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 پیشگفتار
 درجمن مالي اطالعات اگرچه .است سرمایه بازار كارایي ازالزامات یكي شفاف مالي وجوداطالعات

 تلقي سرمایه بازار برای مالي اطالعات عمده ازمنابع یكي عنوان به اساسا مالي درصورتهای

 را بااهميتي اطالعات ميتواند سهام صاحبانعمومي  مجمع به مدیره هيات گزارش ولي ميشود،

 به مدیره ياته دیگرگزارش ازطرف.آورد فراهم مالي درصورتهای مندرج اطالعات درتكميل

 های جنبه درخصوص رساني اطالع جهت در مدیره هيات برای فرصتي عنوان به ميتواند مجمع

 .باشد سهامداران به عملكردخود مهم

 مالي سال ازانقضای بایدپس شركت مدیره تئهي)" 1347بمصو( تجارت قانون232ماده طبق

 و سود وحساب عملكرد حسابو ترازنامه وهمچنين سال رادرپایان شركت ودیون دارایي صورت

 تنظيم مزبور مالي سال طي شركت عمومي وضع و فعاليت درباره گزارش ضميمه رابه شركت زیان

 يارختادر ساالنه عمومي مجمع ازتاریخ قبل روز بيست اقالً باید ماده دراین مذكور اسناد.كند

 ".شود گذاشته بازرسان

 كليةبهادارو اوراق ناشرانِ است موظف سازمان ،بهادار بازاراوراق قانون41مادة براساس همچنين

  يحسابرسو حسابداری استانداردهای براساس تا نماید ملزم را سرمایه دربازار فعال های تشكل

 اقبازاراور قانون 45ماده3بند مطابق اینكه ضمن.دهند انتشار خودرا جامع اطالعات كشور، ملي

 سازمان نزد شده ثبت شركتهای كه است عاتياطال ازجمله"مدیره به مجمع هياتگزارش "بهادار

 .باشند مي سازمان اجرایي دستورالعمل طبق آن ارائة به مكلف

یران مدیره گروه صنعتي قطعات اتومبيل ا تئهياینكه  نظربه و فوق قانوني الزامات به توجه با

 بهبود قاء وترراستای ا در را وتالش خود توان خود را امانتداركليه سهامداران دانسته وتمامي 

 فرض ميداند برخود،شته دا معطوف رضایت خاطرصاحبان سهام وضعيت سرمایه های شركت و

 .سهامداران قراردهد دراختياربصورت بهنگام  رااطالعات الزم 

 ایبر عادی ساليانه  عمومي به مجمعمدیره  تئهيفعاليت  ساالنه گزارش عنوان بهحاضر مجموعه

 تئهي عملكرد و شركت عمومي وضع اطالعاتي درخصوص 29/12/1396به مالي منتهي سال

 و قوانين شرایط، با مطابق نآدر مندرج اطالعاتي محورهایاین گزارش و.ارائه مي نماید مدیره

سوابق ه برپای ومالي  درصورتهای شده ارائه براطالعات مبتنيو ایران سرمایه بربازار حاكم مقررات

 ه است.گردید تهيه موجود اطالعات و ومدارك
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 )تلفیقی(اطالعات زیدهگ
 1394 1395 1396 مالي طي سال)ميليون ریال(: عملكرد اطالعات الف(

 1394 1395 1396 مالي طي سال)ميليون ریال(: عملكرد اطالعات الف(

 7،215،229 9،344،666 9،418،252 ودرآمدارائه خدمات خالص فروش

 190،325 464،143 930،778 سودعملياتي

 73،462 70،035 29،215  غيرعملياتي ایردرآمدهاوهزینه هایس 

 (30،700) 143،397 580،862  ماليات كسر از پس – خالص سود

 (10،555) (55،734) (33،371) سنواتي تعدیالت

 82،968 (327،130) 478،722  عملياتي فعاليتهای از حاصل نقد وجوه

       ریال(: سال )ميليون پایان در مالي وضعيت ب (طالعات

 4،392،378 6،116،836 6،704،879 دارایيها جمع

 3،246،413 4،750،926 4،735،791 جمع بد هيها

 266،630 650،000 650،000 شده ثبت سرمایه

 1،145،965 1،365،910 1،969،088 سهام صاحبان حقوق جمع

       بازده )درصد(: نرخ(ج

 %0.8- %2.7 %9.1 (1دارایيها) بازده نرخ

 %2.6- %11.4 %34.8 (2( ) ویژه )ارزش سهام صاحبان حقوق بازده نرخ

        :سهم هر به مربوط اطالعات د(

 266،630،000 650.000.000 650،000،000  مجمع برگزاری زمان در سهام تعداد

 52 323 890 ریال – سهم هر واقعي سود

 1،000 1،000 1،000 ریال – سهم هراسمي  ارزش

       : سایر اطالعات(  ه

 ها دارايی بازده نرخ سودخالص= /سالی ابتداوانتهای اييهامتوسط جمع دار (1                 

 سهام صاحبان حقوق بازده نرخ سودخالص = /سالمتوسط حقوق صاحبان سهام ابتداوانتهای  (2                 
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 (شركت اصلی)اطالعات گزیده

 1394 1395 1396 ميليون ریال(: )سال طي مالي عملكرد اطالعات الف(  

 70،294 35،898 501،357  حاصل ازسرمایه گذاری بلندمدت درآمد

 71،657 77،081 548،831 عملياتي سود

 28،797 44،967 25،444 غيرعملياتي سایردرآمدهاوهزینه های

 100،013 109،496 554،729  ماليات كسر از پس – خالص سود

 (1،467) (317) 0 اتيسنو تعدیالت

 11،425 33،597 (36،534)  عملياتي فعاليتهای از حاصل نقد وجوه

       :ریال( سال )ميليون پایان در مالي وضعيت اطالعات ب(

 1،059،131 1،404،585 2،049،046 دارایيها جمع

 267،039 429،497 571،229 بدهيها جمع

 266،630 650،000 650،000 شده ثبت سرمایه

 792،092 975،088 1،477،817 سهام صاحبان حقوق جمع

       بازده )درصد(: نرخ (ج

 %11.09 %8.89 %32.12 (1)دارایيها بازده نرخ

 %13.45 %12.39 %45.23 (2)( ویژه )ارزش سهام صاحبان حقوق بازده نرخ

        :سهم هر به مربوط اطالعات (د

 266،630،000 650،000،000 650،000،000  مجمع برگزاری زمان در سهام تعداد

 189 93 118  ریال – سهم هر سود پيش بيني اولين

 136 118 146  ریال – سهم هر سود پيش بيني آخرین

 154 168 853 ریال – سهم هر واقعي سود

 50 80  -  ریال – سهم هر نقدی سود

 1،928 1،719 2،002 (3) ریال -گزارش تایيد تاریخ در سهم هر قيمت آخرین

 1،000 1،000 1،000 ریال – سهم هر ياسم ارزش

 12.5 10.2 2.3 (4) سهم هر واقعي درآمد به قيمت نسبت

       : سایراطالعات(  ه

 30 26 28 ( سال )پایان نفر – كاركنان تعداد
 ها دارايی بازده نرخ سودخالص= /ابتداوانتهای سال یداراييهامتوسط جمع  (1                

 سهام صاحبان حقوق بازده نرخ سودخالص = /سالتوسط حقوق صاحبان سهام ابتداوانتهای م( 2               

 .ستا رسيده مديره هيات تصويب به گزارش اين که ميباشد 70/30/7913تاريخ گزارش، تاييد تاريخ از منظور ) 3               

   p/E=اريخ تاييدگزارشدرت سهمقيمت هر سهم/هر( سود4               
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 مدیره تئهی پیام

 عاليت روبروفعرصه های  بيشتررشد اقتصادی قابل قبول در كه كشور با  شددر حالی سپری  ۱۳۹۶سال 

يد از روند خوبی ميليون دستگاه ازحيث تيراژ تول۱.5صنعت خودرو كشور با توليدی بالغ بر بوده است.

نها در آاغلب  ی كه گذشت با اتفاقات مختلفی روبرو شد كهصنعت خودرو در سال برخوردار بوده است.

ذشته سال گ ولت با افزایش تعرفه خودروهای وارداتی درد جهت حمایت از خودروسازان داخلی بود.

  .بهترین حمایت را از خودروسازان داشت 

رو بوده، بازار سهام است. شاخص ، با روند صعودی روبه۱۳۹۶سال از بازارهایی كه در دیگر یکی 

رصد د ۲5 بورس تهران پس از چهار سال از سقف تاریخی خود عبور كرد و بازدهی ساالنه بيش از

تای كمك به .این اقدام در راسبود ۱۳۹۶سال خوب  های سياستاز دیگرهش نرخ بهره كاداشته است. 

