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)اطالعات شناسنامه اي و عمومی شرکت(

1

تولید محور خودرو شرکت
گزارش عملکرد هیات مدیره 



     - افزایش تیراژ تولیدات به نحوي که بتوان غالب نیاز مشتریان بالقوه و بالفعل را پوشش داد.
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     - ورود فعاالنه به بازار قطعات یدکی با تکیه بر مزیت هاي تولیدي شرکت

     - راه اندازي خطوط جدید تولید قطعات یدکی اساسی به منظور پر نمودن خالء ناشی از توقف واردات قطعات مذکور

کسب و کارهاي جدید:

شرکت تولید محور خودرو
گزارش عملکرد هیات مدیره براي سال مالی منتهی به 1398/12/29

مقدمه هیات مدیره / مدیرعامل به مجمع عمومی عادي سالیانه:

  به موجب پروانه بهره برداري شماره 01/24412 شرکت ظرفیت تولید 15000 دستگاه انواع اکسل در سال را دارا می باشد،  
شرکت در تاریخ 25آبان ماه 1383در بورس اوراق بهادار پذیرفته شدو از تاریخ 17 اریبهشت ماه 1384 اولین معامله بر روي 

سهام آغاز گردید.
مهمترین موضوع فعالیت شرکت تولید انواع اکسل خودرو(سنگین،نیمه سنگین و سبک)و قطعات مربوط به آن می باشد.

  در اجراي مفاد ماده 232 اصالحیه قانون تجارت ، مصوب اسفند ماه 1347 و ماده 45قانون بورس اوراق بهادار، بدینوسیله  
گزارش حاضردرباره فعالیت و وضیعت عمومی شرکت براي سال مالی منتهی به 1398/12/29 بر پایه سوابق،مدارك و اطالعات 

موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

   شرکت تولید محور خودرو(ومکو)- سهامی عام- در تاریخ 20دیماه 1366 تاسیس و تحت شماره 68730 در اداره ثبت 
شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید.

 چشم اندازها :



ماموراز سایر شرکتهامامور به سایر شرکتهاپیمانکارساعتیقرارداديرسمی

7318
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شکل حقوقی شرکت:

سرمایه اسمی اولیه شرکت:

سال بهره برداري:

اولین پروانه بهره برداري و سال اخذ:

آخرین پروانه بهره برداري و سال اخذ:

آخرین سرمایه اسمی شرکت:

تاریخ آخرین افزایش سرمایه:

مبلغ اسمی هر سهم:

شماره ثبت:

www.vamco.ir

دفتر 
مرکزي

تلفن:

فکس:

پست الکترونیکی:

آدرس:

کارخانه

وب سایت:

اتوبان تهران قزوین - بعد از هشتگرد- سه راه نظرآباد- کیلومتر5
5325141-0264   و      0264-5357561-3

5357561-0264    و     0264-5325146

1366/10/20

آدرس:

تلفن:

فکس:

محل ثبت:

تاریخ ثبت:

تماس با شرکت:

01/14412
1377
تهران

شرکت تولید محور خودرو
گزارش عملکرد هیات مدیره براي سال مالی منتهی به1398/12/29

1366
5
5

1،000ریال

تولید انواع اکسل خودرو(سنگین،نیمه سنگین و سبک) وقطعات مربوط به آن می باشد.
تولید محورخودرو

1393/5/25

پست الکترونیکی:

اطالعات عمومی شرکت:

تعداد پرسنل (در پایان سال)

نام شرکت:

نوع فعالیت شرکت:

420,741 میلیون ریال

تعداد اعضاي هیات مدیره فعلی:

تعداد اعضاي هیات مدیره طبق اساسنامه:

سال تاسیس:

68730

info@vamco.org

021-66023883
021-66024351-9

تهران- میدان آزادي- ابتداي خیابان شهید میرقاسمی - پالك 32

100میلیون ریال
سهامی عام



2 375,627,78389.3 375,627,78389.3

1 13,271,4023.2 13,271,4023.2

7 52,592- 52,592-

6 1,402- 1,402-

8 1,402- 1,402-

9 31,786,4197.5 31,786,4197.5

 420,741,000100% 420,741,000100%
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شرکت گواه

درصد مالکیت

شرکت ایران خودرو دیزل

شرکت ایران خودرو

تعداد سهامتعداد سهام

سایرسهامداران

1,000

420,741,000,000 سرمایه اسمی (ریال)

جمع

مبلغ اسمی هر سهم (ریال)

شرکت تاپ سرویس

شرکت موتورهاي دیزلی(ایدم)

 ترکیب سهامداران عمده شرکت :

شرکت تولید محور خودرو
گزارش عملکرد هیات مدیره براي سال مالی منتهی به 1398/12/29

ف
سهامدارانردی

پایان دوره مالی قبل1397دوره مالی مورد گزارش1398

درصد مالکیت



غیرموظفموظف

1*تاکنون98/12/19رئیس هیات مدیره1

5*تاکنون98/07/15نائب رئیس هیات مدیره  ومدیرعامل2

1*تاکنون98/12/19عضو هیات مدیره3

1*تاکنون98/05/09عضو هیات مدیره4

1*تاکنون98/03/08 عضو هیات مدیره5

6

7

8

9

10

شرکت تولید محورخودرو
گزارش عملکرد هیات مدیره براي سال مالی منتهی به 1398/12/29

شرکت تاپ سرویس

کامران دانششرکت تولید موتورهاي دیزلی ایران

سید علی حسینیشرکت گواه

داودآهنگرسریزديشرکت ایران خودرو

مهدي نداف زاده

آخرین ترکیب و تغییرات اعضاي هیات مدیره طی سال مورد بررسی:

5

تعداد دفعات نوع عضویت
انتخاب نام شرکت /سازمان ف

ردی

اعضاي هیات مدیره حقیقیاعضاي هیات مدیره حقوقی
تاریخ اختتامتاریخ انتصابسمت

به نمایندگی از شرکت ....نام و نام خانوادگینام و نام خانوادگی نماینده

کامران شیرزادشرکت ایران خودرو دیزل





جدول تغییرات سرمایه (از بدو تاسیس):

140.247

250

340

4233.33

53,000

شرکت تولید محورخودرو
گزارش عملکرد هیات مدیره براي سال مالی منتهی به 1398/12/29

ف
ردی

مطالبات و آورده نقدي300,000

تاریخ

1393/05/25

1381/07/07

1377/03/16140,000

درصد 
افزایش سرمایه

محل افزایش سرمایه

(ارقام به میلیون ریال)

سرمایه جدید

تجدید ارزیابی زمین هاي شرکت 420,741

مطالبات و آورده نقدي
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مطالبات و آورده نقدي1376/01/13100,000

مطالبات و آورده نقدي1375/08/1330,000



حوزه 
مدیریت استراتژیک 
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شرکت تولید محور خودرو
گزارش عملکرد هیات مدیره 



برنامه ریزي و مدیریت استراتژیک سازمان:

شش ماههتعدادمشتري

ماهیانهریالمالی

یکسالهدرصدمالی

شش ماههدرصدمالی

شش ماههدرصدفرآیندي

شش ماههدرصدفرآیندي

شش ماههتعدادفرآیندي

شش ماههریالفرآیندي

شش ماههمیانگین ساعتیادگیري

شش ماههدرصدفرآیندي

یکسالهتعدادمشتري

یکسالهریالمالی
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کاهش اقالم راکد وافزایش اقالم در گردش

توسعه شبکه تامین(رقابتی کردن بازار تامین کنندگان)

