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شرکت سرمایهگذاری
توسعه صنعت و تجارت

در اجرای مفاد ماده  232اصالحیه قانون تجارت ،مصوب اسفندماه  1347و ماده  45قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله
گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به  1399/05/31بر پایه سوابق ،مدارک و اطالعات
موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم میگردد .گزارش حاضر بهعنوان یکی از گزارشهای ساالنه هیئتمدیره به مجمع،
مبتنی بر اطالعات ارائهشده در صورتهای مالی بوده و اطالعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد
هیئتمدیره فراهم میآورد.
به نظر اینجانبان اطالعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت میباشد ،با تأکید بر ارائه
منصفانه نتایج عملکرد هیئتمدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه
و ارائه گردیده است .این اطالعات هماهنگ با واقعیتهای موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت
فعلی میتوان پیشبینی نمود ،به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از
آن موجب گمراهی استفادهکنندگان میشود ،از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ  1399/08/14به تایید هیئت مدیره
رسیده است.
اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

نام و نام خانوادگی

سمت

شرکت آروین نهاد پایا

روزبه پیروز

رئیس هیئت مدیره
(غیرموظف)

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
( سهامی عام )

رامین ربیعی

نایب رئیس هیئت
مدیره (غیرموظف)

شرکت پرشیا جاوید پویا

حسین سلیمی

عضو هیئت مدیره
(غیرموظف)

شرکت خدماتی صبا تجارت یاس

محمدرضا عربی مزرعه
شاهی

عضو هیئت مدیره
(غیرموظف)

شرکت دانا تجارت آرتا (سهامی خاص)

محمد مهدی زردوغی

عضو هیئت مدیره و
مدیرعامل
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خالصه صورتهای مالی تلفیقی
جدول  :1خالصه صورتهای مالی تلفیقی

میلیون ریال
سال مالی منتهی به

شرح

 31مرداد 1399

سال مالی منتهی به
 31مرداد 1398

دوره مالی  8ماهه
منتهی به
 31مرداد 1397

الف -اطالعات عملکرد مالی در پایان سال مالی

درآمد عملیاتی

13,664,921

5,472,311

1,670,131

سود عملیاتی

12,962,700

4,301,515

1,011,600

درآمد و هزینه های غیر عملیاتی

()36,626

263،752

()7,873

سود خالص -پس از کسر مالیات

12,872,919

4,520,331

1,053,106

تعدیالت سنواتی

-

()145,196

()142,143

ب -اطالعات وضعیت مالی در پایان سال مالی

جمع داراییها

21,694,532

12,770,738

8,791,795

جمع بدهیها

532,955

1,781,747

1,325,483

سرمایه ثبتشده

6,000,000

4,500,000

4,500,000

21,161,577

10,988,991

7,466,312

جمع حقوق صاحبان سهام

ج -نرخ بازده (درصد)

نرخ بازده داراییها

75%

42%

12%

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)

80%

49%

14%
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خالصه صورتهای مالی شرکت اصلی
جدول  :2خالصه صورتهای مالی اصلی

میلیون ریال
سال مالی منتهی به

سال مالی منتهی به

 31مرداد 1399

 31مرداد 1398

دوره مالی  8ماهه
منتهی به  31مرداد
1397

الف) اطالعات عملکرد مالی طی سال

درآمد عملیاتی

13,016,976

3,968,841

1,105,723

سود عملیاتی

12,848,950

3,835,662

994,837

درآمد و هزینه های غیر عملیاتی

8,596

142,058

()764

سود خالص _ پس از کسر مالیات

12,855,564

3,977,720

994,073

تعدیالت سنواتی

-

()144,537

()90,000

ب) اطالعات وضعیت مالی در پایان سال

جمع داراییها

21,017,353

10,747,912

7,441,945

جمع بدهیها

241,619

847,741

484,494

سرمایه ثبتشده

6,000,000

4,500,000

4,500,000

جمع حقوق صاحبان سهام

20,775,735

9,900,171

6,957,451

ج) نرخ بازده (درصد)

نرخ بازده داراییها

%84

47%

14%

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)

%81

44%

15%

د) اطالعات مربوط به هر سهم:

تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع

6,000,000,000

4,500,000,000

4,500,000,000

سود واقعی هر سهم _ ریال

2,142

663

224

سود نقدی هر سهم _ ریال

-

440

230

آخرین قیمت هر سهم در پایان سال مالی

12360

2592

1129

ارزش ویژه هر سهم _ ریال

3462

2200

1546

نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم_ مرتبه

6

4

5

ه) سایر اطالعات:
تعداد کارکنان _ نفر (پایان سال)