 است. هتوليد كشور صورت پذیرفت

تعدداد   هعرضقرار است در بازار خودرویی كشور شاهد  ۱۳۹7عالم خودروسازهای داخلی، در سال طبق ا

نددهای  باشيم. خودروهایی كه طبق قراردادهدای جدیدد خودروسدازان داخلدی بدا بر      وهاجدیدی از خودر

ازمان سد  ۱۳۹۶مداه   دیاز  نمایندد. اروپایی و آسيایی به مرحله توليد رسيده و می توانندد بدازار را متندور تر   

 ۲5توليدد   بدازار خدودرو رسدما جلدوی     استاندارد با اجرای مرحله اول رعایدت اسدتانداردهای اجبداری در   

ندارد بعدی استا . با این حال در مرحله هایاین روند ادامه خواهد یافتخودرو را گرفت و اعالم كرد كه 

ورد خواهدد  مد  85خواهد بود استانداردهای اجباری خودروسازان داخلی به  ۱۳۹7سازی كه تير و دی ماه 

 .توقف توليد مواجه می كندبرخی خودروهای داخلی را با رسيد كه 

به رشدد   حفظ ثبات اقتصادی كشور، كمك به ادامه روند رواهداف خود را  ۱۳۹7دولت در بودجه سال 

ردن های بخش خصوصی و تعداونی، فعدال كد   ال پایدار با استفاده گسترده از ظرفيتتوليد ملی، ایجاد اشتغ

كدارگيری دیپلماسدی   های بال استفاده اقتصاد كشور، استفاده از فضای مثبت شرایط پسابرجام و بده ظرفيت

 وت این مجموعده اقددامات تدداوم توليدد     ت، اميد اسالمللی كشور عنوان كرده اساقتصادی در فضای بين

د قش مهم خدو بودفعاليت های اقتصادی را درپی داشته باشد و صنعت خودرو و قطعه سازی قادر باشد نبه

 به عنوان یکی از محرك های توسعه صنعت و اقتصاد را به انجام رساند.
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 )سهامی عام(نگروه صنعتی قطعات اتومبیل ایرا

انت زار دستگاه انواع خودروی سواری ، وه 534، یك ميليون و  1396خودرو سازان كشور درسال 

درصدی 13.7از رشد  1395سالو تجاری توليد كردند كه این ميزان تيراژ توليد نسبت به 

 توليد و قطعه سازان موثر واقع شده وفعاليت برتوليد به صورت مستقيم  افزایش.این بود برخوردار

تفاق نيز از این ا )سهامي عام(مبيلداده است .گروه صنعتي قطعات اتو افزایشفروش شركتها را 

 1396 سالرد گروهین اش یافته است.افزایهمين حدود  در كل گروه مستثني نبوده و فروش

فروش بخش عمده )عليرغم حذف  كه ميليون ریال را رقم زده است 9.418.252فروشي معادل

 . ه استثابت ماند 1395نسبت به سال ( متعلق به سهم اقليت  شركت رینگ سازی مشهد 

مه تحقق برنا به منظورحفظ وتثبيت جایگاه خود درميان شركتهای بورسي تالش نمود تا با شركت

فراهم ( راریال تعدیلي  146و  اوليه ریال 118 ) اعالم شده EPSتحقق های پيش بيني شده زمينه 

  هرسهم به این مهم نایل آمده است. سود ریال853آورد،كه با تحقق 

 1396گزارش سازمان مدیریت صنعتي در سال  اتومبيل ایران براساس گروه صنعتي قطعات

ه كت برتر كشور همراشر 500در ميان ( 1395صورت های مالي سال ميزان فروش واقعي براساس )

 .ستادر ميان شركتهای برتر كشور را كسب كرده  جایگاهو بهبود ارتقاء شركت تابعه خود  5با 

 13برابر( 124)رتبه 1395نسبت به گزارش سال 111كسب رتبه با  قطعات اتومبيل ایران شركت 

به  208از رتبه همچنين شركتهای تابعه آن به ترتيب رینگ سازی مشهد رتبه ارتقاء یافته است. 

 رسيده است .شركت 207به رتبه  224رتبه از  اگزوز خودرو خراسان بهبود یافته است . 187

رتبه  ازشركت قطعات محوری  ارتقاء یافته است . 214به به رت255  رتبهاز شرق  الكتریك خودرو 

را  412 جایگاه رتبه ارتقاء 80با شركت كابل خودرو سبزوار و صعود كرده است 312به رتبه   405

   شركت برتر كشور به خود اختصاص داده است. 500در ميان 

شاخص شفافيت و  شركت هلدینگ بورس براساس 30در ميان گروه صنعتي قطعات اتومبيل ایران 

را كسب كرده است . همچنين این شركت در ميان تمام شركتهای  18اطالع رساني جایگاه 

 برساند. 117 بهبورسي موفق گردیده رتبه اطالع رساني و شفافيت بورسي خود را 

و خرید و نصب ماشين ماده سازی فضا ها آو ساخت و ساز  فعاليتهای  1396همچنين در سال 

 كه ماموریت تامين و پوشش دهي كاتاليست بمنظور"شركت مبدل خودرو پاك "د  آالت خط تولي

 1396و این شركت در دهه فجر سال  انجامرا برعهده دارد  های توليدیبكارگيری دراگزوز خودرو

 افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.
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 شركت درباره كلیاتی
 تاریخچه تأسیس و فعالیت : 

ن بنام شركت صنعتي رضا تأسيس و در شهرستا1352يدی قطعات اتومبيل ایران در سال شركت سهامي عام تول 

طبق  30/7/1370به شركت قطعات اتومبيل ایران تغيير نام پيدا كرد و در تاریخ 1357مشهد به ثبت رسيد .درسال

 شركت سرمایه ،رتصميمات مجمع عمومي فوق العاده و به منظور ارائه سهام شركت در سازمان بورس اوراق بهادا

نوع شركت از سهامي خاص به سهامي عام تبدیل ازیك ميليارد به سه ميليارد ریال افزایش یافت و 

با تصویب مجمع عمومي فوق العاده  1375درسال به عضویت سازمان بورس پذیرفته شد.1371درسالگردید.

يارد ه نقدی سهامداران به سي ميلسرمایه شركت از محل مطالبات حال شده ، اندوخته توسعه و تكميل و آورد

ت خود را به ثبت رسيد و فعالي 117507مركز اصلي شركت به تهران انتقال یافت و تحت شمارهریال افزایش و نيز 

دید جه های با شش كارخانه در زمينه توليد قطعات مختلف خودرو ادامه داد. بلحاظ توسعه فعاليتها و انجام پروژ

ر نماد شركت د 1382در سالگانه شخصيت حقوقي مستقل اعطاء گردید.  6ارخانجاتبه ك 1376دوم سال نيمهدر

ن به شركت گروه صنعتي قطعات اتومبيل ایرا 1383بورس بازگشایي و فعاليت مجدد آن آغازگردید و در سال

شركت 1386ریال افزایش یافت.درسالدسرمایه شركت ازسي به صدوبيست ميليار1384تغيير نام یافت.درسال

باثبت شركت سرمایه گذاری ساختمان عرش آذین 1387سيزصنعت شرق به این گروه اضافه گردیدودرسالگاز

 بهدرصد  122.2سرمایه شركت باافزایش 1388درسال شركت افزایش یافت.8شركتهای گروه به البرزتعداد

 رواگذاو شرق شركت ایمن خودر1390درمتابعت ازسياست واگذاری شركتها درسال رسيد.ميليون ریال  266.630

صویب همچنين با توجه به اتمام ماموریت شركت عرش آذین البرز این شركت حسب تازگروه یاپكو جدا گردید. و

ایه های توسعه دامنه فعاليتهای گروه و افزایش سرم به باعنایتمنحل اعالم گردید. 1393مدیریت شركت در سال 

 78/143مصوب و سرمایه شركت با مایه شركت یاپكو نيز افزایش سر 1394درسال  ،انجام شده در شركتهای گروه 

نوان به ع1394كه در سال  "شركت مبدل خودرو پاك"ميليون ریال افزایش یافت.650.000به افزایش   درصد

كت همچنين شر 1396در سال به بهره برداری رسيد. 1396در پایان سال  شركت جدید گروه تاسيس گردیده بود

اسي قانون اس 44اصل  دو شركت رینگ سازی مشهد در راستای عمل به مفابه ثبت رسيد "رام سازی ایمن مانا"

 به بخش خصوصي واگذار گردید.

