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 مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام

)سهامی عام( گروه توسعه مالی مهر آیندگانشرکت   

 

قانون بازار اوراق  34و مادة  7331اصالحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه  232در اجرای مفاد ماده       

بر پایه  22/72/7321یت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به بدینوسیله گزارش درباره فعالبهادار 

 .گرددمی سوابق، مدارک و اطالعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم

مدیره به مجمع، مبتنی بر اطالعات ارائه شده در  هیئتهای ساالنه گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش

 آورد.مدیره فراهم می هیئتصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد های مالی بوده و اطالعاتی را در خصورت

باشد، با تاکید بر به نظر اینجانبان اطالعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می

مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه  هیئتج عملکرد یارائه منصفانه نتا

های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا تهیه و ارائه گردیده است. این اطالعات هماهنگ با واقعیت  شرکت

بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ توان پیشحدی که در موقعیت فعلی می

گزارش حذف نگردیده و در تاریخ  شود، ازکنندگان میموضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده

 مدیره رسیده است. هیئتیید أبه ت 73/33/7322
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 زیده اطالعاتگ

 

 1337  1331   :سالالف( اطالعات عملکرد مالی طی 

 میلیون ریال  میلیون ریال   

      

 1،127،276  73،613،333   درآمد خالص

 1،173،333  73،413،123   سود عملیاتی

 1،132،133  73،431،311   پس از کسر مالیات –سود خالص 

 3،263،374  7،247،321   های عملیاتیوجوه نقد حاصل از فعالیت

 

      :سالب( اطالعات وضعیت مالی در پایان 

 22،323،333  33،121،372   هاجمع دارایی

 73،262،324  6،632،323   هاجمع بدهی

 4،333،333  73،333،333   ثبت شده سرمایه

 76،743،232  21،741،226   جمع حقوق صاحبان سهام

 

        ج( نرخ بازده )درصد(:

 33%  33%   7هانرخ بازده دارایی

 13%  32%   )ارزش ویژه( 2نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

       د( اطالعات مربوط به هر سهم:

 4033303330333  73،333،333،333   تعداد سهام

 7،131  7،326   ریال –هر سهم  پایهسود 

       ( سایر اطالعات :ه

 21  21   سال( طی) نفر –تعداد کارکنان میانگین ماهانه 
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 مدیره هیئتیام پ
 

 ؛خدا یاد نام و با
 

مدیره تالش نموود توا    هیئتود. با توجه به وضعیت بازارهای موازی سال خوبی برای بازار سرمایه ب 7321سال 

در این سال عالوه بر بهینه سازی پرتفوی و استفاده از شرایط بازار ، انجوام اقودامات سواختاری از جملوه ثبوت      

 عموومی نرخ های فرابورس ایران و عرضوه  فهرست میلیارد ریالی و درج نام شرکت در  73،333افزایش سرمایه 

ارزش، شورکت   خلوق نین بوه منظوور تکمیول زنجیوره خودمات موالی و       سهام را به سرانجام رساند. همچ اولیه

خالص ارزش دارائیها بدون احتساب ارزش روز دارائیهای غیر بورسی با کارگزاری خبرگان سهام تحصیل گردید. 

بودهی بوه سوهامدار عموده کوه در       درصدی مواجه گردید و به حدود یکصدهزار میلیارد ریال رسوید. 722رشد 

 40333میلیارد ریال بود از طریق افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران )به میوزان   730333ابتدای سال 

سوود مصووب   . رسوید میلیوارد ریوال    30333حدود  بهدرصدی  13با کاهش نقدی میلیارد ریال( و باز پرداخت 

  میلیارد ریال ظرف مهلت قانونی به سهامداران پرداخت گردید. 30433به مبلغ سالیانه مجمع 

مدیره با استعانت از خداوند متعال بهینه سازی پرتفوی را کماکان با توجه به  هیئتدر سال مالی آتی نیز 

فرصتها و ریسک های موجود ادامه خواهد داد. فعالسازی ، تحصیل و تاسیس نهادهای مالی جدید در دستور 

مدیره برای سال  هیئتی ساختاری همچنین یکی دیگر از برنامه ها می باشد. 7322مدیره در سال  هیئتکار 

 آتی کاهش هزینه سرمایه از طریق استفاده از ابزارهای بدهی می باشد.

 مدیره را در دستیابی به اهداف تعیین شده همراهی نمایند. هیئتامید داریم سهامداران محترم کماکان 

 

 هیئت مدیره گروه توسعه مالی مهرآیندگان
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 کلیات-1

 تاریخچه  -1-1

در  7313ه اسفندما 22در تاریخ  73737631633به شناسه ملی گروه توسعه مالی مهر آیندگان )سهامی عام(  شرکت

به ثبت رسیده است. الزم به توضیح است که  723323تجاری تهران طی شماره سسات غیر ها و مواداره ثبت شرکت

)سهامی  گروه توسعه مالی مهر آیندگان به شرکت 73/77/7327العاده مورخ م شرکت طبق مصوبه مجمع عمومی فوقنا

 ها به ثبت رسیده است.در اداره ثبت شرکت 73/32/7322مورخ  72143عام( تغییر یافته و طبق روزنامه شماره 

 عرضه عمومی 27/77/7321های فرابورس ایران درج و در تاریخ در فهرست نرخ 34/32/7321در تاریخ این شرکت 

