
به نام خدا

گزارش فعالیت هیئت مدیره

به مجمع عمومی صاحبان سهام
1398.12.29سال مالی منتهی به 

1399تیرماه -شرکت مهندسی تکنوتار 





شرکت مهندسی تکنوتارمشخصات  

سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیانبه وابسته( سهامی عام)شرکت مهندسی تکنوتار نام شرکت

13807به شماره ثبت 1348.12.23تاریخ شماره ثبت/ تأسیس تاریخ 

29030شماره به 1396.03.10تاریخ و شماره بهره برداری

ریال245,549,000,000سرمایه

موضوع شرکت و

فعالیت طبق اساسنامه

:موضوعات اصلی -الف 

د و عرض ه,  فعالیت در کلیه زمینه های توزیع سوخت مایع و گاز و تجهیزات جانبی آن شامل مونتاژ, تولی  

.آنتوزیع, فروش, خدمات پس از فروش و نیز ایجاد کارخانجات و انجام سایر فعالیت های مرتبط با

:موضوعات فرعی –ب 

انجام فعالیت های طراحی و مهندسی, امور فنی و خدمات, صادرات, واردات, موارد اخذ نماین دگیهای 

الیت داخلی و خارجی, سرمایه گذاری, از جمله سرمایه گذاری در سهام شرکت ها, مشارکت و هر گونه فع

.الزم دیگر جهت تحقق موضوع شرکت و تاسیس شرکتهای داخلی و خارجی

در منطقه صنعتی خیابان فتح تهرانمترمربع 3888مساحت کل کارخانه

متر مربع2100متراژ سالن های تولیدی و انبارمتر مربع , 700ساختمان ها زیربنای ساختمان ها

انواع تولیدات محصول یا خدمات
اد ضد انفج ار,  تولید انواع دیسپنسر و تلمبه توزیع سوخت جایگاهی, انواع جایگاه سیار توزیع سوخت, مو

.انواع مخازن

10پالک 7خیابان فتح ( جاده قدیم کرج )تهران بزرگراه فتح کارخانه/ آدرس دفتر مرکزی

شرکت مهندسی تکنوتار در یک نگاه



سمتنمایندهاعضای هیئت مدیره و مدیر عامل

مالی مهر اقتصاد  گروه شرکت 

(سهامی عام)
هیئت مدیرهرئیس اصغر عامری

نیان  شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران آتیه ایرا

(سهامی خاص)
مهدی دوست بر حقی

مدیر  ومدیرهنائب رئیس هیئت 

عامل

شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان  

(سهامی خاص)
هیئت مدیرهعضواحمد امی

محوران            شرکت سرمایه گذاری اندیشه 

(سهامی خاص)
عضو هیئت مدیرهمسلمی امیرانیهادی

رویال       شرکت سرمایه گذاری نگین ساحل 

(سهامی خاص)
عضو هیئت مدیرهحامد رستگار

اعضای هیئت مدیره



سرمایه و ترکیب سهام داران

سهام دارانترکیب 

مشخصات
1398/12/29

درصد سهام(ریال)سهام اسمی تعداد سهام

%118,249,720118,249,720,00048(خاصسهامی)ایرانیاناقتصادمهرگذاریسرمایهشرکت

%10,815,48010,815,480,0004احمدیجالل

%5,071,1845,071,184.0002احمدیجوادمحمد

%111,412,634111,412,634,00045سایر

%245.549.000245.549.000.000100جمع



(در پایان سال مالی)در پنج سال گذشته( ریال)تغییرات نرخ سهام
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تاریخچه شرکت در یک نگاه

رویداد مهمسال

و آغاز فعالیت در صنعت نساجیثبت شرکت در اداره ثبت شرکت هاو  ریالمیلیون 5تاسیس شرکت با سرمایه 1348

انتصاب مدیران شرکت از سوی دولت1359

و 1365
1366

درصد 91و انتقال (شرکت  ماشین سازی پارس تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع )تغییرمالکیت  به  بخش دولتی 

سهام شرکت به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و در زمینه ماشینکاری قطعات صنعتی سنگین

1375

مینه هاای پما    و آغاز فعالیت جدید در کلیه ز( واگذاری به شرکت صنایع تجهیزات نفت ) تغییر مالکیت و مدیریت شرکت 

ایر های توزیع سوخت شامل تولید , مونتاژ ,ساخت جایگاه سیار  توزیع سوخت ,فروش و خدمات پس از فاروش, انجاام سا   

فعالیتها در زمینه طراحی و مهندسی ,صادرات و واردات و اخذ نمایندگی های داخلی و خارجی

(سهامی عام)درصد سهام به شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا43فروش 1377