45

* سود نقدی سال مالی منتهی به  1399/05/31در مجمع عمومی تعیین خواهد شد
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پیام هیئت مدیره
هیئت مدیره مفتخر است که تمامی تالش و همت خود را در جهت بیشینه کردن ارزش سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه
صنعت و تجارت به کار گیرد همچنین هئیت مدیره امانتدار سهامداران محترم بوده و به منظور حراست و ارتقاء امانت واگذار
شده وظیفه خود می داند که از انجام هیچ کوشش و تالشی در این راه دریغ نورزد .مدیریت شرکت در راستای تحقق این هدف
در سال مالی مورد گزارش موفق به اصالح پرتفوی و کاهش ریسک سرمایه گذاری های انجام شده گردید .همچنین با توجه به
اینکه بازار بورس تهران رشد بسیار خوبی در سال مورد گزارش ،نشان داد ،توانستیم از سرمایه گذاری های کم بازده خارج شویم
و اقدام به سرمایه گذاری در دارایی هایی با افق رشد در میان مدت و بلندمدت داشته باشیم .گزارش حاضر در برگیرنده اهم
فعالیت های شرکت در جهت نیل به اهداف و استراتژی هیئت مدیره شرکت می باشد.
همانطور که سهامداران محترم و فعاالن بازار سرمایه اطالع دارند در سال مالی مورد گزارش با توجه به شرایط بازار ،سال نسبت ًا
مناسبی برای فعاالن بورس بوده و کسب بازدهی  560درصدی شاخص کل بورس و  668درصدی شاخص صنعت سرمایه گذاری
در طی دوره مالی ،نشان از آن دارد که بورس توانسته است رشد بسیار قابل توجهی نسبت به بازارهای مالی دیگر (مانند سپرده
بانکی) کسب کند .خالص ارزش داراییهای شرکت نیز در این دوره مطابق محاسبات جدول شماره  ،16به ارزش  33،794میلیارد
ریال رسیده که نسبت به سال قبل  119درصد افزایش یافته است .قیمت سهام شرکت (وصنعت) نیز با احتساب سود تقسیمی
در سال مالی مورد گزارش به  553درصد رسیده است که همگام با افزایش  560درصدی رشد شاخص کل در همین دوره است.
با توجه به شرایط بازار و ریسک های موجود ،عملکرد شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت  ،با توجه به ابعاد شرکت
علمکرد مناسب و قابل توجهی بوده است.
در سال مالی منتهی به  ،1399/05/31شرکت سرمایهگذاری توسعه صنعت و تجارت ضمن استفاده از ظرفیتهای داخلی و
حرکت به سوی اهداف و برنامه استراتژیک تهیه شده ،موفق به اجرای استراتژی سرمایه گذاری نوینی در طول تاریخ فعالیت
شرکت گردید و به همین منظور سرمایه گذاری در بازارهایی مانند طال و اوراق بدهی را افزایش داد .این افزایش به منظور ایجاد
پوشش نقدشوندگی باال و کاهش ریسک افزایش نرخ ارز بر سرمایه گذاری های شرکت انجام شده است.
امید است که در ادامه مسیر بتوانیم با بکار گیری ظرفیت های بالقوه شرکت و تحلیل مناسب فرصت ها از موقعیت های پیش
رو ،حداکثر بهره را برده و با برنامه ریزی دقیق جهت پیشبرد برنامه های آتی هیئت مدیره ،پیشرفت و تعالی روز افزون شرکت را
نظارهگر باشیم .
در خاتمه الزم می دانیم از تمامی سهامداران محترمی که منت نهاده و در این مجمع حضور بهم رسانده اند صمیمانه تشکر و
قدردانی نماییم .مدیریت شرکت طبق رسالت و وظایف خود در هر زمان با افتخار ،پذیرا و پاسخگوی سهامداران محترم بوده و
مقدم شما عزیزان را که بدون شک همراه با خیر و برکت برای شرکت است ،گرامی می دارد.
با تشکر
هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)
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ماهیت کسب و کار
تاریخچه :
در ساال  1375همزمان با پایان برنامه اول توساعه اقتصاادی ،با موافقت بانک مرکزی مجوز تاسایس شارکت سارمایه گذاری به
بانک صانعت و معدن داده شاد و شارکت سارمایه گذاری صانعت و معدن به عنوان آخرین شارکت سارمایه گذاری وابساته به شبکه
بانکی شاروع به فعالیت کرد .در ساال  ،1376شارکت سارمایه گذاری توساعه صانعت و تجارت در فهرسات شارکت های پذیرفته
شااده در بورس به ثبت رس اید .در سااال  ،1377اولین معامله سااهام شاارکت ساارمایه گذاری توسااعه صاانعت و تجارت با نماد
“وصنعت” در بازار بورس تهران انجام شد .

بخشای از ساهام شارکتهای متعلق به بانک صانعت و معدن به روش عرضاه اولیه در بورس به صاورت تدریجی به شارکت سارمایه
گذاری صانعت و معدن انتقال یافت و شارکت از ساال  1382مالک ساهام بلوکی و یا مدیریتی شارکتهای سارمایه گذاری صانایع
شایمیایی ایران ،گلوکوزان ،نیروکلر ،کاشای پارس و لیزینگ صانعت و معدن شاد .سارمایه گذاری های بورسای شارکت از ارزش
 200میلیارد ریال در سال  1377به ارزش بیش از  1000میلیارد ریال در سال

 1383رسید .

در ساال  ،1390ارزش روز سابد سارمایه گذاری های بورسای شارکت با گذشات  13ساال از زمان پذیرش در بورس ،از مرز 3000
میلیارد ریال عبور کرد .در ساال  ،1392با توجه به اتخاذ مدیریت ریساک مناساب در اساتراتژی های مدیریت دارایی ها خصاوصاا
در شارایط رشاد بازار سارمایه ،ساود خالص شارکت از مرز  1700میلیارد ریال عبور کرد .در ساال  1393شارکت بعد از یک وقفه
ده سااله ،اقدام به افزایش سارمایه نموده و سارمایه شارکت با اساتفاده از اندوخته ،مطالبات و آورده ساهامداران و به میزان 100
درصد افزایش یافته و از  1500میلیارد ریال به  3000میلیارد ریال افزایش یافت .در سال  %51 ،1396از سهام شرکت به گروه
سرمایه گذاری توسعه صنعتی طی مزایده عمومی

واگذار شد .

در سال  ،1397با توجه به تعهدات گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی به عنوان سهامدار جدید ،نام شرکت به سرمایه گذاری
توسعه صنعت و تجارت تغییر یافت .در تیر ماه سال  1399سرمایه شرکت به سطح  600میلیارد تومان افزایش داده شد.
حوزه فعالیت :
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام) با توجه به موضوع فعالیت خود امکان سرمایه گذاری در سهام
منتشر شده در بورس اوراق بهادار ،اوراق قابل معامله در بازار ،اوراق مشارکت منتشر شده در فرابورس ایران ،واحدهای سرمایه
گذاری صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس بهادار خارج از بورس و فلزات گرانبها ،گواهی های سپرده نزد بانکها،
دارایی های فیزیکی از جمله ساختمان و امالک ،پروژه های

ساختمانی و واحدهای تولیدی را دارا می باشد .

شرکت در سال مالی مورد گزارش در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس ،سهام شرکتهای خارج از بورس و اوراق مشارکت
سرمایه گذاری نموده و تمرکز فعالیت را معطوف به این حوزه ها نموده است.
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وضعیت فعالیتهای اصلی و زیربنایی شرکت :فعالیت اصلی شرکت مربوط به سرمایهگذاری در مواردی است که در اساسنامه
شرکت ارائه شده است .مطابق موضوع فعالیت اصلی ،درآمدهای سرمایهگذاری شرکت از محل سود تقسیمی سرمایهگذاریها و
سود حاصل از فروش سرمایهگذاریهایی که عمدتاً

غیرکنترلی و کنترلی هستند ،حاصل شده است .

همچنین فروش انواع سرمایه گذاریها شامل بازسازی ،نوسازی  ،اصالح ،توقف ،ادغام و انحالل شرکتهای تابعه؛ سرمایه گذاری با
هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل مالحظه در سهام ،از دیگر حوزه های فعالیت این شرکت میباشد.

