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 یادآوري
 مندرج مالي اطالعات اگرچه .است سرمايه بازار كارايي ازالزامات يكي شفاف مالي وجوداطالعات

 تلقي ايهسرم بازار براي مالي اطالعات عمده ازمنابع يكي عنوان به اساسا مالي درصورتهاي

 را ميتيبااه اطالعات ميتواند سهام صاحبانعمومي  مجمع هب مديره هيات گزارش ولي ميشود،

 به مديره هيات ديگرگزارش ازطرف.آورد فراهم مالي درصورتهاي مندرج اطالعات درتكميل

 هاي جنبه درخصوص رساني اطالع جهت در مديره هيات براي فرصتي عنوان به ميتواند مجمع

 .باشد سهامداران به عملكردخود مهم

 يمال سال ازانقضاي بايدپس شركت مديره تئهي)" 1347بمصو( تجارت نونقا232ماده طبق

 و ودس وحساب عملكرد وحساب ترازنامه وهمچنين سال رادرپايان شركت وديون دارايي صورت

 رمزبو مالي سال طي شركت عمومي وضع و فعاليت درباره گزارش ضميمه رابه شركت زيان

 ساالنه يعموم مجمع ازتاريخ قبل روز بيست اقالً بايد ماده دراين مذكور اسناد.كند تنظيم

 ".شود گذاشته بازرسان ختيارادر

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

  حسابرسيو حسابداري استانداردهاي براساس تا نمايد ملزم را سرمايه دربازار فعال هاي تشكل

 ازاراوراقب قانون 45ماده3بند مطابق اينكه ضمن.دهند انتشار خودرا جامع اطالعات كشور، ملي

 دنز شده ثبت شركتهاي كه است اطالعاتي ازجمله"مديره به مجمع هياتگزارش "بهادار

 .باشند مي سازمان اجرايي دستورالعمل طبق آن ارائة به مكلف سازمان

تومبيل ايران امديره گروه صنعتي قطعات  تئهيه اينك نظربه و فوق قانوني الزامات به توجه با

 بهبود قاء وتار راستاي در را وتالش خود توان خود را امانتداركليه سهامداران دانسته وتمامي 

 اندفرض ميد برخود،شته دا معطوف رضايت خاطرصاحبان سهام وضعيت سرمايه هاي شركت و

 .قراردهدسهامداران  دراختياربصورت بهنگام  رااطالعات الزم 

 يانه عادي سال عمومي به مجمعمديره  تئهيفعاليت  ساالنه گزارش عنوان بهحاضر مجموعه

 عملكرد و شركت عمومي وضع اطالعاتي درخصوص 29/12/1397به مالي منتهي سال براي

 شرايط، با مطابق نآدر مندرج اطالعاتي محورهاياين گزارش و.ارائه مي نمايد مديره تئهي

 ومالي  تهايدرصور شده ارائه براطالعات مبتنيو ايران سرمايه بربازار حاكم تمقررا و قوانين

 ه است.گرديد تهيه موجود اطالعات و ومداركسوابق برپايه 
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 )تلفیقی(اطالعات زیدهگ
 1396سال  1397سال  مالي طي سال)میلیون ريال(: عملكرد اطالعات الف(

 9,418,252 8,820,882 ودرآمدارائه خدمات خالص فروش

 930,778 367,595 سودعملیاتي

 29,215 48,782  غیرعملیاتي سايردرآمدهاوهزينه هاي 

 580,862 57,395  مالیات كسر از پس – خالص سود

 (32,371) (76,966) سنواتي تعديالت

 517,199 1,103,782  عملیاتي فعالیتهاي از حاصل نقد وجوه

     ال )میلیون ريال(:س پايان در مالي وضعیت ب (طالعات

 6,652,968 8,359,405 دارايیها جمع

 4,688,067 6,691,442 جمع بد هیها

 650,000 650,000 شده ثبت سرمايه

 1,964,901 1,667,963 سهام صاحبان حقوق جمع

     بازده )درصد(: نرخ(ج

 %9.1 %0.8 (1دارايیها) بازده نرخ

 %34.9 %3.2 (2( ) يژهو )ارزش سهام صاحبان حقوق بازده نرخ

      :سهم هر به مربوط اطالعات د(

 1,100,000,000 1,100,000,000  مجمع برگزاري زمان در سهام تعداد

 528 52 ريال – سهم هر واقعي سود

 1,000 1,000 ريال – سهم هراسمي  ارزش

     : ساير اطالعات(  ه

 3,357 3,122 ( سال )پايان رنف –و پيمانكاري كاركنان رسمي و قراردادي تعداد

 