درخواست پذیرش شرکت جهت عرضه سهام از طریق سازمان بورس1380

تحقق اولین عرضه سهام شرکت در سازمان بورس اوراق بهادار تهران1382

خرید سهام عمده تکنوتار توسط شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایران1385

%188افزایش سرمایه معادل 1389

(درصدی68افزایش )میلیارد ریال 160افزایش سرمایه شرکت به 1392

%188افزایش سرمایه معادل 1389



رویداد مهمسال

(درصدی68افزایش )میلیارد ریال 160افزایش سرمایه شرکت به 1392

جهت افزایش توان تولید و کاهش قیمت تمام شدهSheet Metalخرید دستگاه های 1393

آغاز طراحی محصوالت جدید 1394

1395

شابکه  تولید و عرضه محصوالت جدید به بازار , تحقق برنامه و بودجه شرکت و ورود مجدد به عرصه ساود آوری, گساترش  

ستاندارد زیست ها, افزایش فابل توجه  قیمت سهام نسبت به سال قبل و همچنین ایجاد فضای سبز مطابق الزامات انمایندگی 

محیطی

(دیسپنسر های جدید و خودرو سوخت رسان امدادی)آغاز طراحی محصوالت جدید 1396

1397

ورود مجادد  -از محل تجدید ارزیابی داراییهاا  میلیون ریال245.549میلیون ریال به 160,000افزایش سرمایه از مبلغ  

محصوالت ساخت–( قیمتدیسپنسر دماوند پالس و دیسپنسر ارزان)طراحی محصوالت جدید -شرکت به عرصه سودآوری 

اخذ تاییدیاه  محصاوالت   -( لیتری 36000جایگاه سیار و خودرو سوخت رسان امدادی , دیسپنسر دماوند  و دنا )جدید 

ای آماده سازی زیر ساخت های الزم جهت صادرات محصاوالت از جملاه اعطا   -( دیسپنسر دماوند و نمایشگر مانیتوری)

ای فاروش در  , تقویت نمایندگی ه(بصره و العماره و کردستان عراق)نمایندگی در کشور سوریه, اعطای نمایندگی در عراق 

(آفریقای جنوبی)کشورهای سادک 

1398

نواتی نمایشگر های قدیمی و انجام اقدامات اولیه جهت رفع کامل این نقیصه به عناوان یکای از معضاالت سا    رفع ایراد از

-گاردد بهبود فرآیند ساخت بدنه از طراحی تا مونتاژ که منجر به کاهش بهای تمام شده محصول مای –محصوالت شرکت 

ات امکانسانجی  شروع مطالع–بازنگری , ایجاد و بهبود در سیستم ردیابی قطعات -تعیین تکلیف قرار داد های معوق شرکت

اعازام اکیا  هاای    –ساماندهی وضعیت نمایندگان فروش و خدمات پس از فاروش  -امکان بومی سازی قطعات خارجی

ساماندهی و بهبود در حوزه فناوری اطالعات–خدماتی و نظارتی به مناطق مختلف پخشی 

تاریخچه شرکت در یک نگاه



(خالصه)98مشکالت و چالش های سال

معضالت ناشی از تغییرات و نوسانات لحظه ای و بی سابقه نرخ ارز-الف 

معضالت و تاخیرات متاثر از شرایط تحریم در تامین کاال از خارج از کشور-ب 

تغییرات سیاست های ارزی هیئت دولت -ج 

در نیمه نخست سالعدم کفایت سرمایه-د 

توان رقابتی محدود شرکت متاثر از شرایط تحریم و نوسانات قیمت -ه 

پرداخت معوقات سنواتی-و 

(رقبای داخلی و واردات)رقابت فشرده در بازار -ز

ازنیازمورداتقطعتامیندرتاخیرآنتبعبهوهاکارخانهتعطیلیبهمنجرکهکروناویروسازناشیمشکالت-ح

صورتیکههبداشتپیدرراپیمانکارانتعهداتموقعبهانجامعدمنیزداخلیبازاردرهمچنین.گردیدچینکشور

98لساتعهداتارائهوتکمیلبهموفقآمدهوجودبهشرایطازمتاثرپیمانکارانازبرخینیزحاضرحالدر

.اندنگردیده

معضالت قوانین بانکی و گمرکی و درنتیجه فرآیند بسیار طوالنی ترخیص کاال از گمرک-ط

تغییر لحظه ای قیمت فوالد و ورق آهن-ی



(خالصه)98مشکالت و چالش های سال

عدم تخصیص به موقع ارز برای واردات از جانب بانک مرکزی به جهت محدودیت های ارزی دولت-ک

ه تبع آن تغییر در گروه های کاالیی و خارج نمودن قطعات وارداتی این شرکت از گروه های نیمایی که ب–ل 

.با وجود محدودیت های مالی شرکت تعداد سفارشات کاهش یافت

مجدد تغییر در تعرفه های کاالهای وارداتی که منجر به ابطال ثبت سفارشات شرکت گردید و ثبت-م