 موضوع فعاليت شركت طبق اساسنامه عبارتست از : موضوع فعالیت شركت : 

 : موضوع اصلي

  ،نصب،خرید،فروش وتوزیع هرگونه قطعات واجزاءهرنوع خودروـ توليد 1

  رت وپشتيباني ازشركتهای مرتبط با شركتهای سرمایه پذیرنظا ،مدیریتـ 2

 تهای بورسيكشرواردات وصادرات وخرید وفروش وپذیره نویسي سهام ،ونه عمليات تجاریگانجام هرـ3

 وغيربورسي

 اوراق بهادار بورس آماده سازی شركتهای سرمایه پذیرجهت ورودبه سازمانـ 4

 موضوع فرعي :

  خودرویيش وتوزیع هرگونه قطعات ولوازم غيررتوليد،نصب،خرید،فروسرمایه گذاری ومشاركت د-1

 منقولقدام ومشاركت درهرگونه عمليات ساختماني وصنعتي وخریدوفروش اموال منقول وغيرا-2

وخارج  درداخلجدید تأسيس شركتهایسرمایه گذاری وو درصورت لزوم  حقيقي وحقوقيـ مشاركت با اشخاص 3

 .شركت ازكشوربه منظورتحقق اهداف
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 سهامداران تركیب و سرمایه

 اسممی  ارزش به سهم 1.000.000تعداد شامل) ريال ميليون 1000مبلغ 1370تاقبل از سال شرکت سرمايه

  شمامل  ريمال  ميليمون  266.630مبلمغ  بمه  ذيمل  شمر   بمه  مرحلمه  چنمد  طمی  کمه  بوده( ريال1000سهم هر

 منتهممی مممالین سممال ر پايمماد ريممال1000رسممهمه سمممیا ارزش بممه سممهم 266.630.000تعممداد

گروه وافزايش سرمايه های شرکتهای باعنايت به توسعه دامنه فعاليتهای  .است يافته افزايش29/12/1388به

افزايش به  %143.78افزايش سرمايه شرکت ياپکو نيز مصوب وسرمايه با 1394درسالانجام شده در شرکتها،

 ميليون ريال افزايش يافت. 650.000

 

 تشرك سرمایه تغييرات

 افزایش تاریخ

 سرمایه

 افزایش درصد

 سرمایه

 جدید سرمایه

 )ریال ميليون)
 سرمایه افزایش محل

 ازمحل دیون حال شده 3.000 200 30/07/1370

 ازمحل مطالبات حال شده 30.000 900 28/03/1375

08/06/1384 300 120.000 
 مطالبات سهامدارانازمحل 

 سرمایهوانتقال سودانباشته به 

07/11/1388 2/122 266.630 
 ازمحل مطالبات حال شده

 نقدی سهامدارانوآورده 

11/08/1394 78/143 650.000 
 ومطالبات ازمحل سود انباشته

 وآورده نقدی سهامداران
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 1396در پایان سال  سهامداران عمدهتركیب 

درصدتعداد سهام

%435.032.86266.93سرمایه گذاری سمند1

%28.700.0004.42گروه توسعه مالي مهرآیندگان2

%9.408.4141.45سرمایه گذاری اعتماد جم3

%176.858.72427.21سایر4

650.000.000100.00% جمع

1396/12/29
نام سهامدار ردیف

 
 

 مسئوليت دارد.بورس  بازار سهام در عمده كننده نترلبعنوان ك درحال حاضرشركت سرمایه گذاری سمند 

  

 29/12/1396سهامداران اصلی شركت در نمودار 
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 بهادار اوراق ازمنظربورس شركت

 سهام قیمت و معامالت وضعیت

 داد. توضعي ارائه سهام دربورس ازسهامی خاص به عام تغيير منظوره ب 30/07/1370 اريختدر شرکت

 و بازگشائی "ختوقا" نماد با و ساخت قطعات خودرو هدرگرو تهرانبهادار اوراق بورس سازماندر1382سالدر

 .گرفت قرار معامله مورد سالاين  باردر اولين برای آن سهام

 :اخير سال 5طي شركت سهام ضعيتو

مالیسال

منتهی

به

 

سهامتعداد

شدهمعامله

 

سهامارزش

 شدهمعامله

(ن ریال)میلیو

 

 تعداد

روزهاي

نمادبودنباز

 

تعداد

روزهایی

معامله نمادكه

 استشده

مالیسالپایان

 

  بازار ارزش

)میلیون 

 (ریال

قیمت

سهم

 )ریال(

سرمایه

 )میلیون ریال(

29/12/1392 203.651.221 451.293 215 210 632.179 2371 266.630 

29/12/1393 134.477.347 414.361 228 226 938.270 3519 266.630 

29/12/1394 344.041.907 714.142 246 211 537.526 2016 266.630 

30/12/1395593.341.1111.059.4612262241.116.0501717650.000

29/12/1396 498.739.000 979.875 238 237 1.456.000 2240 650.000 

 

 
  1396هام یاپكو در سال ت سقیمشاخص كل و روند مقایسه اي نمودار  

 

 



 1396  اسفند 29 هب منتهي مالي دمریه ربای سالئت هی   فعاليت ارشزگ                                                                                            

 

13 

 1396حلیل عملكرد بازار بورس در سال ت

 ۱۳۹۶ر سال با شرو فراتر رود.واحدی  ۲۳۳هزارو  ۶۱رقم  بازار بورس نتوانست از شاخص سال اخير 4طی 

 هایی بيشتر در شيب صعودی را تجربه كرد اما درواحدی قرار گرفت و نوسان 485هزارو 77شاخص در رقم 

درصد ۲0العمل جدید بانك مركزی نرخ سود سپرده بانکی از با دستور كه ۱۳۹۶ه سال ماو در شهریورادامه راه 

ستارت اپس از مدتی  وهای مثبتی را به بورس كشور ارسال كرددرصد كاهش داده شد. این اتفاق پالس۱5به 

و وارد كانال  را بشکند سال توانست سطح مقاومتی4رونق بورس كشور به صدا در آمد. شاخص باالخره پس از 

اد و دواحدی را به خود اختصاص  5۲۲هزارو ۹۹ماه رقم بورس در چهارم بهمن شاخصهزار واحدی شود.  ۹0

شکنی این كل در سقفها شاخص هزار واحدی شدن قرار گرفت كه در ادامه داد و ستد سهم ۱00در آستانه 

سبتا مثبت ارزیابی ن ۱۳۹5و  ۱۳۹4های به سال سال نسبت طور كلی برآیند آن در اینكانال ناكام ماند.اما به

 .شودمی

يليارد تومان به مهزار  ۳۲۲از  ۱۳۹۶های منتشر شده بورس تهران، ارزش بازار سهام در پایان سال بر اساس آمار 

. همچنين دی همراه شددرص۱8هزار ميليارد تومان رسيد كه این رقم نسبت به ابتدای سال با افزایش  ۳80بيش از 

درصدی را نشان  ۱0هزار ميليارد تومان رسيد كه رشد ۱50هزار ميليارد تومان به ۱۳8ارزش اسمی بازار از 

مالت از است. ارزش كل معا ۶/۲دهد. این در حالی است كه نسبت ارزش بازار به ارزش اسمی برابر با می

ست. حجم معامالت ادرصدی را تجربه كرده 4هزار ميليارد ریال رسيده كه كاهش ۶۱0هزار ميليارد ریال به ۶۳8

 دهد. می درصد كاهش را نشان 5 ميليارد انوار اوراق بهادار بوده كه نسبت به سال قبل ۲4۳برابر 

 
 

 شركت اطالعات افشاء كیفیت و سهام شوندگی نقد وضعیت
 :است بوده زیر شرح به 29/12/1396مالي سال برای واقعی عملكرد و سهم هر درآمد پیش بینی هاي مقایسه اي اطالعات

 اقالم شرح

 جدول

 پيش بيني

 هرسهمدرآمد

 پيش اولين

 درآمد بيني

 سهم هر

 درتاریخ

18/12/1395 

 پيش دومين

  درآمد بيني

 سهم هر

 تاریخ در

29/4/1395 

 پيش سومين

 درآمد بيني 

 سهم هر

در تاریخ 

07/09/1395 

 چهارمين

 بيني پيش

 رآمدد

 سهم هر

 در تاریخ

05/12/1396 

پيش آخرین 

 رآمدي دبين

 هر سهم

 

 

 عملكرد

 واقعي

 

      ریال 118 1396سال  اولیه   بودجه 

     ریال 129  1396ماهه اول 3عملكرد

    ریال 146   1396ماهه اول 6عملكرد

   ریال 157    1396ماهه اول 9عملكرد

   ریال 898     1396یش بینی بودجه پ

 ریال853       1396  صورت هاي مالی



 1396  اسفند 29 هب منتهي مالي دمریه ربای سالئت هی   فعاليت ارشزگ                                                                                            

 

14 

 سهام نقدشوندگی و اطالعات افشاء كیفیت تبةر 
 5در  اطالعات افشاء و لحاظ امتيازبه موقع بودن و قابليت اتكاء ازدر ميان شركتهای بورسي  شركت بندی رتبه وضعيت