 ها دارايي بازده نرخ سودخالص= /سالي ابتداوانتهاي اييهامتوسط جمع دار (1                 

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

 1396سال  1397سال  میلیون ريال(: سال) طي مالي ردعملك اطالعات الف(

 501,357 98,528  حاصل ازسرمايه گذاري بلندمدت درآمد

 548,831 (5,058) عملیاتي سود

 25,444 30,767 غیرعملیاتي سايردرآمدهاوهزينه هاي 

 554,729 11,094  مالیات كسر از پس – خالص سود

 0 0 سنواتي تعديالت

 (36,534) 422,306  عملیاتي فعالیتهاي از حاصل نقد وجوه

     :ريال( سال )میلیون پايان در مالي وضعیت ب(اطالعات

 2,049,046 2,909,170 دارايیها جمع

 571,229 1,907,317 بدهیها جمع

 650,000 650,000 شده ثبت سرمايه

 1,477,817 1,001,853 سهام صاحبان حقوق جمع

     بازده )درصد(: نرخ(ج

 %32.1 %0.45 (1)دارايیها بازده نرخ

 %45.2 %0.89 (2)( ويژه )ارزش سهام صاحبان حقوق بازده نرخ

      :سهم هر به مربوط اطالعات (د

 1,100,000,000 1,100,000,000  مجمع برگزاري زمان در سهام تعداد

 118 59  ريال – سهم هر سود پیش بیني اولین

 146 111  ريال – سهم هر سود پیش بیني آخرين

 504 10 ريال – سهم هر واقعي سود

 750 10 ريال – سهم هر نقدي سود

 2,002 3.213 (3)(28/03/1398ريال) -گزارش تايید تاريخ در سهم هر قیمت آخرين

 1,000 1,000 ريال – سهم هر دفتري ارزش

 4.0 321.3 (4)- سهم هر واقعي درآمد به قیمت نسبت

     : سايراطالعات(  ه

 27 29 ( سال )پايان نفر – كاركنان تعداد
 ها دارايي بازده نرخ سودخالص= /ابتداوانتهاي سال يداراييهامتوسط جمع  (1                

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

 .ستا رسيده مديره هيات تصويب به گزارش اين كه ميباشد 18/30/8913تاريخ گزارش، تاييد تاريخ از منظور ) 3               

   p/E=درتاريخ تاييدگزارش سهمقيمت هر سهم/هر( سود4               
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 مقدمه
 اتفاقات سال اين در .بود ايران صنعت و اقتصاد فراروي سالهاي ترين دشوار از يكي 1397 سال

 دسترسي كاهش و ايران صنعت و اقتصاد تحريم .پیوست وقوع به داشت بر در يتلخ نتايج كه مهمي

 جیرهزن نفت, صنعت زنجیره از پس كرد. تحمیل كشور بر را دشواري وضعیت نآ انتقال و نقل و ارز به

 از آمريكا خروج اعالم با همزمان رودمي شمار به كشور بزرگ صنعت دومین كه خودروسازي صنعت

 شركاي رفتن و خودروسازي تحريمزا .گرفت قرار ها تحريم ترين اساسي فهرست در برجام,

 واردات ممنوعیت ازآنپس و ارز نرخ  جهش , خودرو بازار در قیمتي شديد فزايشا تا گرفته خارجي

  نام ثبت  زمان هم و خودرو تولید د.كاهشكر وارد استراتژيك صنعت اين به بزرگي شوک , خودرو

 و نقل شدن مشكلبطور خالصه بود. سال اين اتفاقات ديگر از خودرو میلیون يك حدود خريد پیش

 فتوق موجب نیاز مورد قطعات واردات جهت ارز نبودن دسترس در و كشور به خارجي ارزهاي انتقال

 كه سنگیني فشار شد. كشور از خودروسازان شركاي خروج و داخلي خودروهاي از بسیاري ساخت

 متقی صعود و تولید شديد افت باعث كرد, وارد خودرو بازار به هاتحريم بازگشت و برجام نقض

 گرديد.