.سفارشات منجر به تاخیر در تامین کاال گردید



98مشکالت و چالش های سال

ارزنرخایلحظهنوساناتوتغییراتازناشیمعضالت-الف

نرخایلحظهتغییراتدلیلبهشرکتداخلیپیمانکاران98سالابتدایدر:پیمانکارساختقطعاتتامینچالش

بودنیطوالن.بودکردهچالشدچارراشرکتامراینکهورزیدندمیامتناعقراردادعقدآنتبعبهوقیمتارائهازارز

بهنکارانپیماسویازقراردادعقدعدموطرفیازدیسپنسرهابدنهالخصوصعلیقطعاتاینازبرخیتولیدفرآیند

حویلتوشرکتتعهداتبهپاسخگوییدرتاخیروتولیددرتوقفایجادباعثدیگرطرفازباالدرشدهذکردالیل

.بودشدهمحصوالت

زدندمیازبسرقطعاتفروشازقطعاتفروشندگانارزنرختغییراتبهتوجهبا:بازارازخریدقطعاتتامینچالش

.بودنمودهمتاثرراشرکتفروشوتولیدنیزامراینکه

کشورازخارجازکاالتامیندرتحریمشرایطازمتاثرتاخیراتومعضالت-ب

گردیدخارجیتامیندرتاخیربهمنجرکهصمتوزارتتوسطشدهانجامسفارشاتثبتابطال.

استبودهموثرخارجیخریدتاخیردرکهتحریمشرایطدرخارجیپیمانکارانبهارزانتقالوبانکیمشکالت.

یازنموردخارجیکاالهایدریافتدرمضاعفتاخیرایجادوکاالترخیصدرآمدهوجودبهگمرکیمعضالت

.شرکت



98مشکالت و چالش های سال

تغییرات سیاست های ارزی هیئت دولت  -ج

وجودبانآتبعبهکهنیماییهایگروهازشرکتاینوارداتیقطعاتشدنخارجوکاالییهایگروهدرتغییر

.یافتکاهشسفارشاتتعدادمالیهایمحدودیت

عدم کفایت سرمایه-د

بابودجه,دردهشبینیپیشمیزانبهقطعاتفروشجهتتکنوتارمهندسیشرکتکهمسئلهاینبهعنایتبا

بهوجهتباخارجازقطعهتامیندرطوالنیبسیارزمانصرف)بودهمواجهکشورازخارجازکاالتامینمعضالت

فروشونتامیچرخهامراینکهکاالوارداتقبالدردولتسیاستتغییراتازناشیریسکوشدهذکرمشکالت

یکبارهبهامینتامکانسرمایهکفایتعدمدلیلبههمچنین,(نمایدمیمختلراسرمایهبازگشتنتیجهدروقطعه

قطعهوشفرتولید,توقفازجلوگیریمنظوربهگردیدناچارشرکتلذانداشت,وجودخارجازنیازموردقطعات

.نمایدمحدودبسیاررا



97مشکالت و چالش های سال

توان رقابتی محدود شرکت متاثر از شرایط تحریم و افزایش لحظه ای قیمت ها-ه 

هایپرداختازرارفبهاقدامتشکیالتیشانساختارازاستفادهسوءبامتاسفانهرقباازبرخیاینکهبهعنایتبا

اینکهامرنایبهعنایتباومی گرددمحصوالتشاندرشدهتمامبهایکاهشبهمنجرامراینونمایندمیقانونی

محصوالتدهشتمامبهایافزایشموجبآنتبعبهویابندمیافزایشها,قیمتباراستاهمنیزقانونیپرداختهای

شرکتشرایطینابامواجههدر.بودیافتهکاهشگذشتهسنواتبهنسبتتکنوتاررقابتیتوانشوند,میتکنوتار

برتکیهباومشتریجذبوفروشروشهاسایرازاستفادهوبهنگامفروشهایطرحازاستفادهباتوانستتکنوتار

.نمایدجبرانراوضعیتاینخودمحصوالتکیفیت

پرداخت معوقات سنواتی-و 

اقدامآنپرداختبهنسبتوشدهتکلیفتعیین1397سالپایانتاشرکتدستمزدوحقوقوعملکردمالیات

بخشودگیحداکثرکسببهموفقشرکت1396سالعملکردمالیاتپروندهخصوصدرهمچنین.استگردیده

درمستقیماامراینکهشد98سالدرشرکتمالیتوانکاهشبهمنجرپرداختهااینوجوداینباگردیدجرائم

.استبودهتاثیرگذارشرکتفروشوتولیدمیزان



97مشکالت و چالش های سال

(رقبای داخلی و واردات)رقابت فشرده در بازار -ز

کنندگانهارائحدازبیشتعدادوتجهیزاتکنندگانتامینوکنندگانتولیدباالیتعدادمحدود,بازارحجم