 .گردید اولیه

 عالیت موضوع ف -2-1

 طبق ماده سه اساسنامه عبارت است از: شرکتموضوع فعالیت 

 های انتفاعی به طور مستقیم و غیر مستقیم و ارائه خدمات مدیریت.گذاری در فعالیتسرمایه 

 های تجاری موضوع قانون تجارت.مشارکت در شرکت 

 .مشارکت مدنی با اشخاص حقیقی و حقوقی 

 های موضوع قانون تجارت.لیدی و خدماتی در قالب شرکتهای تواندازی طرحایجاد و یا راه 

 گذاری طبق ضوابط مربوط.انتشار اوراق مشارکت و سرمایه 

 گذاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی.تشویق و تسهیل امر سرمایه 

 های تولیدی موجود و های تولیدی جدید و یا توسعه و تکمیل کارخانهاخذ موافقت اصولی بمنظور اجرای طرح

 شکیل شخصیت حقوقی الزم برای اجرای این امر.ت

 اعتباری، انتشار اوراق مشارکت و نظایر آن. ها، موسسات مالی ومین منابع مالی با استفاده از تسهیالت بانکتأ 

 مستقیم برای تحقق اهداف شرکت الزم و مفید بوده و یا در انجام کلیه عملیاتی که به طور مستقیم و یا غیر

 وع شرکت ضرورت داشته باشد.جهت اجرای موض



 92  از  2

 شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان )سهامی عام(

ت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش هیئ  

8321اسفند  92سال مالی منتهی به   

 

 

 

 سهامداران تركیب سرمایه و  -3-1

مرحله به  هزار ریالی( بوده که طی چندیک سهم نهصد هزارمیلیون ریال ) 233سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ 

 ( افزایش یافته است:با نام هزار ریالیسهم یک ده میلیاردریال ) میلیارد73،333شرح زیر به مبلغ 

 ارقام به میلیون ریال                                                                                                               

 تغییرات سرمایه

 محل افزایش سرمایه دیجد هیسرما هیمبلغ سرما سرمایهتاریخ افزایش 

 مطالبات و آورده نقدی سهامداران 2.3330333 233 7322

 مطالبات و آورده نقدی سهامداران 4.3330333 203330333 3237

 مطالبات و آورده نقدی سهامداران 7303330333 403330333 7321

 

 است: زیر به شرح 22/72/7321در تاریخ شرکت  سهامدارانترکیب 

 مالکیتدرصد  متعداد سها سهامدار ردیف

 33/23 2033202210241 (عام)سهامی اهداف گذاری سرمایه 1

 21/2 221،337،333 سهامدارانسایر  2

 111 11.111.111.111 جمع

 

 بازار سرمایهشرکت از منظر -2

در گروه  در فهرست نرخ های فرابورس ایران 34/32/7321شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان در تاریخ 

عرضه ریال  4،624ی ومهان با قیمت با نماد معامالت 27/77/7321ها درج شده و سهام آن در تاریخ گذاریسرمایه

 است. شده عمومی اولیه

 به شرح زیر بوده است: 7321وضعیت معامالتی سهام شرکت تا پایان سال 

 سال مالی
 رتبه ارزش شركت

 در بورس و فرابورس

روزانه میانگین 

 حجم معامالت

 سهم

میانگین ارزش 

معامالت 

 )میلیون ریال(

تعداد 

روزهای 

 معامله شده

سهم  قیمت هر

در پایان سال 

 مالی )ریال(

 سرمایه 

 ریال( )میلیارد

23/12/1331 43  16،312،747  127،431  24  73،323  73،333  
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 محیط حقوقی -3

 از: قررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتندمهمترین قوانین و م

 ر ارزش افزوده و مالیات بهای مستقیم ، قانون مالیاتو تأمین اجتماعی قانون تجارت، قانون کار 

  اوراق بهادارو های سازمان بورس و مقررات و دستورالعمل اوراق بهادارقانون بازار 

 قوانین و مقررات سازمان خصوصی سازی   

 یسممالی ترور تأمینو  قانون مبارزه با پولشویی 

 قانون بودجه کل کشور 

 سود بانکی  های بانک مرکزی در خصوص نرخ سیاست 

 سایر قوانین مرتبط 

 

 1333 سالپیش بینی  و 1331سال  در اقتصادی بررسی وضعیت-4

 وضعیت اقتصاد جهانی -1-4

نزول خواهد کرد که درصد  6به زیر  2323المللی پول، نرخ رشد اقتصادی چین در سال بینی صندوق بینبراساس پیش

با توجه به  یز اغلب مؤسساتورد سایر کشورها ن. در ماین موضوع تاثیرات منفی در سطح اقتصاد جهانی خواهد داشت

 یهاهستند. شاخص از رشد اقتصادی خود یهاینیبشیایجاد شده در حال کاهش پ یهایشیوع ویروس کرونا و نگران

با کاهش چشمگیری در اغلب کشورها مواجه بوده که کاهش  راًینیز اخ (PMI) مدیران خرید پیش نگر نظیر شاخص

انداز چشم 2372( در گزارش خود در اکتبر IMFالمللی پول ). صندوق بیندکنیاقتصادی کشورها را محتمل م رشد

بینی مربوط به قبل البته این پیش .بینی کرده بودپیش 2372کمی بیش از سال  2323رشد اقتصادی جهان را در سال 