 رب قطعا كه بود خواهد اخیر دهه چند در كشور اقتصادي سال ترينسخت نظر به نیز 1398 سال

 براي دشواري سال 98 سال كرد بیني پیش توان مي  اساس برهمین . دگذارمي تاثیر صنعت و تولید

 و خارجي خودروهاي واردات احتمال ارزي, منابع كاهش كه حالي در و است زيخودروسا صنعت

 در یدتول اينكه احتمال شرايط, اين با كرد, خواهد قبل از تر سخت را خودرو صنعت نیاز مورد قطعات

 نیز تقاضا ها,قیمت افزايش دلیلبه بسا چه است. زياد باشد, نداشته مطلوبي اوضاع نیز آينده سال

 سال اينبنابر و است تولید به وابسته شدت به 98 سال در خودرو قیمت ,ديگر عبارتبه .دكن افت

 . شودمي انحصار وارد احتماال ايران خودروبازار ديگر بار 98

 قرار استفاده مورد هاتحريم زدن دور براي راهكاري عنوان به تواندمي قطعات سازيداخلي البته

 جهان, خودروسازي با ارتباط قطع اگرچه همچنین .است برزمان و برهزينه روش اين هرچند گیرد,

 ردعملك به توجه با لیكن , كندمي سلب ايران خودروي صنعت از را محصول مطلوب توسعه امكان

 اتكاي به را كار بايد لذا و داشت آنها به ديیام اين از بیش نبايد گذشته سال چند در خارجي شركاي

 رشد به رو و بهتر آينده نويد سال اين از سالمت به گذر حال عین در .گرفت سر از داخلي توان

 رو يا دريچه و تولید رونق سال به ممكن ترتیب هر به را 1398 سال كرد تالش بايد لذا بود. خواهد

 كرد. تبديل بهبود به
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 شركت درباره كلیاتی
 )سهامی عام(نگروه صنعتی قطعات اتومبیل ایرامروري برعملكرد

يك میلیون دستگاه انواع خودروي سواري , وانت و حدود  1397دروسازان كشور درسال خو

درصدي 38رشد كاهش از  1396سالتجاري تولید كردند كه اين میزان تیراژ تولید نسبت به 

ید و قطعه سازان موثر واقع شده و تولفعالیت برتولید به صورت مستقیم  كاهش.اين حكايت دارد

ز نی )سهامي عام(داده است .گروه صنعتي قطعات اتومبیلهمان نسبت كاهش  بهفروش شركتها را 

 السرد گروهين ايافته است.كاهش همین حدود  در كل گروه از اين اتفاق مستثني نبوده و فروش

درصد را  6كاهش رشدي برابر كه میلیون ريال را رقم زده است 8.820.882فروشي معادل 1397

مشهد از گروه و لذا  اصلي اين كاهش حذف شركت رينگ سازيالبته يك عامل نشان میدهد.

 كاهش فروش مي باشد.

مه تحقق برنا به منظورحفظ وتثبیت جايگاه خود درمیان شركتهاي بورسي تالش نمود تا با شركت

ل ريا18نهايتا ريال( رافراهم آورد,كه  59 ) اعالم شده EPSتحقق هاي پیش بیني شده زمینه 

ز بدهیهاي علت اصلي كاهش سودآوري هزينه هاي تسعیراراست.  كردهرا محقق هرسهم  سود

 ارزي شركت بوده است.

گزارش سازمان مديريت صنعتي در سال تطبیق با  گروه صنعتي قطعات اتومبیل ايران براساس

 كت برتر كشورشر 500در میان ( 1396صورت هاي مالي سال میزان فروش واقعي براساس ) 1397

كرده  در میان شركتهاي برتر كشور را كسب جايگاهو بهبود ارتقاء تابعه خود شركت  5همراه با 

( 111)رتبه 1396به گزارش سال نسبت 105با كسب رتبه  قطعات اتومبیل ايران شركت  .است

از  ن همچنین شركتهاي تابعه آن به ترتیب اگزوز خودرو خراسارتبه ارتقاء يافته است.  6برابر

 186به رتبه 214  رتبهاز شرق  رسیده است .شركت الكتريك خودرو  175به رتبه  207رتبه 

شركت و صعود كرده است  298 به رتبه 312رتبه از شركت قطعات محوري  ارتقاء يافته است .