جایگاه شرکت در مقایسه با شرکت های فعال در صنعت:
صنعت سرمایه گذاری با ارزش روز  2,766,675میلیارد ریالی ،در تاریخ  ، 1399/05/31حدود  3.26درصد از ارزش روز کل
بورس و فرابورس را به خود اختصاص داده است .شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت با سرمایه  6000میلیارد ریالی و
ارزش روز  74,160میلیارد ریالی رتبه  10را از منظر ارزش روز در بین شرکت های سرمایه گذاری دارد.
جدول  :3ارزش روز شرکت های صنعت سرمایه گذاری

ردیف

نام شرکت

ارزش بازار (میلیارد ریال)

درصد ارزش
بازار شرکت به
کل صنعت

درصد ارزش بازار
شرکت به ارزش کل
بازارهای بورس و
فرابورس

1

سر .صبا تامین

509760

18.42

0.60

2

سر .پارس آریان

433881

15.68

0.51

3

سر .ملی

297010

10.74

0.35

4

سر .خوارزمی

230500

8.33

0.27

5

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

213520

7.72

0.25

6

سر .سایپا

183610

6.64

0.22

7

سر .سپه

113010

4.08

0.13

8

سر .توسعه صنعتی ایران

76680

2.77

0.09

9

سر .آتیه دماوند

75105

2.71

0.09

10

سر .توسعه صنعت و تجارت

74160

2.68

0.09

11

سر .بهمن

70537

2.55

0.08

12

سر .توسعه ملی

68400

2.47

0.08

13

سر.پویا

64980

2.35

0.08

14

س.ص .بازنشستگی کارکنان بانکها

44280

1.6

0.05

15

سر .بوعلی

36510

16

1.32

0.04

سر .کارکنان صنعت برق زنجان و قزوین

32749

1.18

0.04

17

سر .توسعه گوهران امید

25730

0.93

0.03

18

سر .گروه بهشهر

24570

0.89

0.03

19

تکادو

22684

0.82

0.03

20

سر .اعتالء البرز

18167

0.66

0.02

21

توسعه اقتصادی آرین

16243

22

سر .صنعت بیمه

16020

23

سر .صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس

15420

8

0.59

0.02

0.58

0.02

0.56

0.02

شرکت سرمایهگذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره :سال مالی منتهی به 1399/05/31
24

سر .پردیس

14162

25

سر .اقتصاد نوین

13042

0.47

26

سر .توسعه شمال

12858

0.46

0.02

27

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

11481

0.41

0.01

28

سر .آوا نوین

9978

0.36

0.01

29

صنعت و تجارت آداک

9934

0.36

0.01

30

سر .صنایع ایران

8458

0.31

0.01

31

سر .فالت ایرانیان

7284

0.26

0.01

32

سر .ملت

6697

0.24

0.01

33

سر .تدبیرگران فارس و خوزستان

5232

0.19

0.01

34

سر .جامی

2047

0.07

0.00

35

سر .معیار صنعت پارس

1280

0.05

0.00

36

سر.دانایان پارس

688

0.02

0.00

2,766,675

%100

3.26%

جمع کل

0.51

0.02
0.02

قوانین و مقررات حاکم بر شرکت:
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت کلیه فعالیتها و عملکرد خود را با قوانین و مقررات موضوعه کشور و آیین نامه
های مصوب ،مجموعه قوانین و مقررات حقوقی و جزایی منطبق نموده و همواره قوانین یاد شده خصوصاً قوانین مشروحه زیر بر
روابط و اعمال اداری و حقوقی این شرکت حاکم میباشد.
•

قانون تجارت و الیحه اصالحی قسمتی از قانون تجارت.

•

مجموعه قوانین بورس و اوراق بهادار.

•

مجموعه قوانین و مقررات بازار سرمایه ایران.

•

مجموعه قوانین و مقررات مالیاتهای مستقیم.

•

قوانین پولی و بانکی.

•

قوانین کار و تأمین اجتماعی.

•

اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی فوق العاده

•

مصوبات هیئت مدیره

•

استانداردهای حسابداری

•

قانون ارتقا سالمت اداری

•

قانون مبارزه با پولشویی

•

قانون رفع موانع تولید و ارتقای نام مالی کشور

•

دستور العمل حاکمیت شرکتی
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شرکت سرمایهگذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره :سال مالی منتهی به 1399/05/31

ساختار واحد تجاری:
نمودار : 1ساختار واحد تجاری
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شرکت سرمایهگذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره :سال مالی منتهی به 1399/05/31

اعضای هیئت مدیره:
ترکیب اعضاء هیئت مدیره شرکت در دوره مالی مورد گزارش به شرح جدول زیر بوده است:
جدول  :4اعضای هیئت مدیره

سمت

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی

نام و نام خانوادگی

روزبه پیروز

رییس هیئت مدیره به نمایندگی
شرکت آروین نهاد پایا

کارشناسی ارشد
روابط بین الملل

رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایهگذاری فیروزه،
رییس هیئت مدیره شرکت سرمایهگذاری توسعه
صنعتی ایران ،از اعضای کمیته داوران جشنواره
ملی فنآفرینی شیخ بهایی و رئیس هیئت مدیره
شرکت پارس پلیکان فیروزه

رامین ربیعی

نایب رییس هیئت مدیره به
نمایندگی گروه سرمایه گذاری
توسعه صنعتی ایران

کارشناسی ارشد
مدیریت

موسس و مدیر اجرائی بزرگترین سرمایه گذار
خارجی در بورس تهران و عضو کمیته فرعی
شورای عالی بورس

حسین سلیمی

عضو هیئت مدیره به نمایندگی
از پرشیا جاوید پویا

کارشناسی ارشد
مدیریت بازرگانی

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی و
عضویت در هیئت مدیره شرکتهای مختلف

محمدرضا عربی مزرعه
شاهی

عضو هیئت مدیره به نمایندگی
از خدماتی صبا تجارت یاس

دکترای مدیریت
ریسک

مدیرعامل سابق و عضو هیئت مدیره صندوق بیمه
سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی

محمد مهدی زردوغی

مدیرعامل به نمایندگی از
شرکت دانا تجارت آرتا

کارشناسی ارشد
مدیریت مالی

عضویت درهیئت مدیره شرکتهای مختلف ازجمله
سرمایه گذاری جامی و سبحان و سرمایه گذاری
ایران و فرانسه

باه موجاب مجمع عمومی عاادی باه طور فوق العااده مورخ  8تیر مااه  1399ترکیاب اعضاااای حقوقی هیئات مادیره باه شااارح زیر
تعیین گردید ،مراحل معرفی نماینده حقیقی اعضای حقوقی و ثبت در اداره ثبت شرکتها در جریان روند اداری می باشد:
•

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران

•

شرکت آروین نهاد پایا

•

شرکت پرشیا جاوید پویا

•

شرکت دانا تجارت آرتا

•

شرکت خدمات صبا تجارت یاس
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شرکت سرمایهگذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره :سال مالی منتهی به 1399/05/31

اطالعات در مورد تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضای هیئت مدیره:
طی ساال مورد گزارش جمعا  18جلساه هیئت مدیره از شاماره  365الی  382با حضاور تمامی اعضاا تشاکیل گردیده اسات .
جلسات به تفکیک شماره جلسه به شرح زیر میباشند.
جدول  :5جلسات هیئت مدیره