افزایشربسعییکهرواستکردهایجادصنعتایندرفشردهبسیاررقابتیبازار,ایندرفروشازپسخدمات

تنهایدرکهنموداضافهنیزراوارداتوخارجیهایشرکتبایدبازاراینبه.داردرابازارایندرخودسهم

.استآوردهوجودبهراایفشردهرقابت



مجددیمهندسنهایتاوهاگلوگاهشناسایییابی,عارضهبرمبنیشدهاتخاذتصمیماتبا1398سالاواخردر

کارستورددربنیادیناقداماتپارهگردیدمقررفروشوتولیدمسیرسازیهموارمنظوربهسازمانیفرآیندهای

:گرددمیاشارهاست1398سالپایانیهمربوطهکهاقداماتآنازبخشیکهگیریدقرارشرکت

تامیناردشوشرایطبهتوجهباکهنیازموردخارجیقطعاتتولیدوسازیبومیامکانسنجیمطالعاتآغاز-1

.اشدبمیشرکتمحصوالتشدهتمامبهایکاهشونیازتامینبهشایانیکمککهگشورازخارجازقطعات

شکاهبهمنجرکهمونتاژتاطراحیازمحصولتولیدفرآینددربهبودهایپروژهمورد20اجرایوتعریف-2

.گرددمیمحصولشدهتمامبهای

(افزارینرموافزاریسخت)اطالعاتفناوریحوزهدربهبودوساماندهی-3

.تاسبودهمحصوالتسنواتیمعضالتازکه(هانمایشگر)محصولالکترونیکقسمتدرایرادرفع-4

شدهتمامبهایمدونسیستماستقرارتکمیل-5

در یک نگاه98سال دستاوردهای



قاءارتبهمنجرکهجدیدنمایشگروبردمینطراحیجهتبنیاندانشهایشرکتباهمکاریجهتاقدام-6

آنتبعبهوانمشتریرضایتمندیافزایشبهمنجروگردیدخواهدمحصولالکترونیکبخشکیفیوتکنولوژیک

.گردیدخواهدتکنوتاربازارسهمافزایش

اعزام,1398سالاواخردرشرکتنمایندگانامورساماندهیوفروشازپسخدماتوفروشواحدتقویت-7

بهنانآرضایتجلبومشتریانبهخدماتارائهومشکالترفعمیدانی,بازدیدمنظوربهنظارتیهایاکیپ

نظورمبهنفتیهایفرآوردهپخششرکتمناطقاداراتازبازدیدومیدانیسنجینظرمطالبات,وصولهمراه

(استان8)فیمابینروابطسطحارتقاء

بهموعهمجدراطالعاتکاملوسریعصحیح,ثبتوگردشمنظوربهشرکتداخلیهایفرآینداصالحآغاز-8

وریبهرهافزایشمنظور

ذکورمسنددرمدونومندرجاهدافبهنیلوسازیپیادهمنظوربهشرکتاستراتژیکسنددربازنگری-9

در یک نگاه98سال دستاوردهای



ماقداآنپرداختبهنسبتوشدهتکلیفتعیین1397سالپایانتاشرکتدستمزدوحقوقوعملکردمالیات-10

حداکثرکسببهموفقشرکت1396سالعملکردمالیاتپروندهگیریپیخصوصدرهمچنین.استگردیده

.گردیدجرائمبخشودگی

ریال6,573مبلغبهمطالباتوصول-11

هشدتمامبهایکاهشهدفباشرکتجاریهایهزینهدرکاهشمنظوربههزینهکاهشکارگروهایجاد-12

انسانیسرمایهوافزارینرمافزاری,سختمنظرازمحصولتوسعهوطراحیبخشکیفیارتقاء-13

پرشینیمهندسشرکتوسیلهبه)سرمایهبازاردرگذاریسرمایهطریقازشرکتمالیعملکرددربهبود-14

.(ایمنسوخت

نجاماوقراردادعقدمناقصه,برگزاری,مناقصهاسنادتهیهوشرکتمعامالتنامهآیینرسانیروزبه-15

آنانارزیابیوکنندگانتامینلیستتهیهازپسومصوبنامهآیینبامطابقمعامالتکمیسیون

در یک نگاه98سال دستاوردهای



حقوقی و وصول مطالبات

هفتگیلساتجتشکیلبامطالباتوصولکمیتهگذشته,ازشدهانجامفعالیتهایروندادامهبا1398سالدر

.گشتیمشرکتسنواتیمطالباتازریالمیلیون6,573مبلغوصولبهموفقموثر,اقداماتو

درصد96کهصورتیبهبودهآمیزموفقیتبسیار98سالجاریمطالباتوصولکهاستتوضیحبهالزم

شرکتسنواتیمطالباتواستگردیدهوصول,1398سالخدماتوفروشبهمربوطجاریمطالبات

.می باشدگیریپیحالدرهمچنان