  رسیده است .398به رتبه   412رتبه  ازكابل خودرو سبزوار 

صد , در69.23مايه بمیزان با انجام افزايش سر 1397در سال گروه صنعتي قطعات اتومبیل ايران 

ن افزايش علیرغم اين میزامیلیارد ريال رسانده است.1100میلیارد ريال به  650سرمايه خود را از 

 سطح قبل از افزايش بیش ازدر تعداد سهام , سهم هم اكنون قیمت خود را بازيافته است و 

 سرمايه تثبیت گرديده است.
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 : موضوع فعالیت تاریخچه تأسیس و 

ن بنام شركت صنعتي رضا تأسیس و در شهرستا1352شركت سهامي عام تولیدي قطعات اتومبیل ايران در سال  

طبق  30/7/1370به شركت قطعات اتومبیل ايران تغییر نام پیدا كرد و در تاريخ 1357مشهد به ثبت رسید .درسال

 شركت سرمايه ,ان بورس اوراق بهادارتصمیمات مجمع عمومي فوق العاده و به منظور ارائه سهام شركت در سازم

نوع شركت از سهامي خاص به سهامي عام تبديل ازيك میلیارد به سه میلیارد ريال افزايش يافت و 

با تصويب مجمع عمومي فوق العاده  1375درسال به عضويت سازمان بورس پذيرفته شد.1371درسالگرديد.

یارد وسعه و تكمیل و آورده نقدي سهامداران به سي میلسرمايه شركت از محل مطالبات حال شده , اندوخته ت

ت خود را به ثبت رسید و فعالی 117507مركز اصلي شركت به تهران انتقال يافت و تحت شمارهريال افزايش و نیز 

ديد جه هاي با شش كارخانه در زمینه تولید قطعات مختلف خودرو ادامه داد. بلحاظ توسعه فعالیتها و انجام پروژ

ر نماد شركت د 1382در سالگانه شخصیت حقوقي مستقل اعطاء گرديد.  6به كارخانجات 1376دوم سال مهنیدر

ن به شركت گروه صنعتي قطعات اتومبیل ايرا 1383بورس بازگشايي و فعالیت مجدد آن آغازگرديد و در سال

شركت 1386ت.درسالريال افزايش يافدسرمايه شركت ازسي به صدوبیست میلیار1384تغییر نام يافت.درسال

باثبت شركت سرمايه گذاري ساختمان عرش آذين 1387گازسیزصنعت شرق به اين گروه اضافه گرديدودرسال

 بهدرصد  122.2سرمايه شركت باافزايش 1388درسال شركت افزايش يافت.8شركتهاي گروه به البرزتعداد

 رواگذاشركت ايمن خودرو شرق 1390 درمتابعت ازسیاست واگذاري شركتها درسالرسید.میلیون ريال  266.630

صويب همچنین با توجه به اتمام ماموريت شركت عرش آذين البرز اين شركت حسب تازگروه ياپكو جدا گرديد. و

ايه هاي توسعه دامنه فعالیتهاي گروه و افزايش سرم به باعنايتمنحل اعالم گرديد. 1393مديريت شركت در سال 

 78/143مصوب و سرمايه شركت با افزايش سرمايه شركت ياپكو نیز  1394رسال د ,انجام شده در شركتهاي گروه 

نوان به ع1394كه در سال  "شركت مبدل خودرو پاک"میلیون ريال افزايش يافت.650.000به افزايش   درصد

كت همچنین شر 1396در سال به بهره برداري رسید. 1396در پايان سال  شركت جديد گروه تاسیس گرديده بود

اسي قانون اس 44اصل  دو شركت رينگ سازي مشهد در راستاي عمل به مفابه ثبت رسید "ام سازي ايمن مانار"

بل از و قمیلیارد ريال انجام 1100مراحل افزايش سرمايه شركت به  1397در سال به بخش خصوصي واگذار گرديد.