کاهش قیمت تمام شده

داخلی سازي

برند سازي
توسعه و ترویج برند از طریق شبکه مشتریان

اعتبارسنجی برند

توانمندسازي منابع انسانی

مهندسی دوباره محصول

رضایتمندي

توانمندسازي و تامین مواد سازندگان قطعات مورد نیاز

آموزش و مهارت بخشی و بازآموزي

تحقیق و توسعه(بودجه)جذب و بکارگیري تکنولوژیهاي نوین

شرکت تولید محورخودرو
گزارش عملکرد هیات مدیره براي سال مالی منتهی به 1398/12/29

دوره ارزیابی برنامه هاي عملیاتیاستراتژي
/ بازه زمانی

فروش قطعات

واحد سنجش
اهداف و 

سنجه 
استراتژیک

توسعه بازار از طریق جذب پروژه و 
مشتریان جدید

    همکاري در داخلی سازي نیازهاي مشتریان



فرآیندهاحوزه
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شرکت تولید محور خودرو
گزارش عملکرد هیات مدیره 



وضعیت پروژه

درصد پیشرفت فیزیکی

180%

260%

360%

420%

540%

660%

770%

850%

980%
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پروژه اکسل عقب ون وانا

پروژه استفاده از  سیلندر ترمز خود تنظیم اکسل عقب نیسان با مشارکت پیمانکار

شرکت تولید محور خودرو 
گزارش عملکرد هیات مدیره براي سال مالی منتهی به 1398/12/29

عنوان پروژهردیف

     لیست پروژه هاي داخلی شرکت:

پروژه بومی سازي کالیپر 17.5 تن با استفاده از روش مهندسی معکوس

پروژه بومی سازي کالیپر 22.5 تن با استفاده از روش مهندسی معکوس

پروژه بومی سازي سیبک باال و پایین اکسل جلو نیسان

پروژه اکسل عقب پیکاپ فوتون یورو5

 پروژه طراحی و  ساخت نمونه اکسل عقب آریسان FWD شرکت ساپکو

اکسل (مرده)9 تن دیسکی 

اکسل تریلر( مرده )9 تن کاسه اي 



ف
موارد مورد بررسیشرحشاخصردی

امتیاز در 
دامنه

 0 تا 100
85شناسایی نیازهاي اطالعاتی و دانشی فعلی و آتی کلیه ذینفعان سازمان

85تدوین استراتژي در حوزه IT در راستاي استراتژیهاي کالن شرکت

IT 85تدوین برنامه هاي عملیاتی آتی در حوزه

75طول عمر تجهیزات سخت افزاري (جدید  و بروز بودن / قدیمی بودن)

85کفایت تجهیزات سخت افزاري (کافی بودن)

عملکرد مناسب تجهیزات (با توجه به انتظارات و اهداف پیش بینی شده 
از آنها)

75

70کفایت نرم افزارهاي مورد استفاده در شرکت

70بروز بودن نرم افزارها

یکسان سازي و یکپارچگی بین نرم افزارهاي عمومی  (با هدف افزایش 
کارایی)

70

85ایجاد شبکه اینترانت (Interanet) مناسب

100ایجاد شبکه اینترنت (Internet) مناسب

100ایجاد شبکه هاي محلی (LAN) مناسب

ایجاد شبکه گسترده (WAN) مناسب (با سایتهاي مختلف شرکت و 
شرکت مادر)

95

100اتوماسیون اداري مناسب

95مستند سازي ساختار شبکه اي

95بهینه سازي ساختار فیزیکی شبکه (از حیث هزینه / بهبود عملکرد)

95انجام  تستهاي ادواري بمنظور اندازه گیري کیفیت ساختار شبکه
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شرکت تولید محور خودرو
گزارش عملکرد هیات مدیره براي سال مالی منتهی به 1398/12/29

ارزیابی اجمالی ارزیابی سطح تکنولوژي اطالعات (IT) در شرکت:

3

زار
م اف

 نر
زه
نرم افزارهاي مورد استفاده در شرکت می بایست از حیث تعداد، بروز بودن نرم حو

افزارها، یکپارچگی بین نرم افزارها و ... عملکرد مورد انتظار از آنها (در راستاي 
استراتژي از پیش تعیین شده) مورد بررسی قرار گیرد.

که4
مؤلفه هاي مورد بررسی در حوزه شبکهشب

1

IT
زه 

حو
ي  
اتژ

ستر
شرکتها با شناسایی نیازها ي اطالعاتی و دانشی کلیه ذي نفعان درونی و برونی سازمان ا

(سهامداران، مشتریان، کارکنان، جامعه، اعتبار دهندگان، شرکت مادر، شرکاي تجاري، 
و به منظور پشتیبانی فرآیندهاي خود، می بایست استراتژي  فرآیندهاي داخلی و ...)  

حوزه فناوري اطالعات (IT) را در راستاي استراتژیهاي کالن سازمان تدوین نمایند و 
در راستاي آن برنامه هاي عملیاتی خود را تدوین و تبیین نمایند.

2

زار
ت اف

سخ
زه 

تجهیزات سخت افزاري بکار گرفته شده در شرکت  می بایست از حیث تعداد حو
تجهیزات، طول عمر تجهیزات و  عملکرد مورد انتظار آنها (در راستاي استراتژي از پیش 

تعیین شده) مورد بررسی قرار گیرد.



ف
موارد مورد بررسیشرحشاخصردی

امتیاز در دامنه
 0 تا 100

تعریف سطح دسترس براي کاربران داخلی و خارجی (ورود اطالعات، مشاهده اطالعات، گزارشگیري، دسترسی به نسخه پشتیبان 
اطالعات)

100

100نصب آنتی ویروس و فایروال بر روي سیتمهاي عامل، کامپیوترها، سرورها، شبکه و ...

(Backup) 100فرآیند تهیه نسخه پشتیبان

100ایجاد ناحیه ایمن در شبکه براي نگهداري اطالعات خاص

95نصب مکانیزم هاي مانیتورینگ شبکه اي مناسب

70طراحی و تدوین بانک هاي اطالعاتی مورد نیاز

85بروز رسانی بانک هاي اطالعاتی

70یکپارچگی بانک هاي اطالعاتی

70جامعیت بانک هاي اطالعاتی

80سهولت در استفاده از بانکهاي اطالعاتی (قابلیت به اشتراك گذاردن داده ها، جستجوي داده ها)

95ذخیره سازي اطالعات (آرشیو  مناسب اطالعات)

100قابلیت استفاده در شبکه

50طرح ریزي و استقرار سیستم مدیریت اطالعات در سطح شرکت

60وجود تیم آنالیز اطالعات

MIS 55تعریف  مناسب فرآیند گردش (جریان) اطالعات  و گزارشات به تناسب کاربران سیستم

60یکپارچگی بین کلیه فرآیندها، بانکهاي اطالعاتی و نرم افزارهاي پایش فرآیند (وجود یک داشبورد مدیریت مناسب، کارا و اثربخش)

85میزان تخصص، مهارت و کارآزمودگی کاربران مستقیم این  سیستمها

90میزان تخصص، مهارت و دانش نیروهاي پشتیبان این سیستمها در پشتیبانی از آنها

90میزان تخصص، مهارت و اشراف سطوح مدیریتی شرکت به فن آوري موجود
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7
سیستم مدیریت اطالعات

(MIS)

سیستم اطالعات مدیریت (MIS) به معنی مدیریت برپایه اطالعات می باشد. طرحریزي 
یک سیستم مناسب و یکپارچه که بتواند تصویري واقعی از عملکرد سازمان در کلیه ابعاد را 
در پیش روي مدیریت و ذینفعان سازمان قرار دهد، از موارد حائز اهمیت در هر سازمانی 

می باشد.

نیروي انسانی8
اصلی ترین و حیاتی ترین عامل در استفاده بهینه از فن آوري و سیستمهاي موجود در هر 

سازمانی، منابع انسانی آن سازمان می باشد.  میزان تخصص، مهارت و کارآزمودگی نیروي 
انسانی در سازمانها از عوامل کلیدي موفقیت آنها می باشد.

بانکهاي اطالعاتی می بایست بصورت جامع و یکپارچه، با کاربري آسان (User Friend) بانکهاي اطالعاتی6
طرح ریزي و تدوین گردیده و در مقاطع مناسب بروز رسانی گردد.

جمع

مکانیزم و نحوه  تخصیص امتیاز به شاخصهاي فوق، براساس نظر کارشناسی  متخصصان آن حوزه خواهد بود.