بهانآنازبرخیکهاهمیتباهایپروندهقضاییگیریپیبهاقداموهاپروندهجداسازیوتفکیک

حقوقیواحدهمکاریباکهگرفتهصورتگیریپیاستتوضیحبهالزم.استرسیدهاحکاماجرایمرحله

.گردیدخواهدشرکتحقهحقوقاحقاقبهمنجرکهبودهسابقهبیشدانجامایرانیاناقتصادمهر

هیئتتنظارباکهمواردسایروگارانتیبخشدرالخصوصعلیمشتریانبامنعقدهقراردادهایاصالح

طالباتموانباشتهزیانکاهشدرامراینکهشدهحقوقیمطلوبعملکردبهمنجرپذیرفتهانجاممدیره

.بودخواهدموثرمعوق



فرآیند منابع انسانی

:هایبخشدرانسانیمنابعجامعسیستماستقرارجهتالزمهایزمینهایجاد

انسانیمنابعریزیبرنامه

کاروشغلطراحی

,ترخیصوتامینجذب

تجهیزوآموزش

عملکردمدیریت

,مزایاوپاداشحقوق

پشتیبانیوحمایت

سازمانبهبود

پرسنلیواداریهایهزینهکاهش

ی قراردادیتعداد نیروی انسان
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اجرای تکالیف مجمع و نتایج حاصله

نتیجهاقدامات صورت گرفتهشرح تکالیفبند

5و4

:معوق مطالبات
و مشخص نمودن  پیگیری

حسابهای راکد توسط هیئت
مدیره شرکت تا پایان سال 

جاری

هتجمطالباتوصولکمیتهتشکیل(1
بهیهفتگجلساتوبرگزاریپیگیری
بهمربوطهمواردوارجاعمستمرصورت
وصولجهتومالیبازرگانیواحدهای

یحقوقجهتوکیلباوکالتقرارداد(2
وصولغیرقابلاقالمنمودن

لوصوپیگیریجهتمشاورهقرارداد(3
سنواتیمطالبات

واحدهایتوسطمستمرپیگیری(4
مطالباتوصولجهتمالیوبازرگانی

گزارشموردسالطیدرمعوقمطالبات

وکیلومطالباتوصولکمیتهتوسط

واخواستیاسنادازوپیگیریشرکت

ریالمیلیون6.573مبلغشدهحقوقی

سنیتجزیهمطالباتمابقیگردیدووصول

ویواخواستاسنادقسمتدوبهوگردیده

گردیدهمتقسیسنواتیدریافتنیحسابهای

.باشدمیتکلیفتعیینحالدرو



اجرای تکالیف مجمع و نتایج حاصله

نتیجهاقدامات صورت گرفتهشرح تکالیفبند

6

موجااودی کاالهااای  
:راکد

ابلقاقالمشناسائیوجداسازی
وتولیدچرخهبهبازگشت
نهاییلیستشدنمشخص
ادهاستفقابلغیرراکدکاالهای

آنهاتکلیفتعیینو

هببازگشتقابلاقالمشناسائیوجداسازی
یرغوراکداقالمواستشدهانجامتولیدچرخه
عموضو.استگردیدهمشخصاستفادهقابل
ئتهیدرجلساتبارچندینمذکوراقالمفروش
اقالمبودنتخصصیبدلیلامامطرحمدیره
آنگذاری،قیمتعاماستفادهعدمومذکور
میدشواردادگستریرسمیکارشناستوسط
دنبالشرکتصالحوصرفهبرایو.باشد

صورتبهمذکوراقالمتاباشدمیراهکاری
الماقفروشبابتوشدهگذاریقیمتمناسب
.نگرددمتضررشرکتمذکور

7

مالیاااات عملکااارد  
:96و95سال

در پیگیری از حوزه مالیااتی 
خصاااوم زماااان اجااارای   
رسیدگی به پرونده ساالهای  

96و95

برگه1396و1395سالعملکردبابت
.استگردیدهصادرمالیاتتشخیص
صورتزمینهایندرالزمهایپیگیری
.استگرفته

مالیااات ساانوات مااذکور باار اساااس باار  
ن تشااخیص صااادره و دفاعیااات الزم تعیاای 
تکلیاااااف گردیاااااده ،مالیاااااات ساااااال  

پرداخااااااااااات و مالیاااااااااااات  1396
.تقسیط گردیده است1395سال



اجرای تکالیف مجمع و نتایج حاصله

نتیجهاقدامات صورت گرفتهشرح تکالیفبند

8

تاییدیااه اشااخاص و  
:وکیل

ذ و تاییدیه ها پیگیری و اخا 
پااید دریافاات هااا راکااد و  
ف ساانواتی تعیااین و تکلیااا  