تاریخ جلسات هیئت مدیره در سال مالی منتهی به 1399/05/31
شماره جلسه

تاریخ

365

1398/06/25

366

1398/07/22

367

1398/08/22

368

1398/09/15

369

1398/10/01

370

1398/10/16

371

1398/10/11

372

1398/10/22

373

1398/11/06

374

1398/11/08

375

1398/12/14

376

1398/12/14

377

1399/01/17

378

1399/02/03

379

1399/03/2

380

1399/04/07

381

1399/04/11

382

1399/05/17

سهامداران اصلی شرکت:
در جدول زیر فهرست سهامداران دارای مالکیت بیش از  1درصد سهام شرکت در تاریخ  1399/05/31ارائه گردیده است:
جدول  :6سهامداران اصلی شرکت
ردیف

نام سهامدار

تعداد سهام

درصد سهام

1

شرکت سرمایهگذاری توسعه صنعتی

3,060,001,324

51.00

2

شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان

978,026,662

16.30

3

سایر سهامداران

1,961,972,014

32.70

جمع

6,000,000,000

100
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شرکت سرمایهگذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره :سال مالی منتهی به 1399/05/31

در  24بهمنماه سال مالی منتهی به  1397/05/31بانک صنعت و معدن  2259میلیون سهم از سهام خود در شرکت
سرمایهگذاری توسعه صنعت و تجارت را در مزایده قرار داد که شرکت گروه سرمایهگذاری توسعه صنعتی ایران برنده مزایده
گردیده و مالکیت  51درصد از سهام شرکت را در اختیار گرفت .بر این اساس سهم بانک صنعت و معدن و شرکتهای زیرمجموعه
از  72درصد به  16درصد کاهش یافته است .تعداد سهامداران اعم از حقیقی و حقوقی در پایان سال مالی منتهی به 1399/05/31
 117.610سهامدار می باشد.

تعداد کارکنان
میانگین ماهانه تعداد کارکنان در استخدام طی سال مالی مورد گزارش و سال مالی قبل به شرح زیر بوده است.
جدول  :7تعداد کارکنان

گروه

ردیف

شرکت اصلی

1399

1398

1399

1398

1

کارکنان استخدامی

1

87

1

3

2

کارکنان قراردادی

59

224

44

35

60

331

45

38

جمع

سرمایه و ترکیب سهامداران  :سرمایه شرکت طی چند مرحله به مبلغ  6,000,000میلیون ریال افزایش یافته است .سرمایه
شارکت در پایان ساال مالی مورد گزارش مبلغ  6000میلیارد ریال شاامل  6میلیارد ساهم به ارزش اسامی هر ساهم  1,000ریال
بوده است .روند تغییرات سرمایه شرکت و محل تأمین آن طی سالهای اخیر به شرح جدول زیر است:
جدول  :8سرمایه و ترکیب سهامداران
مبلغ سرمایه پس از افزایش سرمایه

محل تامین افزایش سرمایه

تاریخ تصویب

درصد افزایش

صرف سهام

1383/10/15

50

1,500,000

سود انباشته ،مطالبات و آورده نقدی

1393/08/27

100

3,000,000

مطالبات و آورده نقدی

1396/03/07

50

4,500,000

سود انباشته

1399/04/08

33.33

6,000,000
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(میلیون ریال)

شرکت سرمایهگذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره :سال مالی منتهی به 1399/05/31
نمودار  :2سرمایه شرکت
7000000

6000000
6000000
۵000000

۴۵00000

۳000000
۳000000

میلیون ریال

۴000000

٢000000

1۵00000

1000000
0
1۳٩٩

1۳٩6

1۳٨۳

1۳٩۳

نظام راهبری
 -1ترکیب هیئت مدیره
هیئت مدیره شرکت متشکل از پنج عضو بوده که در ادامه اطالعات آنان در سال مالی مورد گزارش نشان داده شده است:
اطالعات اعضای هیئتمدیره
جدول  :9ترکیب هیئت مدیره
تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

شخصیت حقوقی

روزبه پیروز

رئیس هیئت مدیره

1399/04/08

1401/04/08

رامین ربیعی

نائب رئیس هیئت مدیره

1399/04/08

1401/04/08

شرکت پرشیا جاوید پویا

حسین سلیمی

عضو هیئت مدیره

1399/04/08

1401/04/08

شرکت خدماتی صبا تجارت یاس

محمدرضا عربی مزرعه شاهی

عضو هیئتمدیره

1399/04/08

1401/04/08

شرکت دانا تجارت آرتا

محمد مهدی زردوغی

مدیرعامل و عضو هیئتمدیره

1399/04/08

1401/04/08

شرکت آروین نهاد پایا
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران

سمت

نام نماینده

اعضای حقوقی هیئتمدیره در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ساالنه مورخ 1399/04/08انتخاب گردیدهاند و با توجه
به ماده  114قانون تجارت ،تودیع سهام وثیقه جهت کلیه اعضای حقوقی رعایت گردیده است.

 -2اطالعات مربوط به هیئت مدیره و کمیته های تخصصی سال 1399
هیئت مدیره
در سال  1399تعداد  18جلسه هیئت مدیره برگزار گردید و دفعات حضور هر یک به شرح ذیل میباشد:
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شرکت سرمایهگذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره :سال مالی منتهی به 1399/05/31
تعداد حضور اعضا

اعضا هیئت مدیره

نماینده

سمت

تاریخ انتصاب

روزبه پیروز

آروین نهاد پایا

رئیس هیئت مدیره

1399/04/08

18

رامین ربیعی

توسعه صنعتی ایران

عضو هیئت مدیره

1399/04/08

18

محمدرضاعربی مزرعه شاهی

خدمات صبا تجارت یاس

عضو هیئت مدیره

1399/04/08

17

محمدمهدی زردوغی

دانا تجارت آرتا

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

1399/04/08

8

حسین سلیمی

پرشیا جاوید پویا

عضو هیئت مدیره

1399/04/08

2

در جلسه هیات

کمیته حسابرسی داخلی
در سال  1399تعداد  6جلسه کمیته حسابرسی برگزار گردید و دفعات حضور هر یک به شرح ذیل میباشد:
نام و نام خانوادگی

تحصیالت

سمت

تاریخ انتصاب

تعداد حضور اعضا در
جلسه کمیته

آقای رامین ربیعی

رئیس کمیته

کارشناسی ارشد

1398/01/21

6

آقای مهدی محمد کریمی

دبیر کمیته

کارشناسی ارشد

1398/01/21

6

آقای مجتبی احمدی

عضو کمیته

کارشناسی ارشد

1398/01/21

6

آقای احمد رضا شریفی

عضو کمیته

کارشناسی ارشد

1398/10/16

3

آقای ساسان ساجدی

عضو کمیته

کارشناسی ارشد

1399/05/28

1

آقای محمدرضاعربی مزرعه شاهی

عضو کمیته

دکتری

1399/05/28

1

اقدامات انجام شده شرکت در رابطه با رعایت اصول حاکمیت شرکتی:
اقدامات انجام شده شرکت در رابطه با رعایت اصول حاکمیت شرکتی