اهد یافت. نهادهایی نظیر بوجود آمده مقدار آن در آینده کاهش خو یهایاز شیوع بیماری کرونا بوده و با توجه به نگران

را بدلیل انتشار  2323خود از اقتصاد جهانی در سال  یهاینیبشی( پOECD)سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 

 رساندند.درصد  3/2کاهش داده و به  ویروس کرونا نیم درصد نسبت به قبل

  وضعیت جهانی نفت -2-4

عدم از پس  2323اما در سال  دالر در نوسان بود 63وده در ثبات نسبی در محد 2372قیمت جهانی نفت در سال 

روند دیگری در سیاست های اتخاذی روسیه و موافقت اوپک و روسیه در رسیدن به توافق جهت کاهش عرضه، 

 از رکود هایو این امر همزمان با شیوع ویروس کرونا و نگرانعربستان شکل گرفت که به افزایش عرضه طرفین منتج شد 

 .گردیدجهانی موجب کاهش شدید قیمت نفت اقتصاد 



 92  از  88

 شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان )سهامی عام(

ت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش هیئ  

8321اسفند  92سال مالی منتهی به   

 

 

 

 1331در سال  اقتصاد ایران مروری بر شرایط -3-4

 پررنگ گردید.کوچکتر  های نفتی،محدودیت های ایجاد شده ناشی از تحریم اقتصاد ایران به دلیل  7321در سال 

ت. افزایش سهم مالیات در بودجه نموده اس دچار چالش ، مدیریت منابع و مصارف دولت را بیش از پیش هامیشدن تحر

درصد از تأمین منابع دولت را  33از نکات مثبت برنامه اقتصادی کشور بوده ولی با این حال همچنان فروش نفت حدود 

در  7321اقتصاد ایران در سال  . تشدید تحریم ها بخش غیر نفتی را هم تحت تاثیر قرار داده است.کشدیبه دوش م

تشدید بی ثباتی اقتصاد  عواملکالن گردید ولی به تدریج  یهابرجام ، دچار نوسانات در شاخصشوک خروج آمریکا از 

نسبت به زمان مشابه سال قبل  7321سرعت افزایش سطح عمومی قیمتها در سال  به طوری کهایران تعدیل شدند، 

 درصد باقی مانده است. 33باالی انتظارات تورمی، نرخ تورم سالیانه همچنان به دلیل  با این وجودکاهش یافت ولی 

 مورد گزارش پرداخته می شود.کالن اقتصادی در سال مالی  یهاشاخص به بررسی در ادامه

  رشد اقتصادی -4-4

هزار  433را حدود  7321سال ماه اول  2داخلی با احتساب نفت در  تولید ناخالص طبق گزارشات مرکز آمار ایران،

هزار میلیارد تومان بود که کوچکتر شدن اقتصاد ایران را نشان  437 ن رقم سال پیشمیلیارد تومان اعالم کرده؛ ای

 .دهدیم

عمدتاً ناشی از رشد صنعت ساختمان و بخش  7321با توجه به اطالعات منتشر شده رشد اقتصادی کشور در سال 

همچنین بخش صنعت بوده  کشاورزی بوده و کاهنده ترین عامل رشد اقتصادی مربوط به بخش استخراج نفت و گاز و

 است.

  نرخ تورم -5-4

درصد بوده است. براساس  2/37و  2/37براساس محاسبات بانک مرکزی به ترتیب  7321و  7321نرخ تورم سال های 

بوده است. این در حالی است که  7313باالترین نرخ تورم سالیانه کشور بعد از سال  7321این آمار نرخ تورم سال 

 درصد اعالم کرده است. 1/33درصد و  2/26را به ترتیب  7321و  7321ن، نرخ تورم سالهای مرکزآمار ایرا

 درصد تعیین کرده است. 2درصدی را با دامنه مثبت و منفی  22هدف گذاری نرخ تورم  7322بانک مرکزی برای سال 

  نرخ بیکاری -6-4

سال به باالی کشور  74درصد از جمعیت  3/32  ،7321براساس آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در زمستان 

 درصد رسیده است. 6/73از نظر اقتصادی فعال بوده اند و نرخ بیکاری به 
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 شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان )سهامی عام(

ت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش هیئ  

8321اسفند  92سال مالی منتهی به   

 

 

 حجم نقدینگی  -7-4

ای اقتصادی کشور به گونه ای بوده که اقتصاد ایران همواره رشد نقدینگی نسبتاً باالیی را در چند دهه گذشته ساختاره

 درصد بوده است. 24سط ساالنه رشد نقدینگی حدود تجربه کرده است و متو

 هزار میلیارد تومان عبور کرد. 20233درصد رسید و از رقم  3/21به  7321رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به آذر 

 های موازیوضعیت بازار -1-4

مربوط به بازار  7321ال در س موازیهمانطور که در جدول زیر مشاهده می شود بیشترین بازدهی در بین بازارهای 

 سرمایه بوده است. 