 مجمع ثبت گرديد.

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

 : موضوع اصلي

  درو,نصب,خريد,فروش وتوزيع هرگونه قطعات واجزاءهرنوع خوـ تولید 1

  نظارت وپشتیباني ازشركتهاي مرتبط با شركتهاي سرمايه پذير ,مديريتـ 2

 تهاي بورسيكشرواردات وصادرات وخريد وفروش وپذيره نويسي سهام ,ونه عملیات تجاريگانجام هرـ3

 وغیربورسي

 اوراق بهادار بورس آماده سازي شركتهاي سرمايه پذيرجهت ورودبه سازمانـ 4

 موضوع فرعي :

  خودروييايه گذاري ومشاركت درتولید,نصب,خريد,فروش وتوزيع هرگونه قطعات ولوازم غیرسرم-1

 منقولقدام ومشاركت درهرگونه عملیات ساختماني وصنعتي وخريدوفروش اموال منقول وغیرا-2

وخارج  درداخلجديد تأسیس شركتهايسرمايه گذاري وو درصورت لزوم  حقیقي وحقوقيـ مشاركت با اشخاص 3

 .ربه منظورتحقق اهداف شركتازكشو
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  تغییرات ان و سرمایه
 هر اسمي ارزش به سهم 1.000.000تعداد )شامل ريال میلیون 1000مبلغ 1370تاقبل از سال شركت سرمايه

 266.630.000تعداد  شامل ريال میلیون 266.630مبلغ ذيل به شرح به چند مرحله طي كه ريال( بوده1000سهم

به  باعنايت .است يافته افزايش29/12/1388به منتهي ريال در پايان سال مالي1000هرسهم اسمي سهم به ارزش

رمايه افزايش س1394توسعه دامنه فعالیتهاي شركتهاي گروه وافزايش سرمايه هاي انجام شده در شركتها,درسال

مع نیزمج 1397در سال در مجمع مصوب گرديد.میلیون ريال  650.000افزايش به  %143.78نیز با  شركت ياپكو

 رديد.ثبت گ 28/03/1398و در میلیارد ريال افزايش 1100 مو افقت و سرمايه بهافزايش  ٪69 فوق العاده با 

 

 شركت سرمايه تغییرات

 سرمايه افزايش محل )ريال میلیون) جديد سرمايه سرمايه افزايش درصد سرمايه افزايش تاريخ

 ازمحل ديون 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 

 ودانباشته وس

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

 نقدي سهامدارانوآورده 

27/03/1395 78/143 650.000 
 مطالباتو ازمحل سود انباشته

 وآورده نقدي سهامداران

28/03/1398 23/69 1.100.000 
 ازمحل مطالبات

 وآورده نقدي سهامداران
 

 

 1397در پایان سال  سهامداران عمدهتركیب 

 نام سهامدار رديف
1397/12/29 

 درصدسهام تعداد سهام

 58.79 382,119,688 سرمايه گذاري سمند 1

 4.42 28,700,000 گروه توسعه مالی مهرآيندگان 2

 36.79 239,180,312 ساير سهامداران 3

 100 650,000,000 جمع

 

 مسئولیت دارد.بورس  بازار سهام در عمده كننده بعنوان كنترل درحال حاضرشركت سرمايه گذاري سمند 
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 29/12/1397سهامداران اصلی شركت در نمودار    

 

 

 بهادار اوراق ازمنظربورس شركت

 سهام قیمت و معامالت وضعیت

وضعيت  عام تغييرسهامي ارائه سهام دربورس ازسهامي خاص به  منظوره ب 30/07/1370 اريختدر شركت

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

 .گرفت قرار معامله مورد سالاين  باردر اولين براي آن سهام و بازگشائي

 :خیرا سال 2طي شركت سهام ضعیتو

مالیسال

منتهی

به

 

سهامتعداد

شدهمعامله

 

سهامارزش

 شدهمعامله

()میلیون ریال

 

 تعداد

روزهاي

بودنباز

نماد

 

تعداد

روزهایی

معامله  نمادكه

 استشده

مالیسالپایان

 