شرکت تولید محور خودرو
گزارش عملکرد هیات مدیره براي سال مالی منتهی به 1398/12/29

ارزیابی اجمالی ارزیابی سطح تکنولوژي اطالعات (IT) در شرکت:

5
امنیت شبکه 

 ( Network Security )
و اطالعات

مؤلفه هاي مورد بررسی در حوزه امنیت شبکه و اطالعات



حوزه 
تامین، تدارکات و بازرگانی
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محور خودرو شرکت تولید
مدیره  گزارش عملکرد هیات



فعالیت هاي تامین، تدارکات و بازرگانی:

درصد از کلمبلغدرصد از کلمبلغ

126,414622,3933

119,226638,0425

115,433625,2373

94,640534,8985

84,642431,3514

65,746338,3585

55,375320,7803

47,606220,4183

44,347213,8962

819,43940334,18845

1,572,86877579,56178جمع خرید داخلی

366,0301810,8791

23,868124,7063

12,006134,5425

76,443496,77513

478,34723166,90222جمع خرید خارجی

%746,463100%2,051,215100جمع کل

شرح

 موجودي اول دوره مواد اولیه

خرید طی دوره

مصرف طی دوره

مانده آخر دوره

شرکت صنایع چدن اصفهان

شرکت تولید محور خودرو
گزارش عملکرد هیات مدیره براي سال مالی منتهی به 1398/12/29

تامین کنندگان اصلیمنابع
شرح و نوع مواد اولیه و 

کاال/خدمات

طی سال مورد بررسی

(ارقام به میلیون ریال)

طی سال قبل

جدول خرید مواد و کاال/خدمات:

انواع قطعاتکارگاه تولیدي و صنعتی تکسان

انواع قطعاتشرکت صنایع فوالد آلیاژي یزد

انواع قطعات

شرکت محوراستیل آریا نوین

شرکت صنایع فورج البرز

15

اجزاء و قطعات اکسل

746,463

267,194235,578

CIVC CHINA 

سال قبل

سایر

سال مورد بررسی

(ارقام به میلیون ریال)

درصد تغییرات

349,584267,194

جدول گردش مواد:

 31

(714,847)  175

 13

انواع قطعات

(1,968,825)

 1752,051,215

انواع قطعات

انواع قطعات

داخلی

خارجی

انواع قطعاتسایر

Stratton General Trading Co   

اجزاء و قطعات اکسل

اجزاء و قطعات اکسل

شرکت زامیاد

shanghaiاجزاء و قطعات اکسل

انواع قطعات

انواع قطعات

انواع قطعات

صنایع ریخته گري توحید خراسان

شرکت حامی آلیاژ آسیا

شرکت آمل تکنیک



فعالیت هاي تامین، تدارکات و بازرگانی:

*

نوع اعتبار

دیداري

حواله بانکی

دیداري

حواله بانکی

دیداري

برات

برات

شرکت تولید محورخودرو
گزارش عملکرد هیات مدیره براي سال مالی منتهی به 1398/12/29

119,073

 کارآفرین- ملت- چین- هند- ژاپن از طریق اماراتارزش ریالی باقی مانده

-

-109,313ارزش ریالی باقی مانده

318,963

-

ارزش ریالی اعتبارات اسنادي استفاده شده

ارزش ریالی پرداخت شده

کشور/بانک
مبلغ طی سال 
مورد بررسی

 کارآفرین-صادرات-سپه/ چین،کره،ژاپن،هند

(ارقام به میلیون ریال)

 کارآفرین- چین- هند- ژاپن از طریق امارات

16

-ارزش ریالی اعتبارات اسنادي باقی مانده

چین-ژاپن-هند

ارزش ریالی پرداخت شده کارآفرین- ملت- چین- هند- ژاپن از طریق امارات

اقتصاد نوین- کارآفرین-صادرات-سپه/ چین،کره،ژاپن،هند

318,963

جدول ارزش ریالی اعتبارات اسنادي (مواد و کاال):

55,913      خرید نقدي

ارزش ریالی اعتبارات اسنادي گشایش یافته

-

528،436

167،335

-

-

مبلغ سال قبل

-

شرح

 کارآفرین-صادرات-سپه/ چین،کره،ژاپن،هند

 کارآفرین- چین- هند- ژاپن از طریق امارات

-



حوزه تولید
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محور خودرو تولیدشرکت
گزارش عملکرد هیات مدیره 



نتایج حاصله / 
درصد پیشرفت

80%

60%

60%

20%

40%

40%

30%

60%

80%

: (R&D) فعالیت هاي تحقیق و توسعه  
تشریح و تبیین اقدامات انجام شده در خصوص فعالیت هاي تحقیق و توسعه بشرح ذیل 

 طراحی و تحلیل استاتیکی و دینامیکی و 
 FWD ساخت اکسل عقب آریسان

شرکت ساپکو

اکسل عقب ون وانا

شرکت تولید محور خودرو
گزارش عملکرد هیات مدیره براي سال مالی منتهی به 1398/12/29

توضیحات

نمونه اکسل جهت انجام تست پیمایش در 
اختیار کارفرما می باشد

نمونه اکسل جهت انجام تست پیمایش در 
اختیار کارفرما می باشد

بومی سازي کالیپر 17.5 تن(سبک)

بومی سازي کالیپر 22.5 تن

بومی سازي سیبک باال و پایین اکسل 
جلو نیسان

هدف از اجراي طرحشرح (موضوع پروژه / طرح )

اکسل عقب پیکاپ فوتون یورو5

تکوین محصول:
تهیه مدارك فنی
ساخت نمونه
تولید انبوه

تکوین محصول:
تهیه مدارك فنی
ساخت نمونه
تولید انبوه

تکوین محصول:
تهیه مدارك فنی
ساخت نمونه
تولید انبوه

تکوین محصول:
تهیه مدارك فنی
ساخت نمونه
تولید انبوه
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سیلندر ترمز خود تنظیم اکسل عقب 
نیسان

تکوین محصول:
تهیه مدارك فنی
ساخت نمونه
تولید انبوه

تکوین محصول:
تهیه مدارك فنی
ساخت نمونه
تولید انبوه

کلیه مراحل تکوین محصول به اتمام رسیده و 
تست پیمایش  با موفقیت و تایید کارفرما 

صورت پذیرفت

طراحی  و تولید نمونه  به اتمام رسیده است

طراحی و ساخت نمونه صورت پذیرفت، تست 
ها مورد نظر ساپکو از جمله  F8  پاس شد

نقشه و مدل  سه بعدي کلیه قطعات تهیه گردید

نقشه و مدل  سه بعدي کلیه قطعات تهیه گردید

مراحل تکوین محصول به اتمام رسیده است و 
تولید یک روز خط در دست اقدام می باشد

تکوین محصول:
تهیه مدارك فنی
ساخت نمونه
تولید انبوه

تکوین محصول:
تهیه مدارك فنی
ساخت نمونه
تولید انبوه

اکسل تریلر(مرده) 9 تن کاسه اي 

اکسل تریلر(مرده) 9 تن دیسکی

نقشه و مدل سه بعدي کلیه قطعات تهیه گردید
تکوین محصول:
تهیه مدارك فنی
ساخت نمونه
تولید انبوه
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شرکت تولید محور خودرو
گزارش عملکرد هیات مدیره براي سال مالی منتهی به 1398/12/29

مهمترین اطالعات دانش فنی خریداري شده و ایجاد شده ،همچنین تولید محصوالت و ارائه خدمات تحت لیسانس شرکتهاي معتبر :

برنامه هاي آتی جهت اخذ دانش هاي فنیکشور / شرکت اعطا کنندهدانش فنی / تولید تحت لیسانسحوزه / محصول

حوزه دانش فنی و تولید تحت لیسانس :