 ارقام به ریال                                                                                                                                                 

 درصد- تغییرات 1337اسفند  1331اسفند  شرح

 73 733,433 732,333  دالر

 33 33,233,333 42,333,333 سکه بهار آزادی

 32 772,133,333 746,214,333 ط قیمت هر متر واحد مسکونی در تهرانمتوس

 711 711,642 472,233 شاخص کل بورس )واحد(

 بانک مرکزی منبع:       

 

 1333برآورد از وضعیت بازار سرمایه در سال  -3-4

، کسری بودجه دولت و مشکالت ساختاری 72های اقتصادی، شیوع ویروس کووید  اگر چه عواملی مانند تحریم

چشم انداز نرخ حجم نقدینگی، اقتصادی کشور بر رشد سودآوری و عملکرد شرکتها سایه افکنده ، اما به نظر می رسد 

ارزیابی و نگاه مثبت  دالر، نیاز دولت به تامین مالی، اصالح ساختار مالی شرکت ها و افزایش سرمایه از محل تجدید

 مسئوالن کشور به بازار سرمایه کفه عوامل رشد بازار را سنگین تر از عوامل ریزش آن نموده است.
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 شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان )سهامی عام(

ت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش هیئ  

8321اسفند  92سال مالی منتهی به   

 

 

 خالصه وضعیت مالی و عملکرد-5

 اوراق بهادارگزارش معامالت  -1-5

گوروه توسوعه موالی     توسوط مجمووع معوامالت اوراق بهوادار     7321در نمودار زیر مشاهده می شوود در سوال   بطوریکه 

 درصد رشد داشته است. 61،  7321با سال  مقایسهکه در  رسیدمیلیارد ریال  32،333بیش از مهرآیندگان به 

درصد میانگین ارزش اوراق بهادار موجوود در   63الزم به ذکر است ارزش معامالت اوراق بهادار صورت گرفته به بیش از 

 می رسد. 7321پرتفوی شرکت طی سال 

 

 
 ارقام به میلیون ریال                                                                                                              

اوراق بهادارخرید و فروش   

 1336 1337 1331 شرح

 7،461،773 77،622،312 27،612،336 مبلغ كل خالص خرید

 1،322،333 73,612،162 23،121،723 مبلغ كل خالص فروش

 1،412،773 24،372،747 32،313،233 مبلغ كل
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 شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان )سهامی عام(

ت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش هیئ  

8321اسفند  92سال مالی منتهی به   

 

 

 سود حاصل از فروش اوراق بهادار  -2-5

 7321با سوال   مقایسهکه در رسید میلیارد ریال   4،333بیش از به سود حاصل از معامالت اوراق بهادار  7321در سال 

 داشته است. یدرصد71رشد  

 ه میلیون ریالارقام ب                                                                                                                                                

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اوراق بهاداراز فروش سود حاصل 

 1336 1337 1331 شرح 

  7,333,333    3,161,777         4،362,233        سود حاصل از خرید و فروش اوراق بهادار
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 شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان )سهامی عام(

ت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش هیئ  

8321اسفند  92سال مالی منتهی به   

 

 

 قیمت تمام شده و ارزش روز پرتفوی سهام -3-5

ارزش روز پرتفووی    زیر بهای تمام شده و ارزش بازار پرتفوی شرکت طی سه سال اخیر مقایسوه شوده اسوت.   در نمودار 

ر است در حالیکه بهای تمام شده پرتفووی در  درصدی برخوردا 743در مقایسه با سال قبل از رشد  7321سال درپایان 

 درصد رشد داشته است.  33این مدت حدود 

 
 ه میلیون ریالارقام ب                                                                                                           

 پرتفویبازار و بهای تمام شده  ارزش

 1336 1337 1331 شرح

 71،333،313 27،626،322 2101220321 بهای تمام شده كل

 23،112،123 32،323،432 2206120122 ارزش بازار
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 شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان )سهامی عام(

ت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش هیئ  

8321اسفند  92سال مالی منتهی به   

 

 

  تمام شده پرتفوینسبت ارزش بازار به بهای   -4-5

 

 

 تمام شده نسبت ارزش بازار به بهای 

 7326 7321 7321 شرح

%722 %713 %341 درصد -مام شده پرتفویتنسبت ارزش بازار به بهای   
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 شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان )سهامی عام(

ت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش هیئ  

8321اسفند  92سال مالی منتهی به   

 

 

 

  وضعیت پرتفوی به تفکیک صنعت  -5-5

درصود   72استخراج کانه های فلوزی معوادل    صنایعبه ترتیب  7321سال پایان در نظر گرفتن شاخص ارزش روز در با 

درصد پرتفووی، سوه صونعت اول پرتقووی     2 ته ای صنعتی معادل چند رشدرصد پرتفوی و 77نکداری معادل با ،پرتفوی

 بوده اند.

 
 

 7321سال پایان در  صنعت به تفکیکپرتفوی  نمودار
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 شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان )سهامی عام(

ت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش هیئ  

8321اسفند  92سال مالی منتهی به   

 

 