.گردد

درهایتاییدیهریزصورتزمینهایندر
بهنسبتگردیدودریافتنشدهیافت
تصورالزماقداماتآنپاسخپیگیری
.پذیرفت

.شدانجام
.یدگردپیگیریفیمابینهایمغایرتو

11

مقاارر شااد : سااهام وثیقااه 
اقدامات الزم جهت اخذ ساهام  
وثیقاااه از مااادیران صاااورت  

.پذیرد

هبمرکزیگذاریسپردهدروثیقهسهام
.استگردیدهمسدودحقوقیاعضاینام

.شدانجام



تجدید ارائه شده
13981397

:(ریالمیلیونبهمبالغ)دورهطیمالیعملکرداطالعات(الف
72,083101.835خالصدرآمد
(74.633)(60,189)عملیاتیهایدرآمدشدهتمامبهای

19,6994,501غیرعملیاتیدرآمدهای
487842مالیاتکسرازپس–خالصسود
(24.952)(32.660)عملیاتیهایفعالیتازحاصلنقدوجوه

:(ریالمیلیونبهمبالغ)دورهپایاندرمالیوضعیتاطالعات(ب

457.152308.939داراییهاجمع
290.762143.035هابدهیجمع

245.549245.549شدهثبتسرمایه
166.391165.904مالکانهحقوقجمع

:سهمهربهمربوطاطالعات(ج

245.549.000245.549.000مجمعبرگزاریزماندرسهامتعداد
(15)(63)عملیاتیسهمهر(زیان)سود
8018عملیاتیغیرسهمهر(زیان)سود

12.6572.710مالیسالپایاندرسهمهرقیمتآخرین
1.0001.000سهمهردفتریارزش

:اطالعاتسایر(ه
4851(سالپایان)نفر–کارکنانتعداد

و ترازنامه مقایسه ایاطالعات مالیگزیده 



عملکرد مالی

شرح حساب

(تجدید ارائه شده)1397عملکرد مالی 1398عملکرد سال مالی 

مبلغ
درصد به 
فروش

مبلغ
درصد به 
فروش

%101.835.510.268100%72.083.082.105100فروش

%(73)(74.633.976.912)%(83)(60.189.340.934)شدهتمامبهای

%27.201.533.35627%11.893.741.16217ناخالصسود

%(28)(28.768.454.275)%(38)(27.375.606.204)فروشواداریهایهزینه

%(2)(2.015.211.848)00عملیاتیهایهزینهودرآمد

%(4)(3.582.132.767)%(21)(15.481.865.042)عملیاتی(زیان)سود

%(0/1)(76.529.177)00مالیهایهزینه

%4.501.490.8254%19.698.756.64427عملیاتیغیرهایهزینهودرآمد

%842.828.8811%4.216.891.6026عادیهایفعالیتازناشی(زیان)سود

00%5(3.730.210.717)مالیات

%842.828.8811%486.680.8851ناخالص(زیان)سود



ترازنامه مقایسه ای
(تجدید ارائه شده)

(تجدید ارائه شده)

1398/12/291397/12/29دارایی ها
بدهی ها و حقوق صاحبان

سهام
1398/12/291397/12/29

ریالریالبدهی های جاریریالریالدارایی های جاری
نقدموجودی

رغیوتجاریهایپرداختنی90.081.319.13718.467.083.042
تجاری

241.948.763.594128.142.885.774

3.021.839.2200پرداختنیمالیات03.268.950.510مدتکوتاهگذاریسرمایه

غیروتجاریهایدریافتنی
تجاری

پرداختنیسهامسود124.566.057.466112.552.242.001
1.480.759.0021.490.899.482

00مالیتسهیالت111.146.669.47370.653.972.110کاالوموادموجودی

38.119.691.4049.017.822.780هادریافتپیش36.926.795.3808.987.967.749پرداختهاپیش

284.571.053.220138.651.608.036جاریهایبدهیجمع362.720.841.456213.930.215.412جاریهایداراییجمع

جاریغیرهایبدهیجاریغیرهایدارایی

مدتبلندهایگذاریسرمایه
9.600.0009.600.000

خدمتپایانمزایایذخیره
کارکنان

6.190.571.6924.383.554.721

270.988.341280.988.341نامشهودهایدارایی

94.151.392.35294.718.875.356مشهودثابتهایدارایی

293.563.834.546141.352.619.022هابدهیجمع94.431.980.69395.009.463.697جاریغیرهایداراییجمع