محورهاي کامیون 
سنگین و کامیون سبک

اخذ دانش فنی محورهاي دیسکیآلماندایملر 

محورهاي اتوبوس
شهري و بین شهري

_

انگلستانآلبیون

مجارستانرابا

_

محورهاي کامیون سبک

آلماندایملر 

ZFآلمان



واقعیبرنامهواقعیبرنامه

15,00023.99,7602,3334,0242,227دستگاهانواع محور کامیون و کامیونت و اتوبوس1

128.047,50060,82025,38426,190-عددانواع محور نیسان و مزدا و آفرود2

154.313,73721,19713,73711,350-عددانواع پوسته3

101.9336,446343,006336,446168,921-عددانواع قطعات ماشینکاري4

15,000407,443427,356379,591208,688
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شرکت تولید محور خودرو
گزارش عملکرد هیات مدیره براي سال مالی منتهی به 1398/12/29

ف
واحد سنجشنام محصوالت /خدمتردی

ظرفیت اسمی 
تولید

سال 1397

جمع

آمار تولید سالیانه :

تعداد تولید

سال بررسی1398

درصد تحقق 
برنامه تعدادي

تعداد تولید



حوزه بازاریابی،  
فروش و خدمات پس از فروش

21

محور خودرو شرکت تولید
مدیره  گزارش عملکرد هیات



47,500811,62460,7731,335,51925,384406,62026,529426,666دستگاه1
6,8001,209,8571,380510,5541,632238,3311,693509,191دستگاه2
2,960191,3841,078156,1831,365215,19845336,635دستگاه3
59,80094,1923204914298,6751,02790,5623,740,658115,742دستگاه4
1,430,0005,72154,13859,4851,833,44768,85659,76240,820مورد5
1,296979مورد6

2,312,7782,361,7121,019,5671,130,033
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جدول درآمد حاصل از فروش محصوالت و خدمات:

جمع

خدمات ماشینکاري

خدمات کارمزدي

اکسل کامیون و اتوبوس

اکسل کامیونت و مینی بوس

قطعات

اکسل پیکاپ، وانت و آفرود

مبلغ تعدادي
تعدادي(میلیون ریال)

واقعیبرنامه

تعدادي مبلغ 
مبلغ تعدادي(میلیون ریال)

(میلیون ریال)

شرکت تولید محور خودرو
گزارش عملکرد هیات مدیره براي سال مالی منتهی به 1398/12/29

نام محصوالت / خدمتردیف
واحد 
سنجش

سال قبل1397سال مورد بررسی1398

مبلغ 
(میلیون ریال)

واقعیبرنامه

(ارقام به میلیون ریال)



هدفعملکردهدفعملکرد

94.3295.895.3296.8درصد

34443544درصد

100100100100درصد

64.58665.586درصد

7.577.87.2سال

9595.595.596درصد

2222روز

0.510.490.490.5روز

187188188250عدد

100100100100درصد

5010060100نفر/ساعت

70807080روز

23

میزان آموزش ارائه شده به مشتري

متوسط طول مدت ارتباط با مشتریان

ش
رو

ز ف
س ا

ت پ
دما

 خ
زه
حو

متوسط زمان رسیدگی به شکایات مشتري

متوسط زمان ارائه خدمات

رضایت مشتریان از ارائه خدمات پس از فروش (شاخص رضایتمندي 

میزان پاسخگویی به شکایات

تعداد شکایات

ش
رو

ت ف
دما

 خ
زه
حو

سال مورد بررسی1398

رضایت مشتریان از ارائه خدمات فروش (شاخص رضایتمندي )

سهم بازار فروش به مشتریان غیر از مشتري اصلی

نسبت تحویل

درصد حفظ مشتریان

متوسط طول مدت ارتباط با مشتریان

شرکت تولید محور خودرو
گزارش عملکرد هیات مدیره براي سال مالی منتهی به 1398/12/29

اطالعات مربوط به شاخص هاي عملکردي در حوزه فروش و خدمات پس از فروش نظیر :
سال قبل1397 واحد 

سنجش
شاخص



حوزه کارکنان

24

محور خودرو شرکت  تولید
گزارش عملکرد هیات مدیره 



(نفر)ترکیب نیروي انسانی:

3فوق لیسانس و باالتر

78لیسانس

11 فوق دیپلم

191دیپلم

42زیر دیپلم

325جمع

(نفر)

168مستقیم تولید (صف)

97غیر مستقیم تولید (پشتیبان)

60غیرتولیدي (ستادي)

325جمع 

(نفر)

7رسمی

318قراردادي

-پاره وقت

325جمع 

(نفر)

1ماموربه سایرشرکتها  (شاغل درسایرشرکتها)

2ماموراز سایرشرکتها  (شاغل درشرکت)

3جمع 

25

واقعی در پایان سال قبل1397واقعی در پایان سال مورد بررسی1398

163

8

96

42

مامورین

-

6

6

338

شــــــــرح 

ترکیب نیروي انسانی از حیث نحوه استخدام
(نیروهاي رسمی، قراردادي و پاره وقت 

شرکت)

واقعی در پایان سال قبل1397واقعی در پایان سال مورد بررسی1398شــــــــرح 

واقعی در پایان سال قبل1397واقعی در پایان سال مورد بررسی1398

-

8

330

شرکت تولید محور خودرو
گزارش عملکرد هیات مدیره براي سال مالی منتهی به 1398/12/29

شــــــــرح 

ترکیب نیروي انسانی از حیث تحصیالت 
(نیروهاي رسمی، قراردادي و پاره وقت 

شرکت)

شــــــــرح 

ترکیب نیروي انسانی از حیث مرکز فعالیت 
(نیروهاي رسمی، قراردادي و پاره وقت 

شرکت)
338

واقعی در پایان سال قبل1397واقعی در پایان سال مورد بررسی1398

154

88

96

338

29



جذبکاهش افزایش
خروج و ترك 

سازمان

3-4238

78-1141096

11-191-29

19134-1521163

42----42

32534342234338

جذبکاهش افزایش
خروج و ترك 

سازمان

16814-1111154

9719-51488

60-336996

32533332234338

جذبکاهش افزایش
خروج و ترك 

سازمان

7---18

318--2233330

------

325--2234338
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شرکت تولید محور خودرو
گزارش عملکرد هیات مدیره براي سال مالی منتهی به 1398/12/29

شــــــــرح 
واقعی در پایان 

سال مورد 
بررسی1398

طی سال مورد بررسی1398
(جابجایی )

طی سال مورد بررسی1398
واقعی در پایان (جذب نیروي جدید _ خروج نیرو)

سال قبل1397

آمار و ترکیب ورود و خروج نیروي انسانی:

شــــــــرح 
واقعی در پایان 

سال مورد 
بررسی1398

طی سال مورد بررسی1398
(جابجایی )

طی سال مورد بررسی1398
واقعی در پایان (جذب نیروي جدید _ خروج نیرو)

سال قبل1397

آمار و ترکیب ورود و خروج نیروي 
انسانی از حیث نحوه استخدام(نفر)
(نیروهاي رسمی، قراردادي و پاره 

وقت شرکت)

رسمی

قراردادي

پاره وقت

جمع

آمار و ترکیب ورود و خروج نیروي 
انسانی از حیث تحصیالت ( نفر)

(نیروهاي رسمی، قراردادي و پاره 
وقت شرکت)

واقعی در پایان 
سال مورد 

بررسی1398

فوق لیسانس و باالتر

لیسانس

 فوق دیپلم

دیپلم

زیر دیپلم

جمع

طی سال مورد بررسی1398
(جابجایی )

طی سال مورد بررسی1398
واقعی در پایان (جذب نیروي جدید _ خروج نیرو)

سال قبل1397

مستقیم تولید (صف)

غیر مستقیم تولید (پشتیبان)

غیر تولیدي ( ستادي )

جمع

شــــــــرح 

آمار و ترکیب ورود و خروج نیروي 
انسانی از حیث مرکز فعالیت (نفر)

(نیروهاي رسمی، قراردادي و پاره 
وقت شرکت)



حوزه 
مدیریت و رهبري
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محور خودرو شرکت تولید
گزارش عملکرد هیات مدیره 