تغییر اعضا هیئت مدیره شرکت های تابعه متناسب با دستورالعمل
تشکیل کمیته حسابرسی

ریسک های مرتبط
• ریسک نوسانات نرخ سود سپرده بانکی :یکی از سیاست های بانک مرکزی جهت کنترل میزان خروج نقدینگی از بانک
ها با توجه به شرایط تورمی پیشرو  ،افزایش سود سپرده های بانکی می باشد که با کاهش نسبت  P/Eو  ...می تواند اثرات منفی
بر روی بازار سرمایه داشته باشد.
• حجم و میزان انتشار اوراق بدهی دولتی و نرخ موثر آن  :افزایش نرخ سود بدون ریسک در بازار پول منجر به افزایش
بازده انتظاری در اسناد خزانه می گردد .نرخ بازدهی جذاب این اوراق بخش عمده ای از سرمایه را به سمت خود سوق می دهد
و منجر به کاهش میل به خرید سهام می گردد.
• ریسک نوسانات نرخ ارز ،مسکوکات و مسکن (بازارهای جایگزین)  :نوسانات و تغییرات قیمتی در بازارهای جایگزین
بازار سرمایه تاثیرات مستیقم و غیر مستقیم بر بازار مذکور دارد .در کنار تاثیرات بازدهی مورد انتظار بازارهای جایگزین بر جریان
ورود و خروج نقدینگی به بازار سرمایه ،با توجه به حضور شرکتهای دارای منابع و یا مصارف ارزی در بازار سرمایه ،بازار مذکور
تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز می باشد.
• ریسک های سیاسی :اقدامات دولت امریکا در قبال افزایش تحریم های اقتصادی منجر به افزایش ریسک سیستماتیک بازار
سرمایه شده است .از سوی دیگر افزایش نرخ ارز و ایجاد تورم امکان جبران صدمات وارده را فراهم می آورد که در نهایت در
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شرکت سرمایهگذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره :سال مالی منتهی به 1399/05/31

بعضی از شرکتها افزایش سودآوری را به همراه خواهد داشت .پیروزی حزب دموکرات در انتخابات آمریکا در آبان ماه ،1399
تاثیر مهمی در روند میان مدت بازارها و انتظارات تورمی خواهد داشت.
• ریسک ناشی از تغییر مقررات و آیین نامه های دولتی :تغییر قوانین مربوط به قیمت گذاری انواع محصوالت توسط دولت
منجر به افزایش بی اعتمادی در نرخ خرید مواد اولیه مصرفی یا نرخ فروش محصوالت برخی از صنایع شده است.
• ریسک نقدینگی :محدودیت در تأمین منابع مالی به دلیل کاهش توانایی در فروش یک دارایی یا سهام وجود دارد .به عنوان
مثال برخی از شرکتهایی که درصد شناوری و حجم معامالت روزانه اندکی دارند ،فروش سهم این شرکتها مشکل می باشد.
همچنین پرداخت های سود سهام های مختلف ممکن است با تاخیر انجام شود.
• تغییرات قیمت کال در بازارهای جهانی :با توجه به کاال محور بودن بازار سرمایه ،تغییر قیمت جهانی انواع محصوالت ،تاثیر
قابل توجهی بر کلیت بازار سهام دارد و رکود و رونق در بازارهای جهانی مستقیماً بر روی آن تاثیر می گذارد.
• ریسک تداوم بیماری کرونا و تاخیر در توزیع واکسن  :شیوع گسترده ویروس کرونا منجر به رکود اقتصادی در اغلب
کشورهای جهان شده و نرخ بیکاری افزایش چشمگیری داشته است.
ریسک های فوق سبب کاهش سودآوری شرکت می گردد ،در نتیجه شرکت از طریق ورود به بازارهای جایگزین همچون سرمایه
گذاری در صندوق ها و اوراق مشارکت با درآمد ثابت و سایر بازارهای موازی و ایجاد تنوع در پرتفوی سرمایه گذاری شرکت ،در
جهت کاهش تأثیر ریسک های مذکور ،کوشش می کند.

دوره های آموزشی
در سااال مالی مورد بررساای ،شاارکت اقدام به برگزاری دوره های آموزشاای به منظور ارتقای کیفی و کمی سااطح تواناییها و
شایستگی های کارمندان  ،کرد .برخی از دوره های آموزشی برگزار شده طی سال شامل موارد زیر می باشد:
 - 1کالس ترمیک زبان انگلیسی ویژه کسب و کار
 - 2کارگاه روانشناسی سازمانی با محوریت برقراری روابط پویا در محیط کار
 - 3کارگاه آموزشی کدال مخصوص ناشران
 - 4دوره آموزشی ارزشگذاری پیشرفته
-5دوره آموزشی توسعه مهارت های تهیه و ارائه پاورپوینت

اطالعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی
بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی ساالنه مورخ  ،1398/09/11بازرس قانونی اصلی و علیالبدل برای سال مالی منتهی به
 1399/05/31به شرح زیر انتخاب گردید.
جدول  :10حسابرس مستقل و بازرس قانونی
شرح

