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ستاد شركت گـروه سـرمايه گـذاري    �

كاركنان سايپا

حوزه هاي كسب  و كار�



)1392در تاريخ ارديبهشت ماه (1391/10/30برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي�

 call centerاستقرار سيستم �

)خريد و فروش در بورس اوراق بهادار(حضور در بازار سرمايه�
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)ماهانه(هزار پرس  50عقد قرارداد طبخ خوراك با گروه بهمن و سايپا كاشان هركدام به ميزان �

واردات مواد اوليه مورد نياز شركت سنان شيمي تابان به منظور افزايش توليد و فروش�

توسعه فروش قطعات يدكي برند دوم در خارج از گروه سايپا�
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اقدامات انجام شده در خصوص تكاليف 
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اقدامات انجام شده در خصوص تكاليف 

1391مجمع سال 
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 كنسرسيوم اعضاي ساير هماهنگي با الزم هاي پيگيري نمود مقرر مجمع
.شود اخذ ها تاييديه پاسخ تا آيد عمل به مشتركا سايپا سهام خريدار
5 بند :حسابرس گزارش با مرتبط بند شماره

 1بند 
:تكاليف 

گزارش فعاليت هيئت مديره

شده انجام اقدامات

با توجه به پيچيدگيهاي مربوط به بند مذكور ، هماهنگي هاي مقتضي صـورت  
پذيرفت و در حال حاضر تاييديه حسابها از شـركت سـرمايه گـذاري تـامين     

.اجتماعي اخذ شده است
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 مختلف مراحل از مستندات همراه كاملي گزارش مديره هيات شد مقرر
 سهامدار به و تهيه تابان شيمي سنان در گذاري سرمايه و مشاركت ، تاسيس
 تعيين ريال ميليون 126ر315 مبلغ موضوع به نسبت تا نمايد ارائه عمده
 هيات توسط الزم هاي پيگيري و اقدامات همچنين .گيرد انجام الزم تكليف
.گيرد صورت مالي سال تغيير جهت مذكور شركت از مديره

بند 
:تكاليف 2
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شده انجام اقدامات

 هيات توسط الزم هاي پيگيري و اقدامات همچنين .گيرد انجام الزم تكليف
.گيرد صورت مالي سال تغيير جهت مذكور شركت از مديره

بـراي   92/10/22مـورخ   92/15102گزارش هاي مورد نظر در طي نامه شماره 
.سهامدار عمده ارسال شده است

درخصوص تغيير سال مالي به استحضار مي رساند ، با عنايت بـه تغييرهـاي   
.مديريتي تغيير سال مالي در دستور كار هيات مديره است
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 تابان گستر تامين بازرگاني شركت مجمع وقت اسرع در نمود مقرر مجمع
. آيد عمل به الزم اقدام حسابها سازي شفاف به نسبت و برگزار
8 :اشاره مورد بند

 3بند 
:تكاليف 
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شده انجام اقدامات

هيات مديره به استحضار ميرساند ، مجمع شركت بازرگاني تامين گستر تابان 
تشكيل و ضمنا در خصوص ادامه فعاليت اين شركت نظر بـه انحـالل شـركت    

. داده كه در دستور انجام امور قرار گرفته است 
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 طي ريال ميليارد 8ر000 سقف تا شركت سرمايه افزايش اينكه به توجه با
 دستور شد مقرر لذا ، گرفته قرار شركت مديره هيات اختيار در 90 سال مجمع
 كار دستور در وقت اسرع در نقدي آورده و مطالبات محل از سرمايه افزايش
  .گيرد قرار
9 بند :حسابرس گزارش با مرتبط بند شماره

 4بند 
:تكاليف 

گزارش فعاليت هيئت مديره

شده انجام اقدامات

  .گيرد قرار
9 بند :حسابرس گزارش با مرتبط بند شماره

در  1393ماه نخسـت سـال    6ميليارد ريال طي  500افزايش سرمايه به ميزان 
ميليـارد ريـال بـا توجـه بـه       1900دستور كار قرار گرفته وسرمايه شركت از 