*
*

*
*
*
استقرار سیستمهاي مشارکتی در حوزه کارکنان و ایجاد کانالهاي تعامل دو سویه و مستقیم در سطوح طولی و عرضی و بروز رسانی سیستم پیشنهادات*

*

*
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8D بر اساس روش(problem solving)بهره گیري از رویکرد حل مساله

عارضه یابی جهت تعیین مشکالت تولیدي و راه اندازي خطوط جدید با تعیین تیم هاي کاري متشکل از امور مختلف شرکت و 

حوزه نظام هاي نوین  مدیریت :

شرکت تولید محور خودرو
گزارش عملکرد هیات مدیره براي سال مالی منتهی به1398/12/29 

کسب و کارهاي جدید:

طراحی و مهندسی معکوس نسل جدید محورهاي تجاري(دیسکی،اکسل مرده و ...)و نمونه سازي جهت اخذ تاییدیه  براي تولید

تعامل با ذینفعان :

مذاکره با سازمانهاي متولی صنعت خودرو و خودروسازان داخلی خصوصا خودروسازان غیرهمگروه جهت استفاده از محورهاي
 تولید داخل جایگزین محورهاي وارداتی در خودروهاي تولیدي که منجر به عقد قرارداد یا تفاهم نامه اولیه گردیده است.

  ورود به بازار خودروهاي آریسان،  پیکاپ و سبک با رویکرد طراحی و تولید بروز براساس نسل نو محورهاي پیکاپ و آفرود

تشریح و تبیین اقدامات انجام شده در خصوص استقرار و جاري سازي رویکردهاي نوین مدیریت و نتایج حاصله بشرح ذیل:

آموزش و بسترسازي و تبیین نظامنامه مدیریت کیفیت جامع(TQM)و ابالغ به کلیه امور مرتبط

استقرار و پایش نظام آراستگی محیط کار(5S)با رویکرد بهینه سازي موجودیها و استفاده حداکثري از فضا و مواد

استمرار استقرار مدل تعالی سازمانی EFQM و پایش آن بر اساس رویه هاي جاري سازمان

ایجاد مشوقهاي جدید در حوزه مشتریان (انعطاف پذیري باال در حوزه طراحی و تولید و تغییر محصوالت درخواستی) جهت افزایش
 رضایتمندي مشتریان و پایش مستمر توان رقابتی و کیفی خصوصا در بخش قیمیت تمام شده و زمان تحویل جهت افزایش مزیت در

 برابر سایر رقبا خصوصا رقباي خارجی



*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

حوزه خدمات پس از فروش:ارائه خدمات مطلوب از طریق همکاري با امور خدمات پس از فروش مشتریان

آموزش مدیران (نیازسنجی،آموزش از طریق خود توسعه اي ، مربیگري، برگزاري دوره هاي آموزشی و ...، سنجش اثربخشی آموزشها )

حوزه کیفیت:استقرار نظام پایش از مبدا سازندگان و تامین کنندگان جهت افزایش سطوح کیفیو تسهیل فرآیندهاي تولیدي

حوزه تولید:افزایش راندمان خطوط تولیدي با مهندسی دوباره فرآیندها و روش هاي کار و...
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حوزه تامین و بازرگانی:افزایش سوق بسمت تولید داخل با رویکرد کاهش قیمت شده و کاهش وابستگی خصوصا کاهش وابستگی ارزي

حوزه مهندسی:افزایش توان مهندسی در حوزه طراحی و نمونه سازي محورهاي نسل جدید تجاري و پیکاپ

تشریح ارتباط بین فرایند ارزیابی عملکرد و فرایندهاي توسعه و جبران خدمات سطوح مدیریتی

تشریح برنامه هاي کالن و آتی هیات مدیره در حوزه هاي مختلف کسب و کار نظیر:

حوزه مالی و اقتصادي:بهبود و توانمندسازي ساز و کارهاي مالی جهت افزایش شفافیت و دقت گزارشات و بروز بودن آنها

حوزه بازاریابی و فروش:بازاریابی از طریق همکاري با شرکتهاي خودرو سازي داخلی و خارجی

ارائه اطالعات مربوط به نتایج عملکردي در حوزه انتصابات سطوح مدیریتی با توجه به مدل شایستگی هاي مدیریتی 

حوزه ITوICT:بروز رسانی و طراحی سیستمهاي جدید اطالعاتی بارویکرد حذف اسناد غیر ضروري بروکراسی و تسهیل و تسریع در فعالیتها

حوزه کارکنان: بهبود و افزایش خدمات رفاهی و ورزشی و ایجاد مشوقهاي مطلوب براساس بازخور اخذ شده و توانمندسازي منابع انسانی

حوزه صادرات:بازاریابی خصوصا در حوزه قطعات تولیدي

طرح هاي توسعه و برنامه هاي آتی هیات مدیره:

شرکت تولید محور خودرو 
گزارش عملکرد هیات مدیره براي سال مالی منتهی به 1398/12/29

فرآیند توسعه مدیریت و رهبري:

تشریح مکانیزم و فرایند شناسایی و انتخاب / انتصاب مدیران

(Competecy Model) طرحریزي مدل شایستگی سطوح مدیریتی

طرحریزي و استقرار سیستمهاي ارزیابی عملکرد سطوح مدیریتی (ارزیابی عملکرد،ارائه بازخورد )



*

*

*

*

*

*

*

*

ردیف

2

3

4
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1

بررسی وضعیت بدهکاران سنواتی

تطبیق عملکرد شرکت نسبت به موازین ابالغی گروه صنعتی ایران خودرو

    دریافت اسناد تضمینی سنواتی شرکت نزد دیگران 

پیگیري متناوب اجراي مصوبات کمیته حسابرسی شامل حوزه هاي ذیل:

    تعیین تکلیف موجودي مواد و کاالي راکد و سنواتی

   تسریع در صدور اسناد مصرف

   تعیین تکلیف قطعات معیوب خط تولید ( مربوط به تامین کنندگان)   

بررسی خریدهاي تنخواه

    چرخه خرید، هزینه ها و پرداختها 

شرکت تولید محور خودرو
گزارش عملکرد هیات مدیره براي سال مالی منتهی به 1398/12/29

کنترل هاي داخلی:

سیستم کنترل هاي داخلی به منظورکسب اطمینان معقول(نسبی)از تحقق اهداف ذیل در شرکت طرح ریزي گردیده است:

موضوع

   اثربخشی و کارآیی عملیات

  قابلیت اعتماد گزارش دهی مالی

  رعایت قوانین و مقررات مربوط

آقاي کامران شیرزاد  (رئیس هیأت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی )

آقاي سید مرتضی فاطمی اردستانی (عضو مستقل و دبیر کمیته حسابرسی)

آقاي مهرداد آل علی (عضو مستقل کمیته حسابرسی)

فعالیت حسابرسی داخلی در سال98

   تشویق کارکنان به رعایت رویه هاي واحد تجاري و سنجش میزان رعایت رویه ها

  حفاظت داراییها در برابر ضایع شدن، سوء استفاده و تقلب

  کمیته حسابرسی:
 ترکیب اعضاي کمیته حسابرسی(بر اساس الگوي 3 نفره) به شرح ذیل می باشد:



حوزه 
مالی و اقتصادي
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تولید محور خودروشرکت
مدیره  گزارش عملکرد هیات



*
*
*

*

*
سال قبل1397سال مورد بررسی1398واحد

331,515418,537میلیون ریال

39,87036,001میلیون ریال

189,684-میلیون ریال

--میلیون ریال

-4,268میلیون ریال

367,117262,300میلیون ریال

--میلیون ریال

--میلیون ریال

7,5687,568میلیون ریال

11,8948,921میلیون ریال

58144روز

64156روز
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شرکت تولید محور خودرو
گزارش عملکرد هیات مدیره براي سال مالی منتهی به 1398/12/29

تشریح اقدامات انجام شده در خصوص مدیریت مناسب منابع و مصارف :

مدیریت نقدینگی(برنامه ریزي دریافتها و پرداختها،کنترل عملکردي شرکت و...)