نام بازرس/حسابرس

تاریخ انتصاب

اصلی

مؤسسه حسابرسی فاطر

1398/09/13

علیالبدل

مؤسسه حسابرسی آرمان آروین پارس

1398/09/13
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اهم اتفاقات موثر بر بازار سرمایه در سال مالی منتهی به 1399/05/31
در دوره زمانی  31مرداد  1398الی  31مرداد  ، 1399شاخص کل بورس تهران رشد  560درصدی را به ثبت رساند .عوامل
متعددی در رشد بازار بورس موثر بودند که از مهمترین آنها می توان به تورم  ،کسری بودجه  ،سیاست های بانکی و پولی بانک
مرکزی در ارتباط با تثبیت نوسانات نرخ ارز اشاره کرد .با توجه به شرایط بازار ،سال مالی مورد بررسی ،سال بسیار مناسبی برای
فعاالن بورس بود و در واقع این رشد به دلیل خیز نرخ ارز در سال گذشته اتفاق افتاد .با توجه به اینکه بقیه بازارها مانند طال و
مسکن رشد خود را در پاسخ به نرخ ارز داشتند ،بازار بورس نیز به دلیل افزایش بنیادی در شرکتهای بورسی که توانستند به
دلیل رشد نرخ ارز و افزایش تورم ،فروش را بیشینه کنند ،رشد قابل توجهی در سال مالی گذشته از خود نشان داد.
از جمله عوامل بازارهای بین المللی که در رشد بورس تهران نقش مهمی داشته اند ،می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
-1بازگشت سریع قیمت های جهانی کاالها ( )commoditiesپس از شیوع بیماری کرونا :شاخص کاالیی بلومبرگ در سال مورد
بررسی گزارش ،نشان میدهد که نوسانات قیمتهای جهانی کاالیی در دامنه نسبی میانگین  ،72نوسان داشته است .این ثبات
نسبی موجب ثبات روند فروش شرکتهای تولید کننده فلزات اساسی و کانه های فلزی در بورس می شود.
-2آثار بیماری کرونا بر اقتصاد  :شیوع ویروس کرونا در سرتاسر کشورهای جهان منجر به کاهش فعالیت های تولیدی و در نتیجه
ایجاد مشکالت شدید اقتصادی شد .اما با توجه به خانه نشینی اکثر نیروی فعال در کشورهای مختلف و وجود سیستمهای برخط
و اینترنتی ،این افراد را به سرمایه گذاری در بورس و بازار سرمایه تشویق نمود.
-3بازگشت سریع قیمت نفت :قیمت جهانی نفت پس از شوک بیماری کرونا در جهان  :در دوره مورد بررسی به طور میانگین
در حدود  45دالر به ازای هر بشکه تثبیت شد و شرکت های تولید کننده محصوالت پاالیشی و پتروشیمی ها از نوسانات قیمت
نفت در بازارهای جهانی تاثیر پذیرفتند.
-4کنترل و محدودیت در افزایش نرخ سود بانکی :با دستورالعمل بانک مرکزی مربوط به کاهش نرخ سود بانکی و کنترل بانک
ها در تعیین نرخ سود سپرده برای سپرده گذاران ،سرمایه گذاران تشویق به هدایت سرمایه به سمت بازارهایی مانند سهام و
اوراق با درآمد ثابت شدند.

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار
-1وضعیت معامالت و قیمت سهام
شرکت در تاریخ  1376/12/25در بورس اوراق بهادار تهران در گروه واسطهگری مالی با نماد «وصنعت» درج شده و سهام آن
برای اولین بار در تاریخ  1377/06/31مورد معامله قرار گرفته است .وضعیت سهام شرکت طی  4سال مالی اخیر به شرح جدول
زیر بوده است:
وضعیت معامالت سهام
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شرکت سرمایهگذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره :سال مالی منتهی به 1399/05/31
جدول  :11وضعیت معامالت سهام
ارزش سهام

تعداد

معاملهشده

روزهای باز

(میلیون ریال)

بودن نماد

1396/09/30

486,048,860

227,301

233

5,143,500

1397/05/31

359,970,017

418,575

147

5,080,500

1,129

1398/05/31

1,870,048,980

3,230,117

234

11,664,000

2,592

4,500,000

1399/05/31

6,950,281,826

56,009,384

229

74,160,000

12,360

6,000,000

تعداد سهام

سال مالی

معاملهشده

ارزش بازار (میلیون ریال)

قیمت

سرمایه ثبت شده

(ریال)

(میلیون ریال)

1,143

3.000,000
4.500,000

همانگونه که در جدول مشاهده می شود ،وضعیت معامالتی سهام شرکت در بورس طی سال مالی منتهی به پایان مرداد ماه
 1399روند مطلوبی داشته و سهم از نقدشوندگی مناسبی برخوردار است.

 .1عملکرد قیمت سهام
در دوره زمانی  31مرداد  1398الی  31مرداد  ، 1399شااخص کل بورس تهران رشاد  560درصادی را به ثبت رسااند و بازدهی
سارمایه گذاری توساعه صانعت و تجارت با احتسااب ساود تقسایمی  553درصاد بوده اسات که نسابت به شااخص کل عملکرد
همگامی به شمار می رود.
نمودار : 3شاخص وصنعت با احتساب سود تقسیمی و شاخص کل بورس
700
شاخص وصنعت

۵۶۰

شاخص بورس

600
۵00

۵۵۳

در صد رشد

۴00
۳00
٢00
100
0
مرداد ٩٩

تیر٩٩

خرداد ٩٩

اردیبهشت ٩٩

فروردین ٩٩

اسفند ٩٨

بهمن ٩٨
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دی ٩٨

آذر٩٨

آبان ٩٨

مهر ٩٨

شهریور ٩٨

مرداد ٩٨

شرکت سرمایهگذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره :سال مالی منتهی به 1399/05/31
نمودار  :4شاخص وصنعت با احتساب سود تقسیمی و شاخص صنعت سرمایه گذاری
٨00
۶۶۸

شاخص سرمایه گذاری

شاخص وصنعت

700
600
۵00

در صد رشد

۵۵۳

۴00
۳00
٢00
100
0
مرداد ٩٩

تیر٩٩

خرداد ٩٩

اردیبهشت ٩٩

فروردین ٩٩

اسفند ٩٨

بهمن ٩٨

دی ٩٨

آذر٩٨

آبان ٩٨

مهر ٩٨

شهریور ٩٨

مرداد ٩٨

جدول  : 12جدول مقایسه شاخص های مهم بورسی و عملکرد پورتفوی شرکت در دوره مورد گزارش
شاخص ها

عملکرد دوره مورد گزارش ()٪

بازده پرتفوی شرکت

119

بازده نماد شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت با احتساب سود نقدی

553

شاخص کل بورس

560

شاخص صنعت سرمایه گذاری

668

 .2معامالت سهام شرکت
ارقام (میلیون ریال)

جدول  :13معامالت سهام
شرح

منتهی به 1399/05/31

منتهی به 1398/05/31

خرید سهام بورسی

16,954,088

10,529,249

فروش سهام بورسی

18,129,482

11,038,389

جمع معامالت سهام

35,083,570

21,567,638

وضعیت سرمایهگذاریها
 .1وضعیت کلی پرتفوی سرمایهگذاریها
ترکیب سرمایهگذاری های شرکت در بخش های مختلف به تفکیک در مقایسه با ارقام سالهای گذشته به شرح مندرج در جدول
شماره  14ارائه شده است:
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شرکت سرمایهگذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره :سال مالی منتهی به 1399/05/31
جدول  :14پرتفوی شرکت اصلی به تفکیک بورسی و غیربورسی – ارزش دفتری

میلیون ریال

سال منتهی به 1۳٩٩/0۵/۳1

سرمایه گذاری ها به تفکیک بخش های اصلی

سال منتهی به 1۳٩٨/0۵/۳1

مبلغ

درصد به کل

مبلغ

درصد به کل

بورسی

19,169,061

98%

٨,۵7٩,٢٩6

95%

غیر بورسی

421,641

2%

۴٨۴,٢7۳

5%

جمع

19,590,701

100%

٩,0۴۵,0۵۵

100%

سرمایه ثبت شده

6,000,000

۴,۵00,000

چنانچه مشاهده میشود ،سهم سرمایهگذاریهای بورسی از پرتفوی در سال  1399نسبت به سال قبل افزایش یافته است .علت
این افزایش به اختصااص بخش عمده ای از منابع در اختیار شارکت به ابزارهای با درآمد ثابت و صاندوق های سارمایه گذاری
میباشد.