سهامصاحبانحقوق

245.549.000.000245.549.000.000سرمایه

2.997.198.7802.997.198.780قانونیاندوخته

(82.641.682.428)(82.155.001.543)انباشتهزیان

166.391.197.237165.904.516.352سهامصاحبانحقوقجمع

هاداراییجمع
457.152.822.149308.939.679.109

حقوقوهابدهیجمع
سهامصاحبان

457.152.822.149308.939.679.109



(تجدید ارائه شده ) 
1397سال 1398سال 

ریالریالریال
72.083.082.105101.835.510.268درآمدهای عملیاتی

(74,633,976,912)(60.189.340.943)بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

 11.893.741.16227,201,533,356سود ناخالص
(28,768,454,275)(27.375.606.204)هزینه های فروش , اداری و عمومی

(2,015,211,848)0سایر اقالم عملیاتی  
(27.375.606.204)(30,783,666,123)

(3,582,132,767)(15.481.865.042)عملیاتی  ( زیان)سود
(76,529,177)0هزینه های مالی

 19.698.756.6444,501,490,825سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی  

19.698.756.6444.424.961.648

 4.216.891.602842,828,881قبل از کسر مالیات( زیان)سود 

(3.730.210.717)سال های قبلمالیات

:پایه هر سهم ( زیان)سود
(15)(63)عملیاتی

8018غیر عملیاتی

173پایه هر سهم  ( زیان)سود 

انباشته( زیان)گردش حساب سود 
486.680.885842.828.881خالص( زیان)سود 

(89.470.189.512)(82.641.682.428)انباشته ابتدای سال  ( زیان)

5.985.678.203تعدیالت سنواتی

(83.484.511.309)(82.641.682.428)هتعدیل شد-انباشته ابتدای سال ( زیان)

(82.641.682.428)(82.155.001.543)انباشته پایان سال( زیان)

صورت سود و زیان



نسبت های مالی

های مالینسبت 

1397عملکرد سال مالی 1398عملکرد سال مالی شرح

:نقدینگیهاینسبت

1.261.560جارینسبت

سریعنسبت
0.750.98

جاریهایدارایینسبت
0.790.69

(روز)کاالگردشدوره
194.87237.51

(روز)مطالباتوصولدوره
598.360387

داراییگردشدفعات
0.160.333



(1399)بینی بودجه سال آتی پیش

540(دستگاه)تولید دیسپنسر 

4(دستگاه)سیار تعداد تولید جایگاه 

540(دستگاه)دیسپنسر تعداد فروش 

4(دستگاه)سیار تعداد فروش جایگاه 

30,000(میلیون ریال)فروش قطعات 



استراتژی ها و برنامه های راهبردی

وریبهرهافزایشرویکردباکنونیروندبهبود

نفتیهایفرآوردهپخشمناطقوکارفرمایینظامباموثرارتباط

فروشازپسخدماتوهانمایندگیتوسعهوگسترش

قطعاتبازرگانیوداخلیبازرگانیهایفعالیتتوسعه

لیزینگطرحنظیرفروشروشهایتنوع

فعلیمحصوالتارتقای

وضعاصالحLay Out

المللیبینهاینامهگواهیاخذومدیریتیهایسیستماستقرار

موجودخالیهایظرفیتازاستقاده

هافعالیتسپاریبرونهایقابلیتبررسی

تولیددروریبهرهافزایشهایپروژهاجرای



استراتژی ها و برنامه های راهبردی

بازرگانیهایفعالیتگسترشوفعلیمحصوالتسازیمتنوع

مکملکاالهایارائهجهتتکنوتارشرکتبرندازدرآمدایجاد

شدهتمامبهایکاهشهدفباجدیدمحصولتولید

صادراتیرویکرداتخاذ

قطعاتاربازدرفروشوشدهتمامبهایکاهششرکت,نیازموقعبهتامینراستایدرقطعاتسازیبومی

یدکی

توسعهوتحقیقبهبیشترتوجهرویکردبافعلیمحصوالتدرگذاریسرمایه

امدادیرسانسوخت,مخازنانواعمانندکنونیکاروکسببامرتبطبالفعلمحصوالتتوسعه,CNGو

(همگونتنوع)غیره

مهندسیوطراحیحوزهدرتخصصیهایفعالیتتوسعهوگسترش

(ناهمگونتنوع)فعلیکاروکسبازخارجبازرگانیهایفعالیتگسترش



استراتژی ها و برنامه های راهبردی

بازرگانیهایفعالیتگسترشوفعلیمحصوالتسازیمتنوع

(ناهمگونتنوع)فعلیکاروسبکازخارجمحصوالتتولید

(باالبهعمودییکپارچگی)برندهایشرکتمالکیتدرمشارکت/خرید

(پایینبهعمودییکپارچپی)سوختهایجایگاهمالکیتدرمشارکت/خرید

(افقییکپارچگی)نفتتجهیزاتصنعتمکملمحصوالتساختبازاربهورود

باالدستیمراجعوجایگاهدارانصنفهایاتحادیهوکانونباروابطتوسعه

مهرهولدینگصنایعبامرتبطمحصوالتتولیدوهولدینگظرفیتازاستفاده



استراتژی ها و برنامه های راهبردی

سازمانیارزشهایتعمیقوفرهنگانسانی,مستمرسرمایه هایتوسعهوبهبود

انسانیمنابعجامعسیستماستقرار

(سازمانمعنویهایسرمایه)دانشمدیریت

ارتباطاتواطالعاتتکنولوژیدانش,مدیریتمستمرتوسعهوبهبود

وایرفهحبهداشتوایمنیکیفیت,مدیریتسیستمگواهینامهاخذواستقراروسازمانفرایندهایمجددمهندسی