. ميليارد ريال افزايش خواهد يافت 2400افزايش سرمايه جديد به 
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 صورت مالياتي حساب مفاصا اخذ جهت مديره هيات توسط الزم اقدامات
 5بند   10 بند :حسابرس گزارش با مرتبط بند شماره .پذيرد

:تكاليف 
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شده انجام اقدامات

توسط حوزه مالياتي رسيدگي شـده اسـت و    1390ماليات عملكرد سال مالي 
برگ قطعي صادر و اقدامات الزم در خصوص پرداخت وجه آن در حال انجـام  

.است
اخـذ  .برگ قطعي صادر و تسويه شـده اسـت   1391ماليات عملكرد سال مالي 

.مفاصا حساب مالياتي از حوزه مالياتي مربوطه در دستور كار شركت قرار دارد
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 مرتبط ثبتي امور وانجام مديره هيات اعضاي تاييديه خصوص در الزم پيگيري
. گيرد صورت وقت اسرع در شركتها ثبت اداره در مديره هيات اعضاي با

11 بند :حسابرس گزارش با مرتبط بند شماره

 6بند 
:تكاليف 

گزارش فعاليت هيئت مديره

شده انجام اقدامات

11 بند :حسابرس گزارش با مرتبط بند شماره

كليه نفرات حال حاضر هيات مديره به تاييد سازمان بـورس رسـيده و امـور    
ثبتي ايشان انجام شده و امضاي ايشان به بانكهاي طرف قرارداد نيـز معرفـي   

.شده است 



اقدامات انجام شده در خصوص اقدامات انجام شده در خصوص اقدامات انجام شده در خصوص اقدامات انجام شده در خصوص اقدامات انجام شده در خصوص اقدامات انجام شده در خصوص اقدامات انجام شده در خصوص اقدامات انجام شده در خصوص 
13911391139113911391139113911391تكاليف مجمع سال تكاليف مجمع سال تكاليف مجمع سال تكاليف مجمع سال تكاليف مجمع سال تكاليف مجمع سال تكاليف مجمع سال تكاليف مجمع سال 

اقدامات انجام شده در خصوص اقدامات انجام شده در خصوص اقدامات انجام شده در خصوص اقدامات انجام شده در خصوص اقدامات انجام شده در خصوص اقدامات انجام شده در خصوص اقدامات انجام شده در خصوص اقدامات انجام شده در خصوص 
13911391139113911391139113911391تكاليف مجمع سال تكاليف مجمع سال تكاليف مجمع سال تكاليف مجمع سال تكاليف مجمع سال تكاليف مجمع سال تكاليف مجمع سال تكاليف مجمع سال 

 مالي هاي گزارش ارسال و تهيه به نسبت مقرر موعد در مديره هيات شد مقرر
 نيز عمده سهامدار براي و اقدام مالي سال پايان از ماه 3 مدت ظرف مربوطه
.كند ارسال
 12 بند :حسابرس گزارش با مرتبط بند شماره

 7بند 
:تكاليف 

گزارش فعاليت هيئت مديره

شده انجام اقدامات

 12 بند :حسابرس گزارش با مرتبط بند شماره

گزارش ها و صورتهاي مالي شركت گروه سرمايه گـذاري كاركنـان سـايپا از    
گزارش هاي دو شركت زير گروه كه مالكيت سهام  بلوك  سايپا و رنـا را دارا   
مي باشند تاثير مي پذيرد ، با توجه به مسايل و مشكالت مرتبط با اين سهام 

حـل و فصـل شـده اسـت ،      1393و اينكه مشكالت منظوره در خرداد مـاه  
گزارشات مربوطه تهيه و به اطالع حسابرس قانوني رسـيده و بـه سـهامدار    

. عمده نيز ارائه شده است



اقدامات انجام شده در خصوص اقدامات انجام شده در خصوص اقدامات انجام شده در خصوص اقدامات انجام شده در خصوص اقدامات انجام شده در خصوص اقدامات انجام شده در خصوص اقدامات انجام شده در خصوص اقدامات انجام شده در خصوص 
13911391139113911391139113911391تكاليف مجمع سال تكاليف مجمع سال تكاليف مجمع سال تكاليف مجمع سال تكاليف مجمع سال تكاليف مجمع سال تكاليف مجمع سال تكاليف مجمع سال 

