلغ به گروه پرداخت شده است.
بند حسابرس :مفاد ماده  540در سال مالي مورد گزارش مبلغ  1888ميليون ریال در قبال دریافت یک فقره چک به همين مبلغ،
به شركت كيمياي زنجان گستران (از سهامداران) پرداخت و تا تاریخ تنظيم این گزارش وصول گردیده است.
پاسخ :طبق اعالم شركت اینگونه مبادالت نقدي و حتي مبادالت خاک بين شركت و زیر مجموعه ها ،كامال عرف و معمول ميباشد
و به دليل نياز به نقدینگي مبلغ مذكور پرداخت شده كه در سال  44توسط شركت وصول شده( .شركت كيمياي زنجان گستران
مالک  %55از فزرین است).

ز:نکات حائز اهمیت:
در ابتدا مدیرعامل شركت به ارائه گزارش هيئت مدیره پرداختند كه مهمترین بخشهاي آن به شرح زیر بود:

شركت زرین معدن آسيا  %44از ظرفيت كنسانتره كشور را داراست.
علت بقاي شركت در صنعت استفاده از ماشين آالت و تکنولوژي هاي جدید است.
منبع اصلي شركت انگوران است كه با توجه به كم شدن عيار آن در سال  41تعدیل منفي  %91داشتيم.
با توجه به قطع شدن منبع انگوران براي سال  41و  46سعي در تنوع بخشيدن به محصوالت داریم كه سولفات روي ،سولفات
آلمينيوم و سولفات مس افزایش پيدا خواهند كرد.
شركت  %47از معدن قزلجا را دارد كه داراي سرب ميباشد.
افزایش سرمایه  % 67بابت انجام خدمات آزمایشگاهي از محل آورده نقدي سهامداران به تصویب رسيد.
براي سال  44قصد بهره برداري از معدن مهدي آباد را داریم كه در صورت تحقق تمامي سود شركت عملياتي ميباشد.

کارشناس :علی اصولیان