    حوزه مدیریت مالی:

     دریافت تسهیالت از منابع بانکی

    کنترل عملیات فروش محصوالت،قطعات و ضایعات

حجم مطالبات تجاري شرکت

تشریح برنامه ها و شاخصهاي مرتبط در حوزه مدیریت وصول مطالبات :

مدیریت وصول مطالبات:

پیگیري وصول مطالبات از شرکت هاي گروه و سایر شرکتها صورت پذیرفته است.

ارائه اطالعات مربوط به مطالبات در قالب جدول ذیل :

نسبت

حجم مطالبات غیر تجاري شرکت

حجم مطالبات سوخت شده

حجم مطالبات راکد

حجم مطالبات مشکوك الوصول

تفکیک مطالبات 
(تجاري و غیر تجاري)

حجم مطالبات ارزي

متوسط دوره وصول مطالبات کل (تجاري و غیرتجاري)

متوسط دوره وصول مطالبات (تجاري)

حجم مطالبات از شرکت مادر

حجم مطالبات از شرکت هاي زیر مجموعه

حجم مطالبات از سایر شرکت هاي گروه

حجم مطالبات از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی



سال قبلسال مورد بررسیسال قبلسال مورد بررسی

اندوخته طرح و توسعه

2,361,7121,130,0332,312,7771,019,567درآمد داخلی

01,61301,200فروش دارائیهاي غیرضروري

15,64013,7175,00013,975سایر

اوراق مشارکت

افزایش سرمایه

272,030264,471264,245280,000

1621,89400

2,649,5441,411,7282,582,0221,314,742 جمع منابع

شرح

    تأمین  منابع  مالی  کوتاه مدت

پیش بینی عملکرد

از محل منابع 
داخلی
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شرکت تولید محور خودرو
گزارش عملکرد هیات مدیره براي سال مالی منتهی به 1398/12/29

جدول تامین منابع مالی مورد نیاز شرکت:

بازار سرمایه

تسهیالت بانکی

سایر منابع

از محل در آمد عمومی



بودجهعملکردبودجهعملکرد

180,090197,300420,741420,741

----

3,2204,417--

146,853146,853--

--31,74032,624

2661,156--

--

--

6,76818,165

--

459,249471,530

--

--

138,370127,355

330,429349,726138,370127,355

324,193107,000643,661614,100

556,344421,30618,3916,765

371,385477,0083,292-

--159,350141,790

113,24610,00059,286-

213,9983,500

1,097,978766,155

1,365,1681,015,3141,097,978766,155

1,236,348893,510

1,695,5971,365,0401,695,5971,365,040

شرکت تولید محور خودرو
گزارش عملکرد هیات مدیره براي سال مالی منتهی به 1398/12/29

(ارقام به میلیون ریال) میزان تحقق اقالم بودجه اي - صورت وضعیت مالی:

شرحشرح

حقوق مالکانه و بدهیها:دارائیها:

حقوق مالکانه:دارایی هاي غیرجاري:

سرمایهداراییهاي ثابت مشهود

جمع بدهیهاي غیرجاري:

بدهیهاي جاري:

تسهیالت مالی بلندمدت

افزایش سرمایه در جریانسرمایه گذاري در امالك

صرف سهامدارائیهاي نامشهود

صرف سهام خزانهسرمایه گذاري هاي بلند مدت

سهام خزانه

اندوخته قانونیدریافتنی هاي بلند مدت

سایر اندوخته هاسایر داراییها

مازاد تجدید ارزیابی داراییها

ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان

سرمایه گذاریهاي کوتاه مدت

بدهیها:

موجودي نقد

بدهیهاي غیرجاري:

پرداختنی هاي بلند مدت

پیش پرداختها

موجودي مواد و کاال

دریافتنی هاي تجاري و سایر دریافتنی ها

جمع حقوق مالکانه:

تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

پرداختنی هاي تجاري و سایر پرداختنی ها

جمع دارایی هاي غیرجاري:

سود انباشته

دارایی هاي جاري:

مالیات پرداختنی

سود سهام پرداختنی

جمع داراییها:

دارائیهاي غیرجاري نگهداري شده براي فروش

جمع

تسهیالت مالی

جمع دارایی هاي جاري

ذخایر

پیش دریافتها

جمع حقوق مالکانه و بدهیها

جمع بدهیهاي جاري

جمع بدهیها

34



1.02 2,361,712 2,312,777

1.00(2,172,363)(2,182,640)

1.45189,349130,137

1.60(157,882)(98,607)

3.1315,6405,000

1.2947,10736,530

1.13(33,963)(30,000)

12.10 11,878 982

3.3325,0227,512

3.81(5,593)(1,469)

(12,821)-

1.096,6086,043

--

1.096,6086,043

0.595187

0.48(35)(73)

1.141614

--

1.141614

شرکت تولید محور خودرو
گزارش عملکرد هیات مدیره براي سال مالی منتهی به 1398/12/29

(ارقام به میلیون ریال)میزان تحقق اقالم بودجه اي - صورت سود (زیان):

توضیحاتشرح
(دالیل انحرافات مساعد و نامساعد)

بودجهعملکرددرصد تحقق

عملیات در حال تداوم:

درآمدهاي عملیاتی

بهاي تمام شده درآمدهاي عملیاتی

سایر درآمدها

سود (زیان) عملیاتی

سود (زیان) ناخالص

هزینه هاي فروش، اداري و عمومی

هزینه هاي مالی

سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتی

سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

هزینه مالیات بر درآمد:

سال جاري

سالهاي قبل

سود خالص عملیات در حال تداوم

عملیات متوقف شده:

سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده

سود (زیان) خالص

سود پایه هر سهم:

عملیاتی (ریال)
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سود پایه هر سهم (ریال)

غیرعملیاتی (ریال)

ناشی از عملیات در حال تداوم (ریال)

ناشی از عملیات متوقف شده (ریال)



1096,6086,043

--

--

--

--

1096,6086,043

شرکت تولید محور خودرو
گزارش عملکرد هیات مدیره براي سال مالی منتهی به 1398/12/29

(ارقام به میلیون ریال)میزان تحقق اقالم بودجه اي - صورت سود (زیان) جامع:

توضیحاتشرح
(دالیل انحرافات مساعد و نامساعد)

درصد 
تحقق

بودجهعملکرد

سود خالص

سایر اقالم یود (زیان) جامع:

مازاد تجدید ارزیابی دارائیهاي ثابت مشهود

36

سود جامع سال

تفاوت تسعیر ارز عملیاتی خارجی

مالیات مربوط به سایر اقالم سود (زیان) جامع

سایر اقالم سود (زیان) جامع سال پس از کسر مالیات



شرکت تولید محور خودرو
گزارش عملکرد هیات مدیره براي سال مالی منتهی به1398/12/29

(ارقام به میلیون ریال) میزان تحقق اقالم بودجه اي - صورت جریانهاي نقدي:

بودجهعملکردشــــــــرح

جریانهاي نقدي حاصل از فعالیتهاي عملیاتی:

121,22136,568نقد حاصل از عملیات

جریان هاي نقدي حاصل از فعالیت هاي سرمایه گذاري :

(1,600)(1,500)پرداخت هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد

119,72134,968جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت هاي عملیاتی:

-(525)پرداخت هاي نقدي براي خرید دارایی هاي نامشهود

(18,334)(14,093)پرداخت هاي نقدي براي خرید دارایی هاي ثابت مشهود

162982دریافت هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه گذاري ها

(17,352)(14,456)جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت هاي سرمایه گذاري

جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت هاي تامین مالی

جریان هاي نقدي حاصل از فعالیتهاي تامین مالی : 

272,030264,245دریافت هاي نقدي حاصل از تسهیالت

(280,000)(269,544)پرداختهاي نقدي بابت اصل تسهیالت

-(437)پرداختهاي نقدي بابت سود سهام

(30,000)(33,294)پرداختهاي نقدي بابت سود تسهیالت

(45,755)(31,245)جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت هاي تامین مالی