اقدامات انجام شده در خصوص اقدامات انجام شده در خصوص اقدامات انجام شده در خصوص اقدامات انجام شده در خصوص اقدامات انجام شده در خصوص اقدامات انجام شده در خصوص اقدامات انجام شده در خصوص اقدامات انجام شده در خصوص 
13911391139113911391139113911391تكاليف مجمع سال تكاليف مجمع سال تكاليف مجمع سال تكاليف مجمع سال تكاليف مجمع سال تكاليف مجمع سال تكاليف مجمع سال تكاليف مجمع سال 

 شهر ايزد زمين پروژه در شركت شكايت خصوص در الزم هاي پيگيري
  اعالم عمده سهامدار به نيز نتيجه و آمده عمل به سال پايان تا نور شهرستان

 جهت گروه شركتهاي از الزم پيگيري به نسبت مديرعامل شد مقرر .شود
.كند اقدام مكسوره وجوه موقع به واريز
 13بند :حسابرس گزارش با مرتبط بند شماره

بند 
:تكاليف 8

گزارش فعاليت هيئت مديره

شده انجام اقدامات

 13بند :حسابرس گزارش با مرتبط بند شماره

با توجه به تغييرات مديريتي در شركت ؛ حـل و فصـل دعـاوي مربوطـه در     
.دستور كار هيات مديره جديد قرار گرفته است 

از شركتهاي گروه ، پـس از پيگيـري    7%در خصوص دريافت وجوه مربوط به 
هاي صورت پذيرفته، در حال حاضر فرايند بصورت معمـول در حـال انجـام    

.وحجم مطالبات كاهش يافته است



اقدامات انجام شده در خصوص اقدامات انجام شده در خصوص اقدامات انجام شده در خصوص اقدامات انجام شده در خصوص اقدامات انجام شده در خصوص اقدامات انجام شده در خصوص اقدامات انجام شده در خصوص اقدامات انجام شده در خصوص 
13911391139113911391139113911391تكاليف مجمع سال تكاليف مجمع سال تكاليف مجمع سال تكاليف مجمع سال تكاليف مجمع سال تكاليف مجمع سال تكاليف مجمع سال تكاليف مجمع سال 

اقدامات انجام شده در خصوص اقدامات انجام شده در خصوص اقدامات انجام شده در خصوص اقدامات انجام شده در خصوص اقدامات انجام شده در خصوص اقدامات انجام شده در خصوص اقدامات انجام شده در خصوص اقدامات انجام شده در خصوص 
13911391139113911391139113911391تكاليف مجمع سال تكاليف مجمع سال تكاليف مجمع سال تكاليف مجمع سال تكاليف مجمع سال تكاليف مجمع سال تكاليف مجمع سال تكاليف مجمع سال 

 و ايجاد الزم هاي ساخت زير پولشويي با مبارزه اجرايي نامه آيين خصوص در
.شود رعايت آتي سال در مربوطه قانوني الزامات
 16 بند :حسابرس گزارش با مرتبط بند شماره

 9بند 
:تكاليف 

گزارش فعاليت هيئت مديره

شده انجام اقدامات

ضمن ابالغ آيين نامه مربوطه به شركت هاي زيرگروه ، كليه اقدامات مرتبط 
رعايت   1392/11/01با آيين نامه هاي مبارزه با پولشويي در شركت از تاريخ  

.... مي شود مانند صدور چك در وجه حساب بانكي و با ارايه كارت ملي و
همچنين تاييد و تصويب آيين نامه هاي مرتبط با اين حوزه در دسـتور كـار   

.هيات مديره قرار دارد
ضمنا مدير مالي شركت گروه سرمايه گـذاري كاركنـان سـايپا بـه عنـوان      

مـورخ   92/12495مسئول واحد مبـارزه بـا پولشـويي طـي نامـه شـماره       
.به وزارت دارايي معرفي شده است 93/02/29