 :است ودهب زیر شرح به تهران بهادار اوراق و بورس سازمان ارزیابي اساس بر29/12/1396 به منتهي مالي  سال و سال اخير

 

 

 )ریال (اله اخیر شركت یاپكو س 5عیت سود هر سهم و سود تقسیم شده  در جدول خالصه وض

 

 1396سهام گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران )ختوقا( در سال 

 بورس در شركت جایگاه

ت ساخ و صنعت خودروگروه "رحسب طبقه بندی سازمان بورس د گروه صنعتی قطعات اتومبيل ايران

 نظرزا و(سازندگان قطعات خودر) صنعت دراين فعال شرکتهای دربين شرکتاين .ميکند فعاليت "قطعات

ن همچنيارد.را داراست ودر صدر شرکتهای بورسی قطعه سازقرار د رتبه ها  رترينيکی از بميزان فروش 

تحقق اظ به لح های اخيراين شرکت درسال بيانگرآن است که دربورس شرکتهای هم گروه  وضعيت بررسی 

 هترين شرکتهای بورسی بوده است.بسهام جزء  آوری و بازدهیسود

 به سود مهپيش بينی کرده بود که برای هر س 1396اين شرکت در اولين بودجه منتشره خود برای سال 

 ش ماههوره ای شو بعد از تهيه صورت های مالی ميان د 1396ريال دست يابد. اما در طول سال  118

يش بينی ثبت پمتوجه گرديد که سود قابل دستيابی بيش از رقم اعالمی خواهد بود . لذا با تعديل م1396

ايان ای مالی پهريال را به عنوان سود هر سهم اعالم کرد. و اينک بعد از استخراج صورت  146خود ، رقم 

ابر تعديلی بر  EPSميزان تحقق  عنیي حقق گرديده است.مريال  853سود هر سهم برابر  1396سال 

 درصد می باشد.484

 1392 1393 1394 1395 1396 شرح

 284 230 159 90 117 اطالع رسانیوافشاكیفیت

246228 215 226 238 نمادگشایشروزهايتعداد

 210 226 211 224 237 معامالتیروزهايتعداد

شرح


1396



1395



139413931392

37533284 168 853 سود هرسهم

- 80 5033042سودتقسیم شده
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 شاخص کل  باو مقایسه  شرکت رینگ سازی مشهدنمودار یکساله روند قیمت سهام       

 

 
 

 و مقایسه یا شاخص کل شرکت الکتریک خودروشرقنمودار یکساله روند قیمت سهام 
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 )ميليون ریال( گروههای  شركت1396با 1395جدول مقایسه ای فروش سال

%3.772.2153.206.13818انواع رینگ چرخ-رام زیرموتور405رینگسازی مشهد

%3.073.4632.473.04324انواع اگزوزهای كاتاليستياگزوزخودرو خراسان

%3.233.6362.154.76450انواع دسته سيم خودروالكتریك خودرو شرق

%1.104.9241.036.4967انواع قطعات موتور وپلوسقطعات محوری خراسان

%259.7950100پوشش دهي كاتاليستمبدل خودرو

%646.492601.6307انواع كابل كنترل وشيشه باالبركابل خودرو سبزوار

%23.24118.70824خدمات گازسوز كردن خودروهاگازسيز صنعت شرق

سال1395محصوالت اصلينام شركت
درصد 

تغييرات
سال1396

 
 

 

 )ميليون ریال( گروهمحصوالت شركتهای اهم  تركيب فروش

139613951394شرحنام شرکت

2.341.8752.438.7911.972.811مجموعه رینگ والستيك

1.430.340767.347530.355مجموعه رام پژو و سایر اقالم

3.233.6362.154.7641.569.978انواع دسته سيمالکتریک خودروشرق

3.073.4632.473.0431.978.580انواع اگزوزاگزوز خودرو خراسان

1.021.426965.284580.617انواع پلوس

83.49771.21246.815انواع قطعات محوری

423.365270.488209.451شيشه باالبر و برف پاك كن

223.126185.027192.813انواع كابل كنترل 

0146.1140انواع كاتاليست

00136.193مجموعه مخزن وكيت  و رگوالتور 

23.24118.70810.650درامد ارائه خدمات

259.79500پوشش دهي كاتاليستمبدل خودروي پاك

9.418.2529.344.6667.215.229

رینگ سازی مشهد

قطعات محوری خراسان

کابل خودرو سبزوار

گازسیزصنعت شرق

 تلفیقی كل گروه
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  شركت عملیاتی و مالی عملكرد بر مروري

 اخیر سال دو در گروه تلفیقی مالی عملكردمقایسه اي  گزارش-الف    

 یلیون ریال(ممبالغ به ) قبل سال به نسبت تغییرات درصد با همراه(اقالم مهم صورت سود وزیان 1    

 

 درصد تغییرات 1395سال 1396سال سود و زیان  اقالم صورت

 %1 9،344،666 9،418،252 فروش الف(

 %1 9،343،890 9،418،252 داخلي-

 %100- 776 0 صادراتي-

 %1 (8،490،042) (8،536،768) رفته فروش كاالی شده تمام بهای ب(

 %17 (338،196) (394،249) )فروش،اداري وعمومي( ج( هزینه های عملياتي

 %4- (357،773) (343،977) مالي هزینه های د(

 %58- 70،035 29،215 درآمدهای غيرعملياتي سایر  ه(

 %249 176،405 616،016 ماليات از قبل سود)زیان( و(

 %305 143،397 580،862 خالص سود)زیان( ز(

 می باشد.(میلیون ریال بوده 2.400.000كه بالغ بر  سازي گروه بعد از حذف سهم اقلیت شركت رینگ  1396)فروش سال 
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 میلیون ریال(مبالغ به )شركتهاي گروه 1396و پیش بینی بودجه سال  فروش واقعیمقایسه تطبیقی  (2

 

درصد تحققعملکرد واقعیبودجهمحصوالتنام شرکتردیف

%000انواع رینگ چرخ-رام زیرموتور405رینگ سازی مشهد1

%2,880,5983,8330انواع دسته سیم خودروالکتریک خودرو شرق2

%275,2793,073,4631116انواع اگزوزهای کاتالیستیاگزوزخودرو خراسان3

%1,119,1531,104,92499انواع قطعات موتور وپلوسقطعات محوری خراسان4

%592,022646,492109انواع کابل کنترل وشیشه باالبرکابل خودرو سبزوار5

%213,000259,795122پوشش دهی کاتالیستمبدل خودروی پاك6

 023,2410خدمات خودروییگازسیز صنعت شرق7
 

 1396نمودار درصد سهم هر شركت ازكل فروش گروه در سال 
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 (میلیون ریال) ي گروهگذاریها هسرمای در (تغییرات3

 درصدتغييرات 1395سال  1396سال  شرح

 %10 523،695 578.196 ثابت دارایيهای تغييرات

 %29- 17،028 12.018 های بلندمدت سرمایه گذاری در تغييرات

 %1 38،956 39.259  تغييرات در سایر دارایيها

 %70 589،945 1.004.669 غيرجاری دارایيهای در تغييرات

      

 مالی تامین سیاستهاي و سرمایه ساختار در (تغییرات4

 درصدتغييرات 1395سال  1396سال  شرح

 %44 1،365،910 1.969.088 سهام صاحبان حقوق در تغييرات

 %0 4،750،926 4.735.791 بلندمدت بدهيهای در تغييرات

 %267 235،510 863.695 سودقابل تخصيص

  

 گروه مالی (نسبت هاي 5   

 درصدتغييرات 1395سال  1396سال  هانسبت

 =موجودیها گردش دوره

بهای تمام شده كاالی فروش رفته/متوسط موجودیهای 

 ابتداوانتهای سال

4.53 4.82 -6% 

 =تجاری مطالبات گردش دوره

 فروش /متوسط حسابهاواسناددریافتني تجاری ابتداوانتهای سال
3.27 3.87 -15% 

 = جاری نسبت

 درپایان سال/بدهيهای جاری درپایان سالدارایيهای جاری 
1.32 1.31 1.0% 

 = بدهي نسبت

 جمع بدهيهادرپایان سال/جمع دارایيهادرپایان سال
0.71 0.78 -9% 

 =سود نقدشوندگي نسبت

 خالص نقدحاصل ازفعاليت های عملياتي/سودخالص
0.82 -2.28 0.00% 

 890 323 176% ( EPS)سهم  هر سود

 =سهم هر نقدی جریان

 خالص نقدحاصل ازفعاليت های عملياتي /تعدادسهام درپایان سال
737 -503 -246% 
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 اخیر سال دو درشركت اصلی  مالی عملكردمقایسه اي  گزارش-ب   

 

