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   گزارش ارزیابی طرح تامین مالی جمعی 

 شرکت هرمس نیک آرا

  

 هاي فعالیت شرکت/ اجراي طرحمکان

  

  :به شرح ذیل است 28/07/1401تهران مورخ  22598مطابق روزنامه رسمی شماره  :مدیره ترکیب اعضاي هیئت

  نوع شخصیت خانوادگینام و نام  ردیف

  

  شماره ملی  سمت

  3860911295  رئیس هیات مدیره  حقیقی علی فرخی  1

  0010940006  هیئت مدیره نایب ریس  حقیقی  محمد مهدوي 2

  4540051989  مدیرعامل  حقیقی  نسب  محسن رحمتی  3

  

  

  

 هرمس نیک آرا نام شرکت

 569712 شماره ثبت

 14009647609 شناسه ملی

24/09/1399 تاریخ تأسیس  

ءدارندگان حق امضا  اقاي علی فرخی محمد مهدوي رحمتی 

 6،000،000،000 سرمایه فعلی (ریال)

فعالیت (مطابق با اساسنامه)موضوع   
واردات صادرات خرید فروش توزیع تولید و حق العملکاري کلیه کاالهاي 

 مجاز بازرگانی

 گرامی نام و نام خانوادگی نماینده شرکت

سایتوب  hna.co.ir 

  تلفن  نشانی  کاربري
وضعیت 

  ملک

تعداد 

  کارکنان

  دفتر مرکزي

شرقی، خیابان عالمه  18تهران، محله سعادت آباد، خیابان 

، مجتمع تجاري عالمه، طبقه 55طباطبایی شمالی، پالك 

 نهم، واحد شرقی

26745139 - 8 
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 ترکیب سهامداران 

  

 نام سهامدار ردیف
  

  شماره ملی

 نوع شخصیت
 تعداد سهام

درصد 

 سهام

  ارزش سهام

 حقوقی حقیقی (ریال) 

   7،300،000 73 730،000،000 3860911295 علی فرخی 1

   1،000،000 10 100،000،000 0071131108 مومنی 2

   1،000،000 10 100،000،000 4723705694 اردهالی 3

   500،000 5 50،000،000 4540051989 محسن رحمتی نسب  4

  مهدويمحمد   5
0010940006  

  
  100،000 1 10،000،000 

   100،000 1 10،000،000  3510357027  علیرضا بنافی  6

  

  

  مجوزها:

  مدت اعتبار  صدور  مرجع صادرکننده  شرح مجوز، تائیدیه و...  

  کارت بازرگانی  1
اتاق،بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزي 

  تهران
  سال 1  20/07/1401
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   گزارش اعتبار سنجی

  

  

  

  می باشد.گزارش موجود است.+BBBشرکت داراي نمره اعتباري 

در بازپرداخت اقساط وام داشته  یمورد استعالم منف 0 ریسال اخ کیدر  یشخص حقوق

  است.

  رفع سوءاثر نشده ندارد. یچک برگشت یشخص حقوق

  پرونده باز وام و تعهدات ندارد. یشخص حقوق

  شرکت تاکنون تامین مالی از طریق سکوهاي تامین مالی جمعی نداشته است.

  زارش اعتبار سنجی داخلیگ

واردات صادرات تاسیس گردیده است. موضوع فعالیت شرکت:  1399شرکت در سال آذر 

  یمجاز بازرگان يکاالها هیکل يو حق العملکار دیتول عیفروش توز دیخر

 5به  1401میلیون تومان بوده که در سال  100مبلع  1400سرمایه شرکت در سال 

  میلیارد تومان رسیده است.

 56برابر با  1400درآمدهاي عملیاتی شرکت در سال  می باشد. 30/09سال مالی شرکت 

خالص شرکت میلیون تومان بوده است. سود  260میلیارد تومان و سود عملیاتی شرکت 

درآمد عملیاتی برابر  1401میلیون تومان بوده است. بر اساس تراز آزمایشی مهرماه   195

 1400میلیون تومان می باشد. شرکت در سال  198میلیارد تومان و سود برابر با  26با 

  هزار تومانی دارد. 670هزینه مالی  1401تسهیالت مالی نداشته ولی در تراز مهر ماه 

میلیارد آن حسابهاي دریافتنی است  15میلیارد تومان که  16هاي شرکت بالغ بر دارایی 

گزارش شده است که تقریبا تمام  1400میلیارد تومان در سال  16و بدهی هاي شرکت 

میلیون تومان و جمع حقوق  198آن پرداختنی هاي تجاري است. سود انباشته شرکت 

  میلیون تومان بوده است. 11وجه نقد شرکت میلیون تومان می باشد.  300صاحبان سهام 

  داراي اظهار نظر مقبول حسابرس می باشد. 1400صورت مالی شرکت در سال 

  حسابرس شرکت : آرمان پژوهان محاسب می باشد.