:فصل پنجم

عملكرد مالي شركت گروه سرمايه گذاري 

گزارش فعاليت هيئت مديره

عملكرد مالي شركت گروه سرمايه گذاري 

كاركنان سايپا



درصد به كل)ميليون ريال(مبلغنوع سرمايه گذاري  

30213ر765سرمايه گذاري در بازار سرمايه

1907ر761سرمايه گذاري در حوزه زمين ايزد شهر

گزارش فعاليت هيئت مديره

803ر951اوراق سپرده گذاري بانكي 

ومشاركت در طرحهاي  سرمايه گذاري
توليدي 

261ر988

سرمايه گذاري در حوزه سهام شركتهاي 
)سرمايه گذاري بلند مدت (فرعي

176ر852ر656

2100ر454ر121جمع 



گزارش فعاليت هيئت مديره

عنوان
عملكرد

)ميليون ريال (1391سال 
عملكرد

)ميليون  ريال (1392سال 

1ر351ر660900ر558درآمد حاصل از فروش كاال وارائه خدمات  

)1ر078ر547()575ر203(بهاي تمام شده كاالي فروش رفته  )1ر078ر547()575ر203(بهاي تمام شده كاالي فروش رفته 

)24ر083()22ر138(هزينه هاي اداري وعمومي

15ر110)12ر795(عملياتي  خالص ساير درآمد ها وهزينه هاي

10ر6273ر177وهزينه هاي غير عملياتي   خالص ساير درآمدها

274ر56653ر599خالص قبل از كسر ماليات سود

)1ر724()1ر308(ماليات 

272ر55929ر291سود خالص پس از كسر ماليات



عنوان
عملكرد

)ميليون ريال (1391سال 
عملكرد

)ميليون  ريال (1392سال 

1ر909ر1974ر635ر910درآمد حاصل از فروش كاال وارائه خدمات  

)1ر552ر492()893ر020(بهاي تمام شده كاالي فروش رفته 

)66ر760()67ر683(هزينه هاي اداري وعمومي )66ر760()67ر683(هزينه هاي اداري وعمومي

14ر997)10ر711(عملياتي   خالص ساير درآمد ها و هزينه هاي

)978ر044()752ر374(هزينه هاي مالي

12ر8294ر787وهزينه هاي غير عملياتي   خالص ساير درآمدها

)660ر031()79ر091(قبل از كسر مالياتزيان 

)8ر786()10ر849(ماليات

)668ر817()89ر940(زيان پس از كسر ماليات



گزارش فعاليت هيئت مديره

:فصل ششم

اهم اقدامات صورت پذيرفته از اهم اقدامات صورت پذيرفته از 

1393/04/29تا تاريخ  1392/10/30



گزارش فعاليت هيئت مديره

مبلغ اين پارامتر به تنهايي در . ( هزينه مالي خريد سهام سايپا% 24حذف يا كاهش مبالغ مرتبط با �
ميليارد ريال در سال مالي مورد اشاره ثبت شده و ساالنه بالغ  800صورتهاي مالي شركت مادر درحدود 

)ميليارد ريال لحاظ مي گرديد 1300بر 

بطور يكطرفه و بدون ) فروشنده سابق(بازگشت مالكيت مجدد سهام سايپا به سميكو كه توسط شستا �
.هماهنگي به غير فروخته شده بود 

تغيير ساختار سازماني جهت اعمال هرچه بهتر حاكميت شركتي و نظارت مناسب وموثر بر �
شركتهاي زير گروه به منظور كاهش  هزينه هاي سربار

.هماهنگي به غير فروخته شده بود 

ميم سازي موثر در روند اخذ مجوز هاي الزم مرتبط با زمين شمالتص�

بهينه سازي سرمايه گذاريهاي صورت پذيرفته در سنان شيمي تابان با تاكيد بر اولويت توليد و �
فروش بيشتر

بهينه سازي سرمايه گذاري هاي صورت پذيرفته درشركت  انرژي گستر ساينا اروند �



ماه در سال مالي مورد اشاره   12ماه به  18كاهش زمان بازپرداخت مبالغ سهامداران انصرافي از �
   1393/03/31ماه تا  5و به 

تقويت و ساختاردهي كميته هاي شركت �

جلوگيري از هزينه سنگين مالي و حقوقي در خصوص پرونده هاي حقوقي�

بازنگري استراتژي هاي شركت�

راه اندازي و بهره برداري آشپزخانه مركزي در سايپا به منظور ارائه هرچه بهتر خوراك توسط شركت �
پيشگامان خوراك تابان