محیطیزیست

ذینفعانرضایتمندیافزایشوشرکتمکانیزهسیستمهایرسانیروزبهوارتقاء

درگردشسرمایهتامینوترازنامهوسرمایهساختاربهبود

گذشتهسالهایبهمربوطشرکتانباشتهزیانمدیریتوهاپروژهنقدینگیتأمینمکانیزمهایایجاد

شرکتمطالباتوصولراستایدرگستردهاقداماتوریزیبرنامه

سرمایهافزایشجهتالزمهایزمینهایجاد

قیمتارزانبانکیتسهیالتازاستفاده

تولیدیمحصوالتشدهتمامبهایدقیقمحاسبهراستایدرشرکتدرمستقرشدهتمامبهایسیستمبکارگیری



تولیدات شرکت

تولید دیسپنسر و تلمبهنمودار مقایسه ای 
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جایگاه سیارتولید نمودار مقایسه ای 
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.اعداد با رنگ قرمز و فرمت درصد, نشان دهنده تحقق نسبت به بودجه سال مربوطه می باشد: تذکر

45%97%

22%70%



فروش  ناخالص محصوالت 
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دیسپنسر( میلیون ریال)نمودار مقایسه ای فروش ریالی
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43%

دیسپنسر* 

40%94%

133%

.اعداد با رنگ قرمز و فرمت درصد, نشان دهنده تحقق نسبت به بودجه سال مربوطه می باشد: تذکر



فروش ناخالص محصوالت 

تعدادی جایگاه سیارفروش نمودار مقایسه ای 

جایگاه سیار( میلیون ریال)نمودار مقایسه ای فروش ریالی
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70% 17%

8%85%

.اعداد با رنگ قرمز و فرمت درصد, نشان دهنده تحقق نسبت به بودجه سال مربوطه می باشد: تذکر



و خدمات پس از فروش(  فروش قطعات)فرآیند بازرگانی 

دستازموجبسویکاز96الی92سالهایتولیدیمحصوالترویبرشدهنصبالکترونیکقطعاتساختاریمشکالت

برتاثیرگذاریومشتریانرضایتتامینبرایشرکت97و96سالهایدردیگرسویازوگردیدتکنوتاربازاررفتن

راایمالحظهقابلمبالغشدناگزیرمذکورقطعاتباالیحجمبهتوجهبابازار,رفتهدستازسهمازبخشیبازپس گیری

والتمحصالکترونیکقطعاتایراداتازبسیاریاصالحبهموفقتکنوتارشرکت98سالدروجوداینبانماید؛هزینه

بحثدرمثبتیتاثیروشدخواهدفروشازپسخدماتهزینه هایکاهشبهمنجر,محصوالتگارانتیحوزهدرکهگردید

تهگذشازترمطلوبخدماتارائهوخدماتیاکیپ هایاعزامطریقازتوانستشرکتهمچنین.داشتخواهدسودآوری

.نمایدجبرانراهاهزینهاینازبخشینسبی,رضایتافزایشضمن

سیاستییراتتغارز,انتقالمعضالتشاملکشورازخارجازکاالتامینمتعددمعضالتوتحریمشرایطوجودبهعنایتبا

مهمترههمازوکشورازخارجازکاالتامینمدتطوالنیفرایندهمچنین,...وگمرک,سفارشثبتمعضالتارزی,های

شدناگزیررکتشکلی,سفارشیکدریدکیقطعاتفروشوتولیدنیازموردقطعاتکلیهتامینجهتسرمایهکفایتعدم

لوگیریجتولیدتوقفازموجودقطعاتازاستفادهباتاورزدمبادرتمحدودیتاعمالبهیدکیقطعاتفروشخصوصدر

.باشدخودمشتریانطرفازشدهایجادتعهداتپاسخگویوگرده



قطعات یدکی( میلیون ریال)نمودار مقایسه ای فروش ریالی
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فروش قطعات یدکی و درآمد حاصل از خدمات

38%38%

.اعداد با رنگ قرمز و فرمت درصد, نشان دهنده تحقق نسبت به بودجه سال مربوطه می باشد: تذکر



شمابا سپاس از حسن توهج