 .2خالص ارزش داراییها
بر اساس اطالعات مربوط به صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به  ،99 /05/31مجموع حقوق صاحبان سهام
شرکت در پایان این سال مالی مورد گزارش مبلغ

 20,775,735میلیون ریال میباشد .بر همین اساس ارزش ویژه شرکت به

ازای هر سهم با سرمایه  6،000میلیارد ریالی معادل  3463ریال است .از طرف دیگر مازاد ارزش روز پرتفوی بورسی در تاریخ
 1399/05/31معادل  12,372میلیارد ریال بوده است.
در ضمن در خصوص پرتفوی غیر بورسی ،ازآنجاکه این پرتفوی ترکیبی از سهام با ارزشافزوده مثبت و شرکتهای غیرقابل
معامله است ،برای رعایت اصل احتیاط ،در محاسبات مازاد ارزشی برای این پرتفوی در نظر گرفته نمیشود.
بر این اساس ارزش خالص دارائیهای شرکت به ازای هر سهم  5632ریال محاسبه میشود .جدول زیر خالصه محاسبات مذکور
را نشان میدهد:
جدول  :15ارزش خالص دارایی ها
تاریخ

تاریخ

سال مالی منتهی به 1399/05/31

دوره مالی مالی منتهی به 1398/05/31

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت (میلیون ریال)

31,541,101

14,117,730

خالص ارزش روز داراییها شرکت (میلیون ریال)

33,794,504

15,438,605

6,000,000

4,500,000

5,632

3,431

12,360

2,592

219%

76%

شرح

سرمایه (میلیون ریال)
خالص ارزش روز داراییها هر سهم (ریال)
قیمت هر سهم
نسبت قیمت به ( NAVدرصد)
ارزش معامالت شرکت (میلیارد ریال)
ارزش کل معامالت بورس و فرابورس (میلیارد ریال)
نسبت ارزش معامالت شرکت به کل معامالت بازار سرمایه (درصد)
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56,009

3,323

24,782,571

3,912,220

0.23

0.08

شرکت سرمایهگذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره :سال مالی منتهی به 1399/05/31
ارزش خالص داراییهای شرکت ()NAV

 .3بهای تمام شده سبد بورسی به تفکیک صنعت
نمودار  :5بهای تمام شده سبد بورسی

٢%

٢% 1%

بهای تمام شده 1398/05/31

۵%
٢%
۵%

۴۵%

1۴%

٢۴%
محصوالت شیمیایی

صندوق س .پشتوانه طال /سپرده کاالی سکه طال

اوراق بدهی و صندوق های سرمایه گذاری

فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط

سرمایه گذاریها

بانک و بیمه

سایر

چندرشته صنعتی

سایر واسطه گریهای مالی
مواد و محصوالت دارویی

نمودار : 6بهای تمام شده سبد بورسی

۱٪

بهای تمام شده 1399/05/31

۲٪

۱٪
۱۴٪

اوراق بدهی و صندوق های سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی
بر سکه
بانک و بیمه
سرمایه گذاری

۸۳٪

سایر
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شرکت سرمایهگذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام)
گزارش فعالیت هیئت مدیره :سال مالی منتهی به 1399/05/31

 .4سرمایه گذاری در شرکت های فرعی و وابسته
(میلیون ریال)

جدول  :16سرمایه گذاری در شرکت های فرعی و وابسته
نام شرکت

تعداد سهام

ارزش دفتری

سرمایه گذاری ایران و فرانسه

249,999,900

250,727

صنایع سیمان گیالن سبز

2,700,540

68,917

ترغیب صنعت ایران وایتالیا

474,230

47,423

آبفر

24,008,545

14,712

سرمایه گذاری امید فارس

6,480,000

12,655

استخراج وفرآوری مواداولیه شیشه

1,375,170

9,265

سرمایه گذاری جی تی ال

5,600,000

5,600

کارآفرینان توسعه صنعت مهر

10,000,000

3,323

سایر

9,019

جمع

421,641
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شاخص های کلیدی عملکرد
در سال مالی مورد گزارش مجموع درآمدهای عملیاتی گروه از  5472به  13664میلیارد ریال رسید و رشد  150درصدی را
ثبت کرد .همچنین سود عملیاتی گروه با رشد  201درصدی از  4301به  12962میلیارد ریال افزایش یافت .نمودارهای به شرح
پیوست ،روند تغییرات درآمد و سودهای گروه طی سال مالی مورد گزارش نشان میدهند.
نمودار : 7درآمد های عملیاتی (گروه)

1۳,66۴,٩٢1

۵,۴7٢,۳11

 ۳1مرداد ٩٩

میلیون ریال

 1۵0درصد

16000000
1۴000000
1٢000000
10000000
٨000000
6000000
۴000000
٢000000
0

 ۳1مرداد ٩٨

نمودار : 8سود عملیاتی (گروه)

1٢,٩6٢,700

1۴000000
1٢000000
10000000
۴,۳01,۵1۵

6000000
۴000000
٢000000
0

 ۳1مرداد ٩٨

 ۳1مرداد ٩٩
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 ٢01درصد

٨000000
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نمودار  : 9درآمد های عملیاتی (شرکت اصلی)

1۳,016,٩76

1۴000000
1٢000000

 ٢٢٨درصد

10000000

۳,٩6٨,٨۴1

6000000

میلیون ریال

٨000000
۴000000
٢000000
0
 ۳1مرداد ٩٨

 ۳1مرداد ٩٩

نمودار  :10هزینه های عملیاتی (شرکت اصلی)
هزینه های شرکت  26درصد رشد داشته است که از نرخ رشد تورم کمتر بوده است.