 ارقام به میلیون ریال                                                                                                    

 1331صنعت در پایان سال پرتفوی به تفکیک تمام شده بهای  و  ارزش روز

 درصد از كل پرتفوی ارزش روز  بهای تمام شده تعدادشركت صنعت

 %27 23،267،432 3،212،627 3 استخراج كانه های فلزی 

 %73 72،341،772 2،133،331 6 بانکها و موسسات اعتباری 

 %77 73،113،362 7،312،121 7 چندرشته ای صنعتی 

 %2 1،423،623 2،321،672 6 فلزات اساسی 

 %1 1،122،322 7،736،234 72 دارویی 

 %1 1،441،247 7،642،112 72 سیمان آهک گچ 

 %6 6،736،773 7،342،121 3 بیمه و بازنشستگی 

 %6 4،661،233 2،217،721 4 فرآورده های نفتی 

 %4 3،413،363 2،333،232 77 شیمیایی 

صندوق سرمایه گذاری قابل 

 معامله
73 3،347،237 3،342،273 3% 

 %3 3،761،163 642،716 2 سرمایه گذاریها 

 %2 7،462،133 643،331 7 فنی و مهندسی 

فعالیتهای كمکی به نهاد های  

 مالی واسط
6 377،713 7،264،332 7% 

 %7 111،124 263،736 2 انبوه سازی امالک و مستغالت 

 %7 116،644 672،442 7 عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم 

 %7 631،732 333،612 2 حمل و نقل انبارداری و ارتباطات  

 %7 471،346 17،211 7 خودرو و قطعات 

 %7 1610737 4120637 2 سایر

 1111 33.612.722 27.132.421 13 مجموع
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 شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان )سهامی عام(

ت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش هیئ  

8321اسفند  92سال مالی منتهی به   

 

 

 

  سرمایه گذاری های بلند مدت وضعیت پرتفوی  -6-5

 
 ارقام به میلیون ریال                                                                                                                                                       

ف
دی

ر
 

 تعداد سهام نام شركت
درصد 

 مالکیت

در  بهای تمام شده

23/12/1331  

 7،132،333 37 7،121،223،241 تأمین سرمایه سپهر 1

 732،331 22/22 722،221،166 کارگزاری خبرگان سهام 2

 22،226 26/22 22،226،333 واسپاری صنعت نفت آیندگان 3

 7،333 26/22 22،226 خدمات صبا تجارت یاس 4

 1،372،661 جمع
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 شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان )سهامی عام(

ت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش هیئ  

8321اسفند  92سال مالی منتهی به   

 

 

 

 کارگزاری خبرگان سهام  -1-6-5

ران و در هوای تهو  در اداره ثبت شرکت 32/72/7313شرکت کارگزاری خبرگان سهام به صورت سهامی خاص در تاریخ 

نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. موضوع فعالیت این شورکت عبوارت اسوت از     23/32/7311تاریخ 

ای و سبدگردانی به شرط گری در بورس اوراق بهادار، کاال و انرژی، ارائه خدمات مشاورهارائه خدمات کارگزاری و معامله

میلیون سوهم   233 منقسم بهمیلیارد ریال  233سرمایه شرکت در حال حاضر  باشد.دریافت مجوز از سازمان بورس می

 باشد.ی میهزار ریالیک 

 به شرح زیر است:کارگزاری خبرگان سهام گزیده اطالعات شرکت 

 1337 1331 شرح

 میلیون ریال میلیون ریال :سال الف( اطالعات عملکرد مالی طی

 331،742 664،733 درآمد خالص

 233،313 472،232 یسود عملیات

 (3،121) 673،3 ی غیرعملیاتیو هزینه ها درآمدهاسایر 

 2330734 3630337 پس از کسر مالیات –سود خالص 

 763،432 226،236 های عملیاتیوجوه نقد حاصل از فعالیت

 سال: ب( اطالعات وضعیت مالی در پایان

 1430124 7،4220424 هاجمع دارایی

 3610643 271،313 هاجمع بدهی

 640333 2330333 ثبت شده سرمایه

 2160737 6170332 جمع حقوق صاحبان سهام

 ج( نرخ بازده )درصد(:

 %1 %43 اهنرخ بازده دارایی

 %62 %31 نرخ بازده حقوق صاحبان سهام )ارزش ویژه(

 د( اطالعات مربوط به هر سهم:

 64،333،333 233،333،333 سهم - تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع

 70376 20332 ریال –سود واقعی هر سهم 

 7،333 7،433 ریال –سود نقدی هر سهم 

 ( سایر اطالعات:ه

 63 62 ) پایان سال(نفر  –تعداد کارکنان 
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 شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان )سهامی عام(

ت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش هیئ  

8321اسفند  92سال مالی منتهی به   

 

 

 

 واسپاری صنعت نفت آیندگان: شركت -2-6-5

شرکت به شوکل محودود فعالیوت     با موضوع لیزینگ فعالیت می نماید. تا به حالشرکت واسپاری صنعت نفت آیندگان، 

نموده است. با تمدید مجوز شرکت مذکور توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، در نظر اسوت توا دامنوه فعالیوت     

 شرکت گسترش یابد.

 آیندگان به شرح زیر است: گزیده اطالعات شرکت واسپاری صنعت نفت  

 1337 1331 شرح

 میلیون ریال میلیون ریال :سالالف( اطالعات عملکرد مالی طی 

 - 71 درآمد خالص

 (760371) (760337) عملیاتی زیان

 260113 230234 غیرعملیاتی و هزینه های درآمدهاسایر 

 730461 60123 پس از کسر مالیات –سود خالص 

 (740231) (740343) های عملیاتیوجوه نقد حاصل از فعالیت

 ال:س ب( اطالعات وضعیت مالی در پایان

 7310333 7310313 هاجمع دارایی

 210326 220212 هاجمع بدهی

 7330333 7330333 ثبت شده سرمایه

 7270373 7710731 جمع حقوق صاحبان سهام

 ج( نرخ بازده )درصد(:

 %1 %4 اهنرخ بازده دارایی

 %2 6% نرخ بازده حقوق صاحبان سهام )ارزش ویژه(

 د( اطالعات مربوط به هر سهم:

 73303330333 73303330333 سهم - تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع

 734 61 ریال –سود واقعی هر سهم 

 43 43 ریال –سود نقدی هر سهم 

 ( سایر اطالعات :ه

 4 4 )پایان سال(نفر  –تعداد کارکنان 
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 شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان )سهامی عام(

ت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش هیئ  

8321اسفند  92سال مالی منتهی به   

 

 

 

 صبا تجارت یاس خدمات شركت  -3-6-5

در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبوت   73/77/7327خاص در تاریخ  صبا تجارت یاس به صورت سهامی خدمات شرکت

باشود. سورمایه   موی از انجام هرگونه معامالت و عملیات مجواز بازرگوانی    عبارترسیده است. موضوع فعالیت این شرکت 

 ت:به شرح جدول زیر اسصبا تجارت یاس گزیده اطالعات شرکت  باشد.میمیلیون ریال  7،333شرکت در حال حاضر 

 

 1337 1331 شرح

 میلیون ریال میلیون ریال :سالالف( اطالعات عملکرد مالی طی 

 2،332 23،131 درآمد خالص

 2،267 23،363 عملیاتی سود

 6 43 درآمدهای غیرعملیاتی

 20261 230476 پس از کسر مالیات –سود خالص 

 342 234 های عملیاتیوجوه نقد حاصل از فعالیت

 سال:ت مالی در پایان ب( اطالعات وضعی

 210712 4340333 هاجمع دارایی

 230431 3310143 هاجمع بدهی

 70333 70333 ثبت شده سرمایه

 30633 260743 جمع حقوق صاحبان سهام

 ج( نرخ بازده )درصد(:

 1% 76% اهنرخ بازده دارایی

%712 نرخ بازده حقوق صاحبان سهام )ارزش ویژه(  62% 

 وط به هر سهم:د( اطالعات مرب

 7330333 7330333 سهم – تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع

 220613 2340763 ریال –سود واقعی هر سهم 

 733،333 733،333 ریال –سود نقدی هر سهم 

 ( سایر اطالعات :ه

 3 3 )پایان سال( نفر –تعداد کارکنان 
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 شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان )سهامی عام(

ت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش هیئ  

8321اسفند  92سال مالی منتهی به   

 

 

 هاخالص ارزش دارایی-6 
 ارقام به میلیون ریال                                                                                                                                                             

 هاجدول محاسبه خالص ارزش دارایی                                  
 

 درصد -اتتغییر 23/12/1337 23/12/1331 شرح

 732 31،226،373 24،334،233 های پذیرفته شده در بورس و فرابورسشرکت

 221 7،761،324 3،631،471 گذاری با درآمد ثابتهای سرمایهصندوق

 43 7،212،337 7،212،661 )بهای تمام شده( -های فرعی و وابستهشرکت*

 73- 7،762،212 7،333،623 وجه نقد

 22 2،334،274 2،224،464 یهای دریافتناسناد و حساب

 733- 2،233،213 3،331 هاسایر دارایی

 124 47،117،314 115.511.613 هاجمع دارایی

 51- 13،263،335 6،633،323 هاجمع بدهی

 1321 33،317،313 31.343.231 هاخالص ارزش دارایی

 آنها معادل بهای تمام شده در محاسبات لحاظ شده است.های غیربورسی در نظر گرفته نشده و ارزش ای برای شرکتارزش افزوده* 
 

 

 

 

 ارقام به میلیون ریال                                                                                                                                                                  

                          مقایسه تغییرات خالص ارزش دارایی ها با شاخص كل بورس           

 درصد -اتتغییر 23/12/1337 23/12/1331 شرح

 722 33،271،272 2102320223 هاخالص ارزش دارایی

 711 711،642 472،233 واحد- رانشاخص کل بورس اوراق بهادار ته
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 نظام راهبری -7

 مدیره هیئتساختار  اطالعات مربوط به -1-7

 :می باشندبه شرح زیر  مورد گزارش سال درمدیره و مدیر عامل  هیئت یاعضا

ندهینما اعضای حقوقی  نوع عضویت سمت 

میرحمزه مالمیرا گذاری اهدافسرمایه رهیمد هیئت سیرئ  موظفریغ   

مدیره هیئتنایب رئیس  محمدحسین قائمی شرکت پاالیش نفت جی  موظف 

رهیمد هیئتعضو  کریم بروفرد انشرکت نفت سپاه موظفریغ   

رهیمد هیئت عضو سعید شیرزادی مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگانشرکت  موظفغیر   

و مدیرعامل مدیره هیئتعضو  مهدی سنایی فرد شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت  موظف 
 

 جلساتو حق حضور در  لحقوق و مزایای اعضای هیأت مدیره و مدیرعام -2-7
 

 .تصمیم گیری در خصوص تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و عضوموظف هیئت مدیره شرکت با هیئت مدیره می باشد

حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره و کمیته های هیئت مدیره براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

ریال ناخالص تعیین شده است. تعداد جلسات هیئت  2203330333در ازای حداقل دو جلسه در ماه مبلغ  22/33/7321

 جلسه بوده است.  23مدیره در سال مورد گزارش 

 
 

 به شرح زیر است:ی گروه هادیگر شرکتدر مدیره شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان  هیئتاعضای وضعیت اشتغال 