(28,139)74,020خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد

38,13938,139مانده موجودي نقد در ابتداي سال

-1,087تاثیر تغییرات نرخ ارز
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113,24610,000مانده موجودي نقد در پایان سال

--معامالت غیر نقدي



واحد
سال مورد 

بررسی1398
سال قبل1397

1.241.29مرتبه

0.440.63مرتبه

64156روز

81.87149.84مرتبه

269199درصد

8.011.4درصد

2.04.2درصد

0.30.5درصد

0.430.44درصد

1.451.30درصد

1614ریال

111 1.02 درصد

4 1.09 درصد

19.524.5درصد

7,2673,343میلیون ریال

6,6842,963میلیون ریال

20.317.3میلیون ریال

شرکت تولید محور خودرو
گزارش عملکرد هیات مدیره براي سال مالی منتهی به 1398/12/29

نسبت

نسبت جاري

نسبت سریع

نسبت متوسط دوره وصول مطالبات

نسبت هاي مالی و عملکردي:

نسبت گردش موجودي کاال

نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام

نسبت دارائیهاي غیرجاري به کل دارائیها

نسبت سود ناویژه به فروش

نسبت سود عملیاتی به فروش

نسبت سود خالص به  فروش

(ROA)نسبت سود خالص به متوسط داراییها

(ROE)نسبت سود خالص به متوسط حقوق صاحبان سهام

درآمد هر سهم بر مبناي سهام 1000 ریالی

38

نسبت فروش/درآمد سرانه

نسبت تولید (بهاي تمام شده) سرانه

نسبت سود (زیان) سرانه

درصد دسترسی به فروش بودجه اي

درصد دسترسی به سود خالص بودجه اي



*

*

*

*

*

*

1398
1397
1396
1395
1394
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ارائه اطالعات مربوط به نوع گزارش حسابرس طی سنوات اخیر (حداقل 5 سال گذشته ) :

یک یک 

بیمه اموال و دارائیها: کلیه اموال و دارائیهاي شرکت در مقابل آتش سوزي و زلزله بیمه شده است.

سازمان حسابرسی
--مطلوبسازمان حسابرسی

-
سازمان حسابرسی

-مطلوبسازمان حسابرسی -

شرکت تولید محور خودرو
گزارش عملکرد هیات مدیره براي سال مالی منتهی به 1398/12/29

وضعیت پرونده هاي مالیاتی و بیمه:

تشریح وضعیت پرونده هاي مالیاتی و بیمه بشرح ذیل می باشد:

مالیات عملکرد: پرونده مالیاتی شرکت تا سال95قطعی شده است.

مالیات تکلیفی: مالیات تکلیفی مطابق قانون مالیات هاي مستقیم در موعد مقرر پرداخت گردیده است.

    مالیات بر ارزش افزوده: مالیات ارزش افزوده فصول 4ماهه در موعد قانونی تعیین تکلیف گردیده است.

موسسه حسابرسیسال

مطلوبسازمان حسابرسی

بیمه کارکنان: کلیه پرسنل شرکت تحت پوشش بیمه عمر،حادثه و تکمیلی قرار گرفته اند.

کیفیت گزارش حسابرس :

مالیات حقوق کارکنان: مالیات حقوق پرسنل در موعد قانونی تعیین تکلیف و پرداخت شده است.

تعداد بندهاي بازرس قانونی

مشروط
مطلوب

تعداد بندهاي حسابرس 
مستقل

نوع اظهار نظر حسابرس
(مقبول/مشروط/مردود/ عدم اظهار نظر)

--

-



100 --146,839 --146,839 

---10 --10 

---4 --1 

100 --146,853 --146,850 

100 --146,853 --146,850 

جمع
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سرمایه گذاري در سهام سایر شرکت ها(مرکز تحقیق و توسعه صنایع)

سرمایه گذاري در سهام سایر شرکت ها(بشرکت چرخشگر)

ت 
مد

د 
 بلن

ري
ذا
ه گ

مای
سر

ضه
 قر

اق
ور
ها/ا

رکت
م ش

سها
)

سرمایه گذاري در سهام سایر شرکت ها(بانک پارسیان)

جمع کل (سرمایه گذاري هاي کوتاه مدت و بلند مدت)

جمع

شرکت تولید محور خودرو
گزارش عملکرد هیات مدیره براي سال مالی منتهی به 1398/12/29

(ارقام به میلیون ریال)

بهاي تمام شده  سرمایه گذاريدرآمد حاصله

پیش بینی 
دوره مورد 
بررسی

واقعی 
طی دوره مورد 

بررسی

مانده واقعی در 
پایان دوره

خرید (افزایش) 
سرمایه گذاري

فروش (کاهش)
سرمایه گذاري

جدول بازده سرمایه گذاریها:

مانده واقعی شرح
ابتداي دوره

بازده حاصله 
(درصد)

ت
مد

اه 
کوت

ي 
ذار

ه گ
مای

سر
ضه)

 قر
اق

ور
ها/ا

رکت
م ش

سها
)



سایر اشخاص وابسته

(130)خرید،فروش و سایرعضو هیات مدیره
 580

(84,642)

(242,061)

مانده طلب (بدهی) 
در پایان دوره

212,246

شرکتهاي تحت
 کنترل مشترك

واحد تجاري

مبلغ معاملهنام شرکت طرف معامله نوع وابستگی

 1,292,593
مشتري عمدهزامیاد

سایرعضو هیات مدیرهایران خودرو 

(177,408)

شرکت تولید محور خودرو
گزارش عملکرد هیات مدیره براي سال مالی منتهی به 1398/12/29

              معامالت مشمول ماده 129:

شرح

-
تولید موتورهاي دیزل ایران-ایدم

مانده طلب (بدهی) 
در پایان دوره

مبلغ معامله شرح معامله نوع وابستگی نام شرکت طرف معامله

عضو هیات مدیرهایران خودرو دیزل

خدمات پس از فروش،فروشعضو هیات مدیره
-

گواه
1,572

خرید،فروش،(دریافت)پرداخت
-

581,684

2,202

(242,061)
- واحد تجاري اصلی و 

نهایی
خرید و فروش و سایرعضو هیات مدیرهایران خودرو

10,049

                معامالت با اشخاص وابسته:

شرح

تامین کننده مواد اولیه

شرح معامله

هم گروه

.

-
(130)سایرعضو هیات مدیرهتولید موتورهاي دیزل ایران-ایدم

580

(242,061)
واحد تجاري
 اصلی ونهایی

 212,246

 19

-
(177,408)

گواه

-

 1,292,593
(84,642)

581,684
19

خرید،فروش

-

2,202

-

سایرعضو هیات مدیرهایران خودرو 

خدمات پس از فروش،فروش

10,049

-
1,572

مشتري عمده زامیاد

چرخشگر

عضو هیات مدیره ایران خودرو دیزل

هم گروه

هم گروهساپکو

-

محورسازان ایران خودرو
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سایر اشخاص
بانک پارسیان

شرکتهاي تحت کنترل 
واحد(هم گروه)

23,509 وابسته به واحد اصلی
-

خرید،فروش

عضو هیات مدیره

 2,047
-

(4,327)



حوزه 
بورس اوراق بهادار
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محور خودرو تولیدشرکت
گزارش عملکرد هیات مدیره 



*

*

139814,710

13973,910

13961,780

شرکت تولید محور خودرو
گزارش عملکرد هیات مدیره براي سال مالی منتهی به 1398/12/29

تشریح خالصه اي از تاریخچه ورود شرکت به بازار سهام و مشخصات نماد شرکت

ارائه آمار و اطالعات مقایسه اي قیمت سهام شرکت (حداقل براي 3 سال اخیر) در قالب جدول ذیل:

سال 
مالی

ارزش بازار سهام شرکت 
در پایان سال مالی

تعداد روزهاي باز بودن 
نماد

آخرین سرمایه اسمی 
شرکت

سهام شرکت تولید محور خودرو(سهامی عام) در تاریخ 25آبان ماه 1383 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و ثبت گردیده است. سهام شرکت با طبقه بندي در
صنعت خودرو و ساخت قطعات، با نماد"خمحور"مورد معامله قرار می گیرد. هم اکنون سهام شرکت در بازار اول تابلوي فرعی در حال معامله می باشد.