 شركت اصلی (اقالم مهم صورت سود وزیان1 

 درصد تغييرات 1395سال 1396سال  زیان و سود اقالم صورت

 %1297  35،898 501.357 ه گذاری بلندمدتالف( جمع درامد حاصل ازسرمای

 %34-  8،686 5.741 ریهای عملياتيسودحاصل از سرمایه گذا-

 %1721  27،212 495.616 رمایه گذاریهای بلندمدتسسودحاصل ازفروش  -

 %14-  109،891 94.039 ب( خالص سایردرآمدهاو هزینه های عملياتي

 %32- (68،708) (46،565) ج( هزینه های عملياتي

 %16- (4،315) (3،620) د( هزینه های مالي

 %43-  44،967  25،444 ه( سایر درآمدهای غيرعملياتي

 %385  117،733  570،655 و( سود قبل از ماليات

 %407  109،496  554،729 ز( سود خالص
 

 

 

 

 شركت اصلی(نسبت هاي مالی  2  

 1395سال 1396سال نسبتها     
درصد 

 تغييرات

 =اریج نسبت

 دارایيهای جاری درپایان سال/بدهيهای جاری درپایان سال
1.97 1.97 0.0% 

 =بدهي نسبت

 جمع بدهيهادرپایان سال/جمع دارایيها درپایان سال
0.28 0.31 -8.8% 

 = سود نقدشوندگي نسبت

 خالص نقدحاصل ازفعاليت های عملياتي/سودخالص
-0.07 0.31 -121.5% 

 853 168 9.1% ( EPS)سود هرسهم 

 80 -  (DPS) سهم هر نقدی سود
 

 =سهم هر نقدی جریان

 خالص نقدحاصل ازفعاليت های عملياتي /تعدادسهام درپایان سال
-56 52 -209% 
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 17/03/1396مجمع مورخ تکالیف خصوص در شده انجام اقدامات -1

 

 

 

 گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران مدیره تاهی به مربوط اطالعات-2

 مدیره هیات اعضاء سوابق و مشخصات به مربوط جدول

نام  و نام

 خانوادگي

 

 سمت

 /تحصيالت

 مدارك

 حرفه ای

 

 سوابق مهم اجرائي

 

 عضویت تاریخ

 مدیره هياتدر

 همزمان عضویت

     مدیره  هيات در

 شركتها  سایر

 

 

 علي   شيخي

 رئيس 

 هيات مدیره 

فوق ليسانس 

 مدیریت مالي

 ایران خودروگروه -

 ندشركت سرمایه گذاری سم-
27/01/1384 

شركت سرمایه 

 -گذاری سمند

ایران خودرو 

سترش گ-دیزل

سرمایه گذاری 

-ایران خودرو

شركت تعاوني 

 خاص ایران خودرو

 

مهدی 

 مونسان

 

 مدیرعامل و 

 عضو هيات مدیره

فوق ليسانس 

مهندسي 

 DBAو  متالورژی

 بخش خصوصي-

 گروه ایران خودرو -

 1386كارآفرین نمونه سال  -

 شركت ساپكو 17/12/1392

 

منصور 

 عضو منصوری  

 ات مدیرههي

فوق ليسانس 

 مهندسي مكانيك 

 مدیرعامل شركت مرتب-

 مدیرعامل شركت كاوه خودرو-

 معاونت مهندسي سایپا دیزل -

02/11/1395 
 اگزوز شركت 

  خراسان خودرو

شماره 

بند 

 حسابرس 

 يف اقدامات انجام شده بر روی تكال 95خالصه تكاليف مجمع 

5 
تعيين تكليف ماليات 

  سالهای قبل شركتهای گروه

 اقدام جهت تعيين تكليف ماليات سنوات مورد نظر شركتهای ذیربط با رعایت صرفه و صالح

 شركت انجام و در حال پيگيری است.

9 

اطالع رساني در خصوص 

پرداخت سودسنواتي 

  سهامداران

 یز مطالبات برای سهامداران دارای سودفرم درخواست شماره حساب از سهامداران جهت وار

سنواتي و طلب حق تقدم استفاده  نشده در سامانه كدال  جهت اطالع عموم سهامداران 

 منتشر گردید و همچنين آگهي مذكور در روزنامه اطالعات چاپ گردید



 1396  اسفند 29 هب منتهي مالي دمریه ربای سالئت هی   فعاليت ارشزگ                                                                                            

 

22 

 اطالعات كلی شر كتهاي گروه  - 3

 كتنام شر ردیف
نام 

 مدیرعامل

شكل 

حقوقي 

 شركت

درصد 

مالكيت 

شركت 

 اصلي

 سرمایه اسمي

 ميليون ریال()

 تعداد كاركنان
 )رسمي، قراردادی

 ...( و

موضوع اصلي 

 فعاليت 
 )محصوالت و خدمات(

1 
رینگ سازی 

 مشهد

غالمرضا 

 جمالي

سهامى 

 عام
42/35 445.000 754 

توليد رینگهای 

سبك وسنگين ورام 

 موتورزیر 

2 
الكتریك 

 خودرو شرق

 ناصر

 صمد زاده

سهامى 

 عام
47/45 315.000 2037 

 دسته سيم

 انواع خودرو

3 

قطعات 

محوری 

 خراسان

 ساسان

 سيراني

سهامى 

 خاص
100% 60.000 175 

 قطعات محوری

 و پلوس

4 

اگزوز 

خودرو 

 خراسان

مجيد  محمد

 مداح

سهامى 

 خاص
100% 200.000 390 

 انواع اگزوز و

 ی كاتاليستياگزوزها

5 
كابل خودرو 

 سبزوار

سياوش 

 نعيمي نيا

سهامى 

 خاص
100% 144.000 346 

 انواع كابل كنترل و

شيشه باالبر و برف 

 پاك كن

6 
گازسيز 

 صنعت شرق

 مهدی 

 شوندی

 

سهامى 

 خاص
100% 15.000 50 

 تبدیل و تكميل

 خودرو های گاز سوز

7 
مبدل 

 خودرو پاك

 یارعلي 

 انتظاری

سهامى 

 خاص
90% 150.000 22 

كوتينگ )پوشش 

 دهي كاتاليست(

8 
رام سازی 

 ایمن مانا

مهرداد 

 منصوری

سهامي 

 خاص
96٪ 10 5 

توليد رام خودروهای 

 2008و208و301پژو

  با واگذاري سهام مربوطه از گروه یاپكو منفك گردیده است. 1396شركت رینگ سازي مشهد در پایان سال 

 منحل و در حال تصفیه میباشد. 1396مع فوق العاده در پایان سال شركت گاز سیز صنعت شرق حسب تصویب مج 

  ثبت و در مراحل اولیه ساخت و راه اندازي می باشد. 1396شركت رام سازي ایمن مانا در سال 

 :شامل قانونی بازرس و مستقل حسابرس  به مربوط اطالعات-4

  :آن انتخاب فرایند و حسابرس نام افشای (الف

 .انتخاب گردیده است30/03/1396مورخمطابق مصوبه مجمع عمومي ساليانه  ایا رهيافت كهدموسسه حسابرسي 

 :الزحمه حق تعيين فرآیند و حسابرسي هزینه و الزحمه حق افشای (ب

 ه است.تعيين شدموارد مذكور در ذیل به منظور ریال  670.000.000حق الزحمه معادلكل منعقده های باعنایت به قرارداد

 1396ميان دوره ای ماهه  6 مالي  صورتهایاجمالي حسابرسي  -

 1396ماهه 6مبتني برگزارش صورت های مالي  1396رسيدگي به تعدیل بودجه -

 1396حسابرسي صورتهای مالي پایان سال  -
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 تعداد و تركیب پرسنل شركت اصلی  -5  

 

واقعي در پایان سال 95واقعي در پایان سال 96

10
66
119
33
66
12

2826

00
00

2826

2826

00
2826
00

2826

00
00
00

00

12

11

23

واقعي در پایان سال 95

واقعي در پایان سال 95واقعي در پایان سال 96

واقعي در پایان سال 95واقعي در پایان سال 96

واقعي در پایان سال 95واقعي در پایان سال 96

قراردادی

0
0غيرتوليدی )ستادی(

شــــــــرح 

واقعي در پایان سال 94شــــــــرح 

تركيب نيروی انساني از حيث تحصيالت 

)نيروهای رسمي، قراردادی و پاره وقت 

شركت(

0 دكتری
5فوق ليسانس

13ليسانس
3 فوق دیپلم

7دیپلم
2زیر دیپلم

30جمع

واقعي در پایان سال 94شــــــــرح 

0غير مستقيم توليد )پشتيبان(
30غيرتوليدی )ستادی(

30

30جمع 

واقعي در پایان سال 94شــــــــرح 

تركيب نيروی انساني از حيث مركز 

فعاليت 

)نيروهای رسمي، قراردادی و پاره وقت 

شركت(

مستقيم توليد )صف(

0
30

0پاره وقت

تركيب نيروی انساني از حيث نحوه 

استخدام

)نيروهای رسمي، قراردادی و پاره وقت 

شركت(

رسمي

جمع 

0

واقعي در پایان سال 94

0

واقعي در پایان سال 94شــــــــرح 

تركيب نيروی انساني پيمانكاری

0مستقيم توليد )صف(
غير مستقيم توليد )پشتيبان(

جمع 

واقعي در پایان سال 96

0

ماموراز سایرشركتها 

)شاغل درشركت(
2

2جمع 

مامورین

ماموربه سایرشركتها 

)شاغل درسایرشركتها(
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 شركت حقوقی محیط -6
امين تقوانين و مقررات وزارت كار و مجموعه  :از رتندعبا شركت فعاليت بر حاكم مقررات و قوانين مهمترین