  اعضاي هیات مدیره سوپیشینه ندارند.

، سرمایه گذاري در طرح مذکور شرکتو رتبه اعتباري انجام شده  يها یابیباتوجه به ارز  جمع بندي و پیشنهادات

  ریسک می باشد.  کم

پیشنهاد میگردد از متقاضی ضمانت نامه معتبر تعهد پرداخت و چک شرکت براي اصل و 

  سود دریافت گردد. 

  ریسک وجود رقبا و سهم بازار براي شرکت وجود دارد.  موجود  هاي ریسک
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  خدمتطالعات طرح و محصول/ ا

تن  39000حجم  یطتامین مالی جمعی سرمایه در گردش براي شرکت هرمس نیک آرا جهت تامین  نام محصول/ خدمت طرح: )1

  و تحویل به فوالد مبارکه شابوریو ن یشرق جانیکنسانتره آذربا دیتول يکنسانتره از کارخانه ها
 

  بازرگانی داخلی فناوري: حوزه )2
 

 فوالد مبارکهدر  کاربرد محصول/خدمت: )3

  

 هدف از اجراي طرح: )4

شود و به صورت دو در این طرح جهت تامین ماده اولیه گندله سازي است و کنستانتره خریداري شده و به فوالد مبارکه فروخته می

  خواهد رسید.گیرد که با توجه به حجم و گردش مالی سریع در طول سال به سودآوري مناسبی هفته یکبار تسویه حساب صورت می

  

  ریال 20,000,000,000مبلغ مورد نیاز طرح: )5

  ماه12 مدت زمان اجراي طرح (ماه): )6

  17،716،732،438  (میلیون ریال): طرحبراي سرمایه گذاران شده  ینیبشیسود پ )7

  درصد 30-32 بینی شده طرح (درصد سود پیشنهادي تقسیمی) (درصد):پیش از سود گذارانهیسهم سرما )8

  در پایان اجراي طرحزمان بازگشت اصل سرمایه:  )9

  ماهانهزمانبندي واریز سود طرح:  )10

  ضمانت نامه تعهد پرداخت و چک شرکت تضامین طرح: )11

 

  

  

  

  

  

  



 

 

 

  02/11/1401تاریخ : 

 

 5  از 5 صفحه

 

  مشخصات، توضیحات و نکات کلیدي مربوط به موضوع طرح

  

 طرحپیش بینی مالی 

  متقاضی  پیش خرید

  کنستانتره سنگ آهن  محصول

  24  انجام در سالتعداد دفعات 

        22،363،964  مقدار پیش فروش در سال (کیلوگرم)

        21،463  (ریال)هر کیلو محصولقیمت تمام شده 

        480،000،000،000  *سفارشمبلغ کل پرداختی جهت 

  فروش متقاضی 

        22،363،964  فروش محصول در سال (کیلوگرم) مقدار

        22،255  محصول(ریال) کیلوگرمقیمت فروش هر 

        497،716،732،438  (ریال)مبلغ فروش کل در سال

 17،716،732،438  (ریال)مبلغ سود کل

 
 

 فروش محصول مذکور به قیمت توافقی و قطعی و مقدار معین به عامل به شرح جدول زیر اقدام نماید:نسبت به پیش متقاضی متعهد است 
 

  کنستانتره سنگ آهن  نوع محصول

  24  تعداد دفعات انجام پیش فروش در سال

        22،363،964  )کیلوگرمماه ( 12تعداد پیش فروش در 

        22،255  محصول(ریال) کیلوگرمقیمت پیش فروش هر 

        497،716،732،438  کل مبلغ پیش فروش در سال(ریال)

 
  جدول پیش بینی بازدهی طرح:

  %30تا   بازدهی یک ساله طرح*
تا 31

40%  

تا 41

50%  

تا 51

60%  

61 

  %70تا

71 

  %80تا

81 

  %90تا

تا 91

100%  

تا 101

110%  

تا 111

120%  

تا 121

130%  

  تا131

140%  

  تا141

150%  

نسبت 

تسهیم 

  سود

  %21,3  %22,9  %24,6  %26,5  %28,7  %31,4  %34,7  %38,7  %44,0  %51,0  %60,8  %75,5  %99,99  سرمایه گذار

  %78,7  %77,1  %75,4  %73,5  %71,3  %68,6  %65,3  %61,3  %56  %49  %39,2  %24,5  %0,01  متقاضی**

  %30-%32نرخ بازده سرمایه گذار :                                                                  

  