بازنگري استراتژي هاي شركت

اجراي الزامات وآيين نامه هاي مبارزه با پولشويي  �

ارتقاء ارتباط موثر با رابطين و سهامداران �

راه اندازي سامانه پيامكي و ارتباط مستقيم با مديرعامل از طريق تلفن�

ساماندهي و بازنگري در ماموريت شركتها  �

حضور در بازار سرمايه و فعاليتهاي مالي در بازار سرمايه  �



:فصل هفتم

گزارش فعاليت هيئت مديره

:فصل هفتم

برنامه ها واقدامات آتي هيات مديره 



گزارش فعاليت هيئت مديره

برنامه هاي آتي شركت گروه سرمايه گذاري كاركنان سايپابرنامه هاي آتي شركت گروه سرمايه گذاري كاركنان سايپا

ايرانيان باستان سپهر گزاري كار سهام وخريد گذاري سرمايه�

گروه زير درشركتهاي موازي فعاليتهاي وحذف سازي چابك�

يكديگر محصوالت فروش و يابي بازار جهت گروه زير شركتهاي پتانسيل از استفاده�

  

يكديگر محصوالت فروش و يابي بازار جهت گروه زير شركتهاي پتانسيل از استفاده�

سايپا گروه از خارج وكار كسب توسعه�

وشركتها واحدها عملكرد بر بهتر هرچه نظارت منظور به مديريتي داشبورد سيستم استقرار�

:اصالح ساختار مالي �
افزايش سرمايه                               
تسريع در وصول مطالبات شركت مادر                               
تسويه حساب با شستا                               
تعيين تكليف بدهي ها                               
  مولد دارايي به آنها وتبديل مولد غير هاي دارايي تكليف تعيين                             



برنامه هاي آتي شركت گروه سرمايه گذاري كاركنان سايپابرنامه هاي آتي شركت گروه سرمايه گذاري كاركنان سايپا

  سهامداران بيشتر حال رفاه جهت شركت سهام نقدشوندگي قدرت افزايش جهت در تالش�

  شهرداري از جواز و ها پروانه اخذ با شمال زمين افزوده ارزش افزايش خصوص در اقدام�

سهامداران براي افزوده ارزش باالترين با تابان خودرو همراه واگذاري�

  مرتبط مسايل و حقوقي دعاوي وفصل حل خصوص در وتسريع تالش�

تاخت تابان خودرو الكترونيك تجارت شركت در مجازي فروشگاه اندازي راه و ها مجوز اخذ�



گزارش فعاليت هيئت مديره

پيشنهادهاي هيئت مديره به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام   پيشنهادهاي هيئت مديره به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام   



تصويب ترازنامه و صورت حساب سود و زيان عملكرد مالي منتهي تصويب ترازنامه و صورت حساب سود و زيان عملكرد مالي منتهي ١١..

13921392//1010//3030به به 

اصالحيه قانون تجارت كه پيوست اصالحيه قانون تجارت كه پيوست   129129معامالت موضوع ماده معامالت موضوع ماده ..٢٢

..صورتهاي مالي مي باشد مورد تصويب و تنفيذ قرار گيرد صورتهاي مالي مي باشد مورد تصويب و تنفيذ قرار گيرد 

گزارش فعاليت هيئت مديره

..صورتهاي مالي مي باشد مورد تصويب و تنفيذ قرار گيرد صورتهاي مالي مي باشد مورد تصويب و تنفيذ قرار گيرد 

موافقت با برنامه هاي آتي شركتموافقت با برنامه هاي آتي شركت٣٣..

درصد سود قابل تقسيم شركت اصليدرصد سود قابل تقسيم شركت اصلي  1010تقسيم سود به ميزان تقسيم سود به ميزان ..��



):عليه السالم(امام علي 

.نشان دهنده ميزان عقل است ،كيفيت انجام كارها .نشان دهنده ميزان عقل است ،كيفيت انجام كارها

) 2ج –صنيف غررالحكم ت( 



با تشكر

هيات مديره شركت گروه سرمايه گذاري هيات مديره شركت گروه سرمايه گذاري 
كاركنان سايپا  