كل بودجه  انونق  -قانون مالياتها  -قوانين بانكي و پولي  -انون تجارت ق -قوانين بورس و اوراق بهادار -اجتماعي 

 قوانين گمركي. كشور و

 شركت منابع انسانی عملكرد گزارش-7

 این خصوص قابل توضيح است:موارد ذیل در 

 و بورس و بيمه و بانك قطعات ،لوازم و مجموعه های خودرو های ركت در نمایشگاه ش –الف 

 شركتباشگاه وسالن تمرینات ورزشي  فراهم آوردن امكان استفاده پرسنل از–ب 

 ثبت نام و  برگزاری سمینار آموزشی جهت تعدادی از همکاران  -ج

 

 اقدامات رفاهی و خدماتی  -8

 مان وپزشكي درپرداخت كمك هزینه  -الف 

 وام به پرسنل متقاضي پرداخت   - ب 

 یام خاص سالپرداخت كمك های غير نقدی در مناسبتها و ا-ج

 

 

 گروه كل تركیب پرسنل  -9

 به شرح زیر است : و پيماني قراردادی و رسميبر اساس شركتها  تركيب پرسنل تعدادوجدول 
تغییراتپرسنلپرسنلپرسنل 
نفرخدماتی و پیمانیقرارداديرسمی

1276512602037194394الكتریك خودرو شرق

)147(41573140754901 رینگ سازي   مشهد

201152553903837اگزوزخودرو خراسان

)9(3629020346355كابل خودرو سبزوار

3739917515817قطعات محوري خراسان

)2(05205052گازسیز صنعت شرق

0220221111مبدل خودروي  پاك

05050رام سازي ایمن مانا

028028262یاپكو

)30(1121.9231.7743.8073.837جمع 

سال1395سال 1396نام شركت
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 چارت سازمانی شركت قطعات اتومبیل ایران -10

 

 



 1396  اسفند 29 هب منتهي مالي دمریه ربای سالئت هی   فعاليت ارشزگ                                                                                            

 

26 

 ریسك اقتصاد وصنعت ایران یلتحل

نده ریسك یعني عدم اطمينان درباره نتایج آی. مای به غير از آنچه انتظارش راداریاحتمال هر نتيجه ریسك یعني

مدیریت ریسك شامل فرآیندی چهارمرحله ای است كه درمرحله اول ریسك های موجود  متقابال. یك اقدام

رحله مدوم ميزان قابل قبولي برای پذیرش ریسك تعيين مي شود. در شناسایي و رده بندی مي شوند، در مرحله 

راهكارها و استراتژی های مدیریت ریسك كه با سياست های كلي شركت سازگاری دارد مشخص  ،سوم روش ها

 ر صورتمي شود و باالخره مرحله چهارم به نظارت، كنترل، اندازه گيری، بازبيني و اصالح روش های موجود )د

 مي پردازد. ه گونه ای كه با اهداف شركت همخواني بيش تری داشته باشدنياز( ب

هيچ  دربخش فعاليتهای صنعتي با توجه به اینكه اصوال.  مدیریت ریسك الزمه رشد هركسب وكار استتوجه به 

 ر یكفعاليت اقتصادی فارغ ازریسك وخطر وجود ندارد.این مهم زماني دغدغه بيشتری را بدنبال داردكه بازا

 قيتل ترین عوامل محيط فعاليت هربنگاهیسك ناشي از عوامل كالن اقتصادی یكي ازمهمبازارآزاد ورقابتي باشد.ر

 . شودمي

 انواع ریسك 
ی از یك منظر ریسك را مي توان به دو گروه ریسك های مالي و ریسك های غير مالي تقسيم نمود. ریسك ها

 . ریسكر مي گذارند و مي توانند حتي شركتي را از پای درآورندمالي به طور مستقيم بر سودآوری شركت ها اث

یادی های غير مالي هرچند به صورت مستقيم بر بخش مالي شركت موثر نيستند اما بر ریسك های مالي تاثير ز

ریسك  دارند، بدین معني كه یك ریسك غير مالي در نهایت باعث تغييرات در متغيرهای مالي مي گردد و به یك

 مبدل مي شود.مالي 

 ریسك های مالي :-1

مورد دهد. این ریسك هنگامي روی مي نرخ ارزبه دليل تغييرات  ریسك نرخ ارز ارز؛ ریسك نوسانات نرخ الف(

ارز و یا ارزهای گوناگون  بهوابستگي شركت  مواد و قطعات مورد نيازبخش قابل توجهي از  توجه قرار مي گيرد كه 

ارزی قابل شركت بدهي كه  استشود هنگامي باشد. حالت دیگری كه باعث ایجاد ریسك نرخ ارز مي داشته

 .توجهي داشته باشد 

 یا تورّم( است. تورّم عبارت ازدر اثر كاهش ارزش پول )شركت با زیان  معنای مخاطرات مرتبطبه ؛تورم ریسكب( 

صورت غيرقابل طور معنادار و مداوم و اغلب بهها بهوضعيتي در اقتصاد است كه در آن، سطح عمومي قيمت

از  یابد، بدین معناست كه با مقدار ثابتيها افزایش ميهنگامي كه سطح عمومي قيمت. یابدبرگشت افزایش مي

 توان خرید. دارایي مالي مقدار كمتری كاال مي

های دار )مثل وام بانكي( در اثر تغييرات نرخاحتمال كاهش ارزش یك دارایي بهره ج( ریسك نوسانات نرخ بهره؛

ه، تابعي گویند. تغيير حاصل در ارزش دارایي در اثر نوسانات نرخ بهربهره در بازار را ریسك نوسانات نرخ بهره مي

 ز ميزان تغيير در نرخ و سررسيد دارایي است. ا

ود نقدینگي و عبارت از خطر بروز كمب برای شركتهاستترین ریسك ریسك نقدینگي مهمد( ریسك نقدینگي؛ 

ی پرداخت مطالبات در زمان براشركت گر آن است كه ست. این ریسك بيانی شركت ا های جاربرای تأمين هزینه

عدم  مند نباشد. این ریسك از سه عاملمدت كافي بهرهدارایي قابل فروش كوتاهسررسيد از منابع نقدی یا 

مدت در هنگام نياز و نيز عدم مدت، عدم توانایي تأمين منابع مالي كوتاهتوانایي اجرای تعهدهای مالي كوتاه

 مي شود.های مقرون به صرفه ناشي مدت با هزینهتوانایي تأمين مالي كوتاه

 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9_%D9%86%D8%B1%D8%AE_%D8%A7%D8%B1%D8%B2&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9_%D9%86%D8%B1%D8%AE_%D8%A7%D8%B1%D8%B2&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B1%D8%AE_%D8%A7%D8%B1%D8%B2&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B1%D8%AE_%D8%A7%D8%B1%D8%B2&action=edit
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 ر مالي:ریسك های غي-2

های شكلها پدید آمده و بهوسيله تصميم دولتشود كه بهاین ریسك از تحوّالتي ناشي مي ؛ریسك سياسي الف(

های اجتماعي و طور عمده از تغييرات قوانين، حادثهكند. كه بهرو ميگذاری را با مشكل روبهگوناگون سرمایه

  پذیرند. تناسب، اثر ميهای گوناگون، بهاعتصابها و سياسي از جمله انتخابات، انقالب، جنگ، شورش

 بازار واقتصاد های اقتصادی باعث كاهش كارآیي اقتصاد از جمله نظامسيطره دولت بر نظام ؛ریسك دولت ب(

وسيله دولت و بدون توجه به نرخ ها بهشود. تسهيالت تكليفي و دستوری و تعيين نرخ سود تسهيالت و سپردهمي

 سرمایه گذاری مي شود.رضه و تقاضا در بازار، باعث افزایش ریسك نقدینگي و ریسك سود حاصل از ع