16٨,0٢6

٢00000

٢6درصد

1۳۳,17٩

1۵0000

میلیون ریال

100000
۵0000
0
 ۳1مرداد ٩٨

 ۳1مرداد ٩٩

در سال مالی مورد گزارش مجموع درآمد های عملیاتی شرکت اصلی از  3،969به  13،017میلیارد ریال رسید و رشد 228
درصدی را ثبت کرده است .نمودارهای  9و  ، 10روند تغییرات درآمد و هزینه های عملیاتی گروه را طی سال مالی مورد گزارش
نشان می دهند.
در نتیجه عملیات شرکت ،سود عملیاتی شرکت از  3835میلیارد ریال به  12848میلیارد ریال افزایش داشته و نسبت به سال
گذشته  235درصد افزایش داشته است (نمودار )11
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نمودار  :11سود عملیاتی (شرکت اصلی)

1٢,٨۴٨,٩۵0

1۴000000
1٢000000
10000000
6000000

۳,٨۳۵,66٢

میلیون ریال

 235درصد

٨000000
۴000000
٢000000
0
 ۳1مرداد ٩٨

 ۳1مرداد ٩٩

همچنین وضعیت سود سهام و سود پرداختی طی  6سال گذشته در نمودار  12نشان داده شده است.
نمودار  : 12وضعیت سود سهام و سود پرداختی

سود هر سهم

سود نقدی
٢۵00

۲۱۴۲

٢000
1۵00

۶۶۳

1000

۴۴۰

۲۳۰ ۲۲۴

۲۰۰ ۲۴۵

1۳٩7

1۳٩6

۴۰۸

۲۵۰

۷۰ ۱۲۶

۵00
0
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دستاوردها
اقدامات انجام شده  ،برنامه های آتی و پیشنهاد تقسیم سود
.1

اقدامات انجام شده در شرکت
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

واگذاری سهام کم بازده مدیریتی با نرخ باالتر از کارشناسی رسمی و شناسایی سود  11،226میلیارد ریالی و تجهیز
منابع جهت انجام سرمایه گذاری مولد با بازدهی بیشتر
انجام سرمایه گذاری در بازار اولیه شرکتهای نوپا و دانش بنیان از طریق شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه و تجهیز
منابع شرکت مذکور جهت سرمایه گذاری
ورود به عرصه مبادالت ابزارهای کاالیی در بازار سرمایه برای اولین بار در تاریخ فعالیت شرکت با حجم و مقیاس
مناسب جهت حفاظت از ارزش واقعی دارایی های شرکت با توجه به نوسانات ارزی
پیگیری های مکرر جهت احقاق حقوق سهامداران در پرونده مالیاتی سال های  95 ، 94 ، 93و 97و تسویه کامل و
اخذ برگه قطعی صفر شده سال های مذکور و تداوم پیگیری های مشابه برای پرونده سال 1396و شرکتهای فرعی
رفع برخی از بند های گزارش حسابرسی و انجام اصالحات مورد نیاز حسابرس و بازرس قانونی محترم
حضور فعال در بازار بدهی با اولویت تمرکز منابع در ابزارهای نقد شونده و پر بازده
استفاده بهینه از دارایی های ثابت شرکت و واگذاری کلیه دارایی های راکد
جابجایی ساختمان دفتر مرکزی و واگذاری دفتر قبلی
حضور فعال در بازار های نوین مالی و سرمایه گذاری
وصول حجم باالیی از مطالبات معوق در شرکتهای اصلی و فرعی

 .2برنامههای آتی هیئت مدیره
•

بهطور متوسط نسبت بازدهی سرمایه شرکتهای تأمین سرمایه در  5سال اخیر در حدود  25درصد میباشد .بهعالوه،
در حدود نیمی از درآمدهای اصلی این شرکتها از محل تعهد پذیرهنویسی و بازارگردانی اوراق بهادار تأمین میشود
که نشاندهنده پتانسیل درآمدزایی خدمات مالی مورد اشاره است .با توجه به موارد فوقالذکر ،شرکت سرمایهگذاری
توسعه صنعت و تجارت برنامهریزی الزم جهت گسترش کیفی و کمی خدمات مالی مرتبط با بازار سرمایه را به عمل
آورده و اقدامات مؤثری نیز در این راستا صورت گرفته است .در ادامه رئوس فعالیتهای انجامشده و برنامههای آتی
شرکت در جهت توسعه خدمات مالی مورداشاره قرار میگیرد:
o

پذیرش سمت در صندوقهای سرمایهگذاری :یکی از اهداف شرکت سرمایهگذاری توسعه صنعت و
تجارت ایفای نقش شرکت سرمایهگذاری ایران و فرانسه در کنار شرکتهای سرمایه گذاری سبحان و گروه
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به عنوان عضو مؤسس ،سرمایهگذار و مدیر در راهاندازی صندوقهای
سرمایهگذاری جسورانه بوده است و در این راستا اقدامات اولیه جهت تأسیس صندوق سرمایهگذاری جسورانه
با تمرکز بر صنایع فناوری اطالعات  ،شرکتهای نوپا و دانش بنیان انجام پذیرفته و مراحل بعدی کار در حال
انجام است .همچنین این شرکت به جهت همراه بودن با تکنولوژی ،در نظر دارد که معامالت مربوط به بازار
بدهی را با استفاده از الگوریتمهای معامالت خودکار انجام دهد و انتظار میرود که طرح موردنظر در سال
آتی به بهرهبرداری رسد .صندوق جسورانه گروه در حال تکمیل مدارک برای گرفتن مجوز پذیره نویسی
می باشد.
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o

مشارکت در تأمین مالی صندوقهای بازارگردانی اوراق بهادار :یکی از لوازم توسعه عمق بازار اوراق
بهادار ،رشد و توسعه کمی و کیفی بازارگردانی و در نتیجه افزایش نقدشوندگی اوراق بهادار است .به همین
منظور ،تأسیس صندوقهای بازارگردانی بخشی از برنامه های شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی
برای حضور در بازار سرمایه بوده و لذا شرکت سرمایهگذاری توسعه صنعت و تجارت با مشارکت سایر
شرکتهای گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی و شرکت های فرعی خود ،صندوق بازارگردانی تأسیس نموده
تا عالوه بر کسب سود ،به نقدشوندگی سهام شرکتهای گروه کمک کند.

o

مشارکت در تعهدپذیرهنویسی اوراق بهادار :از مهمترین برنامههای شرکت سرمایهگذاری توسعه صنعت
و تجارت  ،مشارکت در تعهد پذیرهنویسی افزایش سرمایه شرکتهای زیرمجموعه شرکت گروه توسعه صنعتی
ایران و یا تقبل این سمت در انتشار انواع مختلف صکوک میباشد.

•

o

سرمایه گذاری در ابزارهای نوین مالی :برنامه ریزی جهت سرمایه گذاری در ابزارهای نوین مالی متشکل
از آپشن های معامالتی و تدوین برنامه مدون جهت اختصاص بخشی از منابع شرکت جهت این موضوع انجام
خواهد گرفت.

 .3پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود
هیئت مدیره با عنایت به تحصیل بخش عمده درآمد از محل فروش سرمایهگذاری ها پیشنهاد تقسیم سود  10درصد سود خالص
را دارد.

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
آدرس

 :تهران ،نیاوران ،خیابان شهید باهنر ،بعد از خیابان نجابت جو ،نبش کوچه صالحی ،ساختمان مهدیار ،طبقه پنجم

کد پستی

1971983103 :

تلفن

22705093 - 220704093 :

تارنما

https://itdinvestment.com:
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