 سعید شیرزادی مهدی سنایی فرد محمدحسین قائمی امیرحمزه مالمیر نام

وضعیت اشتغال 

در سایر 

 ی گروههاشركت

 پتروشیمی زاگرس خلیج فارس  صنایع پتروشیمی
گذاری صنعت سرمایه

 نفت

مهندسی و ساختمانی 

 صبا نفت

- - - 
واسپاری صنعت نفت 

 آیندگان

 مدیره هیئتهای كمیته -2-7

کت گروه توسعه مالی مهرآیندگان، داخلی شر ی نظام کنترلشرکتی و تقویت اثر بخش یدر راستای تقویت نظام راهبر

 کمیته های هیأت مدیره ایجاد گردیده اند.
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 كمیته حسابرسی -1-2-7

در حال حاضر اعضای این کمیته  تشکیل شده است. مدیره هیئت 21/34/7323مورخ براساس مصوبه کمیته حسابرسی 

ابرسی داخلی به عنوان دبیر کمیته یک عضو غیر موظف هیئت مدیره و دو عضو مستقل می باشند. همچنین مدیر حس

 جلسه تشکیل داده است.  27این کمیته در سال مالی مورد گزارش،  حسابرسی فعالیت می نماید.
 

 كمیته انتصابات -2-2-7

تشکیل گردیده است. اعضای این کمیته در مدیره  هیئت 22/77/7321مورخ  براساس مصوبهکمیته انتصابات شرکت 

غیرموظف هیئت مدیره می باشند. پیشنهاد انتصاب یا برکناری مدیران عامل و اعضاء  و دو عضومدیر عامل حال حاضر، 

 .هیئت مدیره شرکتهای فرعی از وظایف این کمیته می باشد. این کمیته حسب مورد تشکیل خواهد شد

 

 كمیته ریسک  -3-2-7

هدف کمیته،  .می باشند کمیتهک و دبیرریس انمدیره، کارشناس هیئتاعضای این کمیته مدیر عامل، یکی از اعضای 

کمک به مدیریت جهت دستیابی به اهداف و تحقق برنامه های شرکت از طریق فعالیتهای مرتبط با ارزیابی و مدیریت 

 جلسه تشکیل داده است. ششریسک می باشد. این کمیته در سال مالی مورد گزارش 

 

 اطالعات مربوط به معامالت با اشخاص وابسته-1

مربوط به کارمزد معامالت شرکت کارگزاری خبرگان سهام )شرکت فرعی( عمدتاً الت شرکت با اشخاص وابسته معام

شرکت در جریان قرار حسابرس مستقل و بازرس قانونی قانون تجارت، عالوه بر اینکه  722بوده است و طبق ماده 

 ه است.مدیره، اعمال رأی نکرد هیئتگرفته، مدیر ذینفع هنگام اخذ تصمیم در 



 92  از  96

 شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان )سهامی عام(

ت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش هیئ  

8321اسفند  92سال مالی منتهی به   

 

 

 

 

 و بدهی های احتمالی ای سرمایه تعهدات -3

 باشد:میزیر ای بشرح جدول تعهدات سرمایه

 مبالغ به میلیون ریال

 شرح مبلغ تعهد شده  مبلغ پرداخت شده

 آوری آرمانیگذاری جسورانه توسعه فنصندوق سرمایه 430333 33،333

 گذاری جسورانه فیروزهصندوق سرمایه 330333 3،334

 صندوق اختصاصی بازرگردانی خبرگان اهداف 330311 76،333

 جمع 7230311 42،334
 

 

 

 

بدهی های احتمالی عمدتاً مربوط به رسیدگی های سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی )درخصوص مالیات 

 باشد. بر ارزش افزوده( می

 

 تجزیه و تحلیل ریسک-11

 های عمومیریسک -1-11

 خ ارزریسک نر 

های ارزی است، لذا نوسانات نرخ ارز اثر مستقیم بر عملکرد آن ندارد اما این ها و بدهیاز آنجا که شرکت فاقد دارایی

باشد ها تحت تأثیر نرخ ارز میپذیری که دارای مبادالت ارزی هستند و عملکرد آنهای سرمایهتغییرات از طریق شرکت

را به لحاظ ماهیت فعالیت شرکت، بخش عمده درآمدهای آن، از محل سود گذارد. زیبر عملکرد شرکت تأثیر می

 باشد.پذیر میهای سرمایهتقسیمی شرکت

های صادرکننده های واردکننده مواد اولیه و درآمد فروش شرکتتغییر نرخ ارز بر اقالمی مثل بهای تمام شده، شرکت 

ها به میزان قابل و در نهایت بر سود قابل تقسیم این شرکت های مالی شرکتهایی که بدهی ارزی دارندمحصول و هزینه

 باشد.توجهی اثرگذار می
 

  سود بانکیریسک نوسانات نرخ 

شود اثرات زیر را بر عملکرد شرکت های پولی در کشور، ایجاد میکه در نتیجه تغییر سیاست سود بانکینوسانات نرخ 

 گذاری دارد:سرمایه

 ار پول و به تبع آن رکود یا رونق بازار سرمایه. افزایش یا کاهش جذابیت باز



 92  از  97

 شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان )سهامی عام(

ت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش هیئ  

8321اسفند  92سال مالی منتهی به   

 

 

 