گذاران است. این ریسك از ریسك قوانين و مقررات یكي از انواع مهم ریسك سرمایه ؛مقرراتوریسك قوانين  ج(

تغيير در  (غوآننفع )ریسك مربوط به كسب مجوّز و لتغييرات در مقررات در قبال یك شركت ذیمقوالتي همچون 

هایي ميتوانند در كند چه سازمانمشخص ميكه كفایت سرمایه؛ مقررات مربوط به تعيين حداقل سرمایه مورد نياز 

رات و قوانين مربوط به صاد وتغييرهای قوانين از جمله قوانين ماليات  و یك باید بروندصحنه باقي بمانند و كدام

كند كه چه تر است، بازار تعيين ميرنگكه چنين قوانين و مقرراتي كمدر محيط صنعتي نشات مي گيرند.واردات 

 د.نماینكسي باید برود. ولي در محيطي كه مقررات غير بازار وجود دارد، مقامات این موضوع را مشخص مي

های پرسنلي یك شركت مانند استخدام، آموزش، انگيزش و حفظ این ریسك به سياست ریسك منابع انساني؛ د(

زشمند، شود. ریسك منابع انساني به اشكال مختلفي مانند ریسك از دست دادن كارمندان اررمندان مربوط ميكا

 نماید. ریسك انگيزش ناكافي یا غلط مسئولين كادر مدیریتي و غيره بروز مي

و مشتریان در اشركتهصورتي كه حق و حقوق هابهدر صورت ضعف در طراحي قرارداد حقوقي؛ ریسك و(

ا رشركتهاریسك حقوقي قرارداد؛ مفاد اجرای در توانایي ویا عدمصورت عادالنه لحاظ نگردد، های مختلف بهتحال

ها به تواند باعث ضرر و زیان بسيار سنگيني شود.دربعضي از موارد، این زیانبرد. این ریسك، ميباال مي

 منجرگردیده است.شركتهاورشكستگي 

تواند از قصور و عدم كارایي پرسنل و افراد، تكنولوژی و روند كاری رخ يریسك عملياتي م ؛عملياتي ریسكه(

 ادتوسط افر سد اقتصادیي كه اعالوه بر عملكرد عمدی مفدهد.مهمترین عوامل مؤثر بر بروز ریسك عملياتي 

مني محل های ناشي از كاركنان، یا عدم ایانگاریعوامل غير عمدی یا سهلانجام مي شود ،  شركتخارج از داخل و

 را نيز در بر مي گيرد.شودها ميكار كه باعث از بين رفتن فيزیكي دارایي

 

-امریسك قيمت سه-:وهلدینگ باریسك های متعددی ازقبيل  یاپكو همانند سایرشركتهای سرمایه گذار گروه

ن الصه مهمتریمواجه مي باشد.  به طورخو.........ریسك نرخ ارز -تها ریسك تورم قيم-ریسك ناشي از نرخ بهره

 چالش ها وریسك های عرصه فعاليت اقتصادی در كشور را مي توان بشرح ذیل برشمرد:

 كمبودنقدینگي بنگاهها-1

 كي محدویت های بان تحریم هاو مشكالت ناشي از اعمال-2

       و مواد خارجي نرخ ارز رشدناشي از فزایش قيمت تمام شده مواد اوليه بویژه مواد خارجيا-3

 ت كنترل قيمت محصوالت وعدم تغيير نرخ فروش سياس-4

 دم امكان دریافت بموقع مطالبات ازمشتریان اصليع-5

 محصوالت چيني بي كيفيت  ورود -6

  باالی بانكي  نرخ بهره   -7

 ركود حاكم بر بازارها-8
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 قام ميليون ریال(ار)                        1396سال  میزان تحقق اقالم بودجه اي سود و زیان تلفیقی گروه

 درصد تحقق بودجه تعدیلی  عملكرد  شرح

 %85  11,144,675  9,418,252 درآمد حاصل از فروش كاال/ ارائه خدمات

 %83 (10,285,050) (8,536,768) بهاي تمام شده كاالي فروش رفته/خدمات ارائه شده

 %103  859,625  881,484 سود )زیان( ناخالص

 %98 (403,096) (394,249) ري و عمومیهزینه هاي فروش, ادا

 %949  37  351 ملیاتیع -سود حاصل از سرمایه گذاري ها 

 %105  15,000  15,686 ملیاتیع -سود حاصل ازفروش سرمایه گذاري ها 

    0  479,930 ینگ سازي مشهدر-سود حاصل از واگذاري واحدتجاري فرعی 

 %113 (46,489) (52,424) خالص سایر درآمدها و هزینه هاي عملیاتی

 %11- (434,548)  49,294 جمع هزینه هاي عملیاتی

 %219  425,077  930,778 سود )زیان( عملیاتی 

 %84 (409,153) (343,977) هزینه هاي مالی

 %73  40,223  29,215 خالص سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتی

 %85 (368,930) (314,762) جمع هزینه هاي غیر عملیاتی

 %1097  56,147  616,016 سود )زیان(قبل از كسر مالیات 

 %64 (18,600) (11,895) مالیات بر درآمد سال جاري

    0 (23,259) مالیات بر درآمد سال قبل

 %1547  37,547  580,862 سود ) زیان ( خالص 

 %100  158,052  158,052 سود )زیان (انباشته ابتداي دوره

    723 (32,371) ت سنواتیتعدیال

 %100 (60,815) (60,815) سودسهام مصوب

    0  217,967 ركت رینگ سازي مشهد مستثنی از تلفیقش-سایر تغییرات سودانباشته 

 %637  135,507  863,695 سود)زیان (قابل تخصیص

 %356 (8,416) (29,945) اندوخته قانونی

    0  0 اندوخته طرح و توسعه

زان كمتر از مي كل گروهفروش  الحظه مي گردد كهم، تعدیلي با بودجه  1396طبيق عملكرد سال در ت

این امر ناشي از عدم لحاظ فروش شركت رینگ سازی مشهد )كه ،  پيش بيني شده محقق شده است

 ت.از گروه منفك گردیده ( مي باشد. ليكن در عمل فروش كليه شركتها بيش از پيش بيني بوده اس

 %219سود عملياتي با .هيچ گونه انحرافي از پيش بيني دیده نمي شود ی عملياتي خش هزینه هادر ب

كه البته بخش عمده آن ناشي از سود فروش شركت رینگ رشد مطلوبي را نشان ميدهد ، تحقق 

يش بسيار بيشتر از پكه نتيجه عمليات گروه مي باشد با تحقق هم سودخالص . سازی مشهد مي باشد

ني در تحقق اهداف و پيش بي . براین اساس مي توان گفت گروهضعيت مطلوبي را نشان ميدهدبيني و

 ملياتي خود به خوبي عمل كرده است.های ع
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 میلیون ریال()                                     1396جه اي صورت سود)زیان(شركت اصلی سال میزان تحقق اقالم بود

 

 د تحققدرص بودجه تعدیلی عملكرد شرح

 %101 (46,239) (46,565) هزینه هاي عمومی و اداري

 %13  44,319  5,741 سودحاصل ازسرمایه گذاري هاي عملیاتی

 %3304  15,000  495,616 سودحاصل ازفروش سرمایه گذاري هاي عملیاتی

 %124  76,044  94,039 سایر اقالم عملیاتی 

 %616  89,124  548,831 سود )زیان( عملیاتی

 %154 (2,356) (3,620) هزینه هاي مالی

 %187  13,593  25,444 سایر درآمد )هزینه( هاي غیرعملیاتی

 %569  100,361  570,655 سود )زیان( قبل از كسر مالیات

   (5,490) (8,771) مالیات بردرامد سال جاري

  0 (7,155) مالیات بر درآمد سال قبل
 

 %585  94,871  554,729 سود خالص

 %100  193,003  193,003 سود)زیان( انباشته ابتداي دوره

 %0  0  0 تعدیالت سنواتی

 %100 (52,000) (52,000) سود سهام

 %295  235,874  695,732 سود)زیان( قابل تخصیص

 %585 (4,744) (27,736) اندوخته قانونی

    0  0 اندوخته طرح و توسعه

 

نيز بودجه تعدیلي   سه با پيش بيني یمبيل ایران درمقاقطعات اتوعملكرد شركت 

به  را  نشان ميدهد. مطلوبيوضعيت همانگونه كه در اقالم مقایسه ای دیده مي شود 

ا هكليه درامدها بيش از پيش بيني محقق شده اند.از سوی دیگر هزینه گونه ای كه 

  درصدی585با تحقق واقعي سود خالص .لذا كمتر از پيش بيني ها محقق شده اندنيز 

 است. اتفاق افتادهپيش بيني بودجه، از فراتر 
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 سال قبل تبیین شده بود:مجمع ت مدیره كه در ئمیزان تحقق برنامه هاي هی