تعداد روزهایی که 
نماد معامله شده
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420,741

ارزش سهام معامله شدهتعداد سهام معامله شده

229,756

قیمت هر 
سهم

222216738،400

243

99,100,806

1،677،494

420,741 236231 240,753,273

203,906,645420,741 231 695,230

          وضیعت معامالت و قیمت سهام:

2,287,4486،343،512



206 تا تاریخ تهیه گزارش هنوز اعالم نشده

 236 243

 231 231

57.2248.46

وضعیت نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطالعات شرکت:

44

شرکت تولید محور خودرو
گزارش عملکرد هیات مدیره براي سال مالی منتهی به 1398/12/29

وضعیت رتبه بندي شرکت از لحاظ نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطالعات در سال مالی منتهی به  98/12/29   بر اساس ارزیابی 
سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است:

رتبه در سال قبلرتبه در سال مورد بررسیشرح

کیفیت افشا و اطالع رسانی

نسبت حجم معامالت به میانگین موزون سرمایه

تعداد روزهاي گشایش نماد

تعداد روزهاي معامالتی



حوزه جامعه
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محور خودرو تولیدشرکت 
گزارش عملکرد هیات مدیره 



*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

کمک به باز سازي عتبات عالیات- اهدا نذورات شرکت به سازمان بهزیستی

برگزاري سمینار فشار خون توسط شبکه بهداشت شهرستان نظر آباد در شرکت

عضویت سازمان در انجمن هاي تخصصی

حضور فعال در نمایشگاههاي تخصصی:

حضور و مشارکت در مراسم ملی، مذهبی:

حمایت از بورس هاي تحصیلی

حمایت از مراکز علمی و تخصصی:

حضور پرسنل در راهپیمایی روز 13 آبان -حضور و مشارکت پرسنل شرکت  محورخودرو دربزرگداشت روز9 دي در شهرستان نظرآباد 
-برگزاري مراسم سوگواري و سینه زنی اباعبداهللا الحسین در محل کارخانه -برگزاري مسابقات کتابخوانی به مناسبت هفته کتابخوانی و 

تهیه کتابها توسط پایگاه بسیج شهید شهریاري  - برگزاري مسابقات ورزشی در سطح شرکت بمناسبت دهه فجر- شرکت در مراسم یادواره 
شهدا

بازدیدها ي دانشجوي-کارآموزان دانشگاهی-همکاري با پروژه هاي فنی دانشجویان

چاپ کتاب ، مقاله و بروشورهاي علمی و تخصصی

شرکت تولید محور خودرو
گزارش عملکرد هیات مدیره براي سال مالی منتهی به 1398/12/29

تشریح اقدامات و فعالیتهاي علمی و فرهنگی انجام شده طی دوره مورد بررسی :

فعالیتهاي علمی و فرهنگی :

ارتباط سازمان با مراکز علمی ، پژوهشی و دانشگاهی (نظیر طرحهاي اینترشیپ):

شرکت در سمینارها و همایش هاي تخصصی و علمی:

دانشگاه علم و صنعت  - دانشگاه علمی و کاربردي ساوجبالغ -هنرستان فنی حرفه اي شهید بهشتی -  بازدیدهاي دانشجویی - پذیرش کارآموزان 
دانشگاهی -همکاري درپروژهاي دانشجویی - تعریف پروژه و استفاده از منابع دانشگاهی جهت تهیه رفرنس هاي فنی- بازدید معاونت فرهنگی 

فرمانداري شهرستان نظر آباد به همراه رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی و هیئت همراه

ثبت اختراعات و اکتشافات

فعالیتها و کمکهاي عام المنفعه

تاسیس دانشگاه و مراکز علمی
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شرکت تولید محور خودرو
گزارش عملکرد هیات مدیره براي سال مالی منتهی به 1398/12/29

*

*

*

*

*

*

*

*

*

مدیریت اصولی پسماندهاي رنگ و پساب چربی گیر مطابق مقررات سازمان حفاظت محیط زیست و اخذ صورتجلسه مربوطه. ( براي اولین بار در تاریخ شرکت)

کمک به بیمارستان امام حسن مجتبی شهرستان نظرآباد در دریافت پساب بیمارستانی و تصفیه آن در تصفیه خانه شرکت و دریافت تقدیرنامه از مدیریت بیمارستان. ( براي 
اولین بار در تاریخ شرکت)

مشارکت و همکاري با مرکز بهداشت شهرستان و سایر ادارات و صنایع در انتقال اطالعات و تجربیات هنگامه مقابله با ویروس کرونا.

تخلیه سپتیک تانک ساختمان اداري ( براي اولین بار در تاریخ شرکت) و کلیه سپتیکها، تمیز کاري کانال فاضالب رستوران و استحصال پسماندهاي روغن قابل فروش.

هماهنگی و مشارکت در استقرار پایگاه سیار انتقال خون استان در محل کارخانه.

گواهی نامه ایزو 14001 اخذ شده است و طبق استانداردها رعایت می گردد.

تنظیم و کنترل سطح آالیندگی تاسیسات شرکت:

شرکت در نمایشگاهها و همایش هاي مرتبط با مسائل محیط زیست

تشریح اقدامات و فعالیت هاي اجتماعی و زیست محیطی انجام شده طی دوره مورد بررسی :

جمع آوري و تصفیه پساب ها و فاضالب هاي صنعتی و انسانی:
پساب صنعتی و انسانی شرکت بطور مستمر به تصفیه خانه هدایت شده و پس از تصفیه و گندزدایی جهت مصارف  فضاي  سبز استفاده می شود.

مشارکت در طرح ملی کنترل فشار خون.

انجام آزمایشات پزشکی روتین براي کلیه پرسنل شرکت، آزمایشات تخصصی مشاغل خاص و معاینات ادواري کلیه پرسنل.

اخذ گواهینامه هاي محیط زیست:

تنظیم و کنترل سطح آالیندگی محصوالت

اقدامات و فعالیتهاي اجتماعی و زیست محیطی :

پیاده سازي الزامات استاندارد ISO 14001:2015 جهت ممیزي خارجی نهایی

پیاده سازي الزامات استاندارد ISO 45001:2018 جهت ممیزي خارجی نهایی

مشارکت با سازمان استاندارد جهت تدوین استاندارد اکسلهاي خودروي  کار
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بر اساس طرح خوداظهاري زیست محیطی؛ کلیه آالینده هاي زیست محیطی مورد پایش منظم قرار می گیرند و تاکنون آالینده اي خارج از استاندارد سازمان محیط 
زیست شناسایی نشده است.

پیاده سازي الزامات استانداردISO 9001:2015 جهت ممیزي خارجی نهایی

حضور در مجامع ورزشی:
برگزاري مسابقات ورزشی بمناسبت دهه مبارك فجر

     اقدامات صورت گرفته در زمینه گواهینامه ها و مجوزات:

نصب تجهیزات کالیبراسیون گیج هاي فشار در محل آزمایشگاه که بدین ترتیب از هزینه کالیبراسیون 300 گیج در سال جلوگیري گردید.

تمدید گواهینامه ISO 17025 آزمایشگاه و افزایش دامنه فعالیت (Scope) به 33 مورد

پیاده سازي الزامات استاندارد IATF 16949:2016 جهت ممیزي خارجی نهایی

آموزش کارکنان

برگزاري 7285 نفر ساعت دوره هاي آموزشی فنی و غیر فنی در سال 98  که 74درصد آن فنی تخصصی بوده و 26 درصد 
آن عمومی می باشد.

مشارکت در پروژه هاي زیست محیطی منطقه اي، استانی و ملی
انتشار و توزیع کتب، مقاالت و مجالت مرتبط با حوزه زیست محیطی:
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