 پذیر.های سرمایهگذاری و شرکتهای مالی شرکت سرمایهافزایش یا کاهش هزینه

 ریسک سیاسی 

 های زیرمجموعه شده است. المللی موجب اختالل در کسب و کار و عملیات شرکتهای بینتحریم

  ریسک قوانین و مقررات 

گردند از می وضعهای دولتی اتی، مقررات معامالتی و ضوابطی از این دست که عموماً توسط ارگانتغییر در قوانین مالی

 باشد.باشند که شرکت همیشه با آن مواجه میهای عمومی بازار سرمایه میریسک

 های اختصاصیریسک -2-11

 ریسک نقدینگی 

 بیرونینگی کافی برخوردار بوده و بر منابع داخلی و های موجود، همواره باید از نقدیشرکت به منظور استفاده از فرصت

 های مرتبط با هر یک، کنترل و نظارت دقیق داشته باشد. نقدینگی و نیز محدودیت

  ریسک بازار 

صنایع یا شرکتهایی که در پرتفوی دارای وزن بیشتری هستند همواره شرکت را با ریسک مختص به آن صنعت یا 

 سازی و توازن پرتفوی برای کاهش این ریسک ضروری است. شرکت مواجه می سازند. تنوع

 ریسک منابع انسانی 

گذاری، منابع انسانی متخصص و مجرب هستند. توانایی حفظ منابع انسانی های سرمایهترین سرمایه شرکتمهم

یگر، در متخصص و مجرب کنونی و فراهم کردن شرایط مناسب به منظور همکاری و جذب افراد شایسته و توانمند د

های های شرکتها از ریسکگذاری نقش بسزایی دارد. مسلماً از دست دادن این سرمایههای سرمایهتوفیق شرکت

 باشد.گذاری میسرمایه

 

 ریسک قوانین و شرایط حقوقی حاكم 

ین و شرایط های کالن خود را به نحوی تدوین نمایند که با قوانبایست اهداف و استراتژیگذاری میهای سرمایهشرکت

-های اضافی جلوگیری شود. تغییر در قوانین حاکم میحقوقی حاکم بر کشور هماهنگی داشته باشد تا از تحمیل هزینه

 های شرکت محسوب شوند.تواند جزو ریسک
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 گزارش عملکرد اجتماعی-11

کموک بوه    7321مسوئولیت هوای اجتمواعی در سوال     شرکت گروه توسعه مالی مهور آینودگان در راسوتای ایفوای     

 در دستور کار داشته است. در چارچوب مصوبات مجمع عمومیرا المنفعه موسسات خیریه و عام

 

 های منابع انسانیاستراتژی-12

 :براساس موارد زیر پایه گذاری شده است، استراتژی منابع انسانی سرمایه های انسانیتوسعه و  جذببا هدف 

 تای اهداف شرکتهای منابع انسانی در راستوسعه قابلیت -

 مدیریت عملکرد منابع انسانی -

 ها و اهداف شرکتتوسعه و اشاعه فرهنگ سازمانی بر مبنای ارزش -

 جذب منابع انسانی کارآمد -

 نهادینه سازی ارزش های سازمانی -

 
 

 

 تركیب منابع انسانی 

 ترکیب منابع انسانی برحسب مدرک تحصیلی در پایان سال به شرح زیر است:         

 تحصیلی مدرک
23/12/1331 23/12/1337 

 تركیب )درصد( نفر تركیب )درصد( نفر

 77 3 73 3 دکتری

 33 2 33 73 کارشناسی ارشد

 46 74 33 73 ترکارشناسی و پایین

 111 27 111 31 جمع
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 سال قبل اقدامات صورت گرفته  در خصوص تکالیف مجمع-13
 

 اقدامات صورت گرفته تکالیف مجمع

مقرر گردید نسبت نظور افزایش شفافیت صورتهای مالی، به م

در سهام شرکتهای  هاگذاریسرمایهکلیه  بندیبه طبقه

 با مدتکوتاه سرفصل پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به

 رعایت استانداردهای حسابداری انجام شود.

تغییر طبقه بندی سرمایه گذاریها از بلند مدت به کوتاه مدت با 

 گردید.انجام  های حسابداریاستانداردرعایت 

 

 

 

 مدیره برای تقسیم سود هیئتپیشنهاد -14

ایون  گیوری نهوایی در   تصومیم بودیهی اسوت    باشود. مدیره برای تقسیم سود، ده درصد سود خوالص موی   هیئتپیشنهاد 

 باشد.در اختیار مجمع عمومی عادی صاحبان سهام میخصوص 

 های آیندهبرنامه-15

 خدمات مالی از طریق ایجاد یا تحصیل نهادهای مالی جدیدتکمیل زنجیره  -7

 در جهت پیش بینی روندها و رویدادها تالش و مالی بازارهای مستمر رصد -2

بدون مالی های ها از لحاظ داراییگذاریو تالش برای تشکیل ترکیب بهینه سرمایه پرتفوی سبد سازیبهینه -3

 سهام رشدی و ارزشیهمچنین دار و ریسک و ریسک

 و تنوع منابع درآمدی پایداری ،کیفیت افزایش -3

 و جذب و توسعه سرمایه های انسانی توان کارشناسی ارتقای -4

 مدیریت نقدینگی از طریق پیگیری مستمر و وصول مطالبات و کسب بازده مناسب -6

 اخذ رتبه از موسسات رتبه بندی -1

 کاهش هزینه سرمایه از طریق تامین مالی از منابع ارزان قیمت -1

 

 