 شركت رینگ سازي می باشد.(سهم اقلیت نسبت به بودجه ناشی از حذف فروش واقعی فروش عدم تحقق )علت 

 

 

 گردش حساب سود انباشته شركت اصلی

 بشرح ذیل ميباشد :29/12/1396 گردش حساب سود انباشته و سایر اندوخته ها برای سال مالي منتهي به

 

 تغییرات 1395سال 1396سال شرح

 %407 109,496 554,729 سود خالص )میلیون ریال(

 %13- 221,745 193,003 سود)زیان( انباشته ابتداي دوره

 %100- (317) 0 تعدیالت سنواتی

 %60 (32,500) (52,000) سود سهام مصوب

 %133 298,424 695,732 سود)زیان( قابل تخصیص

 %0 (5,421) (27,736) اندوخته قانونی

 %0 (100,000) 0 اندوخته طرح و توسعه

 %246 193,003 667,996 سود )زیان( انباشته

 

 

 محقق شده تعدیالت  سال  1395در مجمع سال  برنامه عنوان شده )در مجمع سال قبل(

 
 ه میلیون ریالارقام ب ارقام به میلیون ریال ارقام به میلیون ریال

 9,418,252 11,144,675 9.836.974 فروش كل گروه 

  580,862  37,547 10,601 سود خالص تلفیقی

 554,729 94,871 76,573 سود شركت اصلی 

 ریال 853 ریال146 ریال118 ((شركت اصلی (epsسودهرسهم )

 111رتبه  124رتبه  124رتبه  شركت برتر 100حضور در میان 

 افتتاح و بهره برداري 1396بهمن  1396شهریور ي ازپروژه كاتالیست كوتینگبهره بردار
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 1397سال  هاي رنامهب
 

  : 1397اهم برنامه های گروه برای سال 
 فروش كل گروه: - 1

 است.ریال پيش بيني گردیده ميليون  9.162.961معادل 
 

 : شركت اصلی بینی سود هرسهم پیش-2

 پيش بيني شده است،ریال  61 سودهرسهم
 

 حفظ وافزایش سهم ازبازار:-3

ه باستراتژی اصلي شركت افزایش فروش ،كسب سهم بيشتر از بازار ، توسعه ساخت داخل و كم كردن وابستگي 

 برتركشور است. شركت  100واردات و حضور درميان 

 

 نی میان گروه: توسعه برنامه هاي بازرگا-4

ــروه و مزیت   ــود گ ــای موج ــت ه ــتفاده از ظرفي ــایاس ــدامات    ه ــطه اق ــه واس ــي ب ــي درون گروه ــم افزای ه

 .و مبادالت في مابينبازرگاني 

 

 شركت رام سازي ایمن مانا-5

 : 301پروژه رام زیر موتور پژو

ورد نياز است.حجم سرمایه گذاری م شدهدر ایران خودرو تعریف 2008و  301 و208پژو های این پروژه  به تبع توليد خودرو

سيس شده ثبت و تا "رام سازی ایمن مانا"ميليارد ریال براورد گردیده است.به همين منظور شركت  200به این منظور حدود

 است.
 

 شركت كابل خودرو سبزوار-  6

301  پروژه مجموعه شیشه باالبرهاي خودرو پژو  

خصوص  ایران خودرو ، شركت كابل خودرو موفق به عقد قرارداددردر  301با توجه به عملياتي شدن توليد پژو 

ر دریف و توليد شيشه باالبر این خودرو گردیده است.لذا به منظور ایجاد خط توليد این محصول پروژه مذكور تع

 ميليارد ریال مي باشد.35دستور كار قرار گرفته است.حجم سرمایه گذاری مورد نياز حدود 

 و خراسانشركت اگزوز خودر -7

 EC5براي موتور Hot Endپروژه تولید مجموعه 

ور برای موت 301اگزوز خودروی پژو  Hot Endشركت اگزوز خودرو موفق به اخذ قرارداد توليد مجموعه  

EC5.ليان با عنایت به اینكه ساميليارد ریال مي باشد.17براورد كل هزینه این پروژه حدود گردیده است

رای بيشتر خودروهای توليدی گروه ایران خودرو قرار خواهد گرفت این پروژه ببر روی EC5آینده موتور 

 اینده شركت سوداور است.
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 شركت الكتریك خودرو شرق   -8 

 الف ( پروژه ا حداث كارخانه تولید كانكتور و ترمینال فلزي

سرمایه گذاری مشترك )جوینت ونچر ( بين شركت الكتریك خودرو شرق و یك شركت این پروژه كه در قالب 

است.هدف از انجام این پروژه خودكفایي، اشتغال زایي و كاهش خروج ارز  (تعریف شده50-50تایواني به صورت )

ي نش فند داكشور و بهبود كيفي مواد اوليه مورد استفاده در دسته سيم خودرو مي باشد.اجرای این طرح به ورو

دت ور و متوليد انواع كانكتور و ترمينال به كشور منجر خواهد شد.مكان انجام آن منطقه صنعتي بينالود نيشاب

كه سهم  ميليارد ریال مي باشد200زمان اجرای آن یك سال خواهد بود.حجم سرمایه گذاری مورد نياز این پروژه 

 ميليارد ریال مي باشد.100هریك از طرفين 

 301ژه دسته سیم  پژوب ( پرو

 546شامل  301شماره فني مي باشد كه، مجموع پك دسته سيم های  26نوع دسته سيم و  11شامل  301پروژه 

سخت  قطعه آن كامال جدید بوده ودر ليست تامين ویژه قرار گرفته است. نيازمندیهای 362قطعه مي باشد كه 

راساس برنامه ميليارد ریال برآورد شده است. ب 94ژه به مبلغ ساله پرو 5افزار و تجهيزات بر اساس برنامه توليد 

 ست ایجاد شود340دستگاه بایستي ظرفيت توليد روزانه  445000ساله با تيراژ  5كلي 

 ج (  پروژه نود هاي الكترونیكی

 باشد كه  سيستم  بتني بر شبكه ميسيستم م های مطرح و روز خودرو سازی جهان  از جمله پروژه

 با نود های معرفي شده  در ذیل ازجمله آنهاست:  اكوماكس

های این نود كامل گردد كه طراحي و تستكنترل قسمتهای جلویي خودرو بوسيله این نود كنترل مي: FCMنود

 گردیده است و آماده توليد انبوه است.
 

ظير اطالعات بين نودهایي ن :در قسمت داخل اتاق خودرو، این نود وظيفه كنترل هماهنگي و انتقالBCMنود 

های خودرو و همچنين قفل مركزی ها و شيشهكالستر، سيستم مالتي مدیا، سيستم تهویه و همچنين كنترل درب

شت پهای نهایي آن با موفقت و ... را برعهده دارد.شایان ذكر است طراحي این بورد به اتمام رسيده است و تست

 سر گذاشته شده است

های الزم جهت های جدید برای توليد كالستر برای خودروهای موجود و همچنين آمادگيه پروژه: از جملICNنود 

 EKSهای صنعت خودرو در كشور در دستور كار شركت های جدید بنا بر نيازایجاد بستر مبتني بر  تكنولوژی

 قرار گرفته است.

مان محسوب ميشود كه تاكنون جهت :صفحه نمایش چند منظوره از جمله جدیدترین پروژه های سازMFDنود 

 های مطرح در زمينه الكترونيك خودرو رایزنيایجاد بستر مناسب و طراحي و توليد داخلي این محصول با شركت

 شده است.

 

 

 

 

 



 1396  اسفند 29 هب منتهي مالي دمریه ربای سالئت هی   فعاليت ارشزگ                                                                                            

 

33 

 

 

 

 

 : شركت با تماس اطالعات

 :پستي آدرس -

 14845-113ندوق پستي :ص-9الك پ-یت ا... كاشانيآتدای بلوار با-فلكه دوم صادقيه-دفترمركزی :تهران

 021-44048353:         فكس مارهش                           021-44050425:            تلفن شماره 

  

 : شركت اینترنتي سایت آدرس 

 

 www.iap.co.ir                                                                   آدرس سایت                                                                             

info@iap.co.ir                                                                                                                             آدرس پست الكترونيك                                                                                                                                      

 :شركت با گذاران سرمایه روابط امور به مربوط اطالعات

 :پستي آدرس

 14845-113ندوق پستي :ص-9الك پ-یت ا... كاشانيآتدای بلوار با-فلكه دوم صادقيه-دفترمركزی :تهران
 

 021-44048344        :فكس شماره                          021-   44053087       :تلفن شماره 

 شركت  اینترنتي سایت و الكترونيكي پست آدرس -

 قای رستمي آ       :سهامداران سواالت به پاسخگویي مسئول اشخاص -

 

 

mailto:info@iap.co.ir
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