  بازار ارزش

 ()میلیون ریال

قیمت

سهم

 )ریال(

سرمایه

 )میلیون ریال(

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

29/12/1397 829.465.754 1.467.942 231 230 1.684.100 1534 650.000 
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 1397حلیل عملكرد بازار بورس در سال ت

با شروع  فراتر رود. واحدي 233هزارو  61رقم  از ه بودبازار بورس نتوانست اخص ش 1396قبل از سال سال  4 تا

هزار و  96 , عدد96در آخرين روز کاري سال  و واحدي قرار گرفت 485هزارو 77ص در رقم شاخ 1396سال 

دي آينده قیمت شرايطی که به خاطر نبود قطعیت وضعیت اقتصادر 1397در اغاز سال را ثبت کرده بود.  290

به  96اسفندماه  به واحد کاهش نسبت 766خص بورس با شا .دارايی هاي امن نظیر طال و دالر افزايش يافته بود

 95 ت و در کانالبا خروج آمريكا از برجام, بورس جان گرف.لیكن در ادامه واحد رسید  524هزار و  95رقم 

افزايش نسبت به  واحد 80هزار و  28شاخص کل با  , 97در پايان معامالت مردادماه  د.وارد شي هزار واحد 

ه گذشته خود بود. درصد افزايش به نسبت ما 26معناي  واحد رسید که به 911هزار و 136 , به رقم 97تیرماه 

ن ادرکنندگاهاي بورسی, راه اندازي بازار دوم ارز و صدور مجوز براي عرضه ارز صعملكرد قابل قبول شرکت

سومین  با فرارسیدن بود. 97از بازار سهام در مردادماه  بزرگ بورسی از جمله مهمترين اتفاقات موثر در استقبال

 ش ريال بهبورس همچنان در مسیر صعودي خود قرار داشت, صعودي که به واسطه افت ارز 97سال فصل از 

ون ها به سمت بورس و بازارهايی همچهاي ريالی از بانکواسطه خروج آمريكا از برجام با خارج شدن سرمايه

, به 97بت به بهمن يش نسواحد افزا 272هزار و  21شاخص کل با  97در آخرين ماه از سال  .طال و دالر رخ داد

به نسبت ابتداي  درصد 86درصد افزايش را به نسبت ماه گذشته و  13.52که  واحد رسید 659هزار و  178رقم 

وجهی را نشان د و رونق قابل تپیش بینی رشبسیاري برعكس  1397بدين ترتیب بورس در سال .سال نشان داد

 داد.  

 

  29/12/1397ی منتهی به مال سال براي واقعی عملكرد و سهم هر پیش بینی درآمد مقایسه اي العاتاط

 اقالم شرح

 جدول

 پیش بیني

  هرسهمدرآمد

 پیش اولین

 درآمد بیني

  سهم هر

 

 پیش دومین

  درآمد بیني

 سهم هر

 

 پیش سومین

 درآمد بیني 

 سهم هر

 

 چهارمین

 بیني پیش

 درآمد

 سهم هر

 

پیش آخرين 

 رآمدي دبین

 هر سهم

 

 

 عملكرد

 واقعي

 

      ريال 59 1397سال  اولیه   بودجه 

     ريال 59  1397 ماهه اول 3عملكرد

    ريال59   1397ماهه اول 6عملكرد

   ريال59    1397ماهه اول 9عملكرد

   ريال111     1398یش بیني بودجه پ

 ريال18       1397  صورت هاي مالي
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 تعداد روزهاي معامالتی نماد

 1393سال  1394سال  1395سال  1396سال  1397سال  شرح

 231238 226 246228 نمادگشايشروزهايتعداد

 226 211 224 237 230 معامالتيروزهايتعداد

 

 

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

 1393سال  1394سال  1395سال  1396سال  1397سال شرح

18853 168 375332 سود هرسهم

سودتقسیم 

شده
750 80 50330 درصد10پیشنهاد

 

 

 1397سهام گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران )ختوقا( در سال 

 بورس در شركت جایگاه

ت ساخ و صنعت خودروگروه "حسب طبقه بندي سازمان بورس در گروه صنعتي قطعات اتومبیل ايران

 نظرزا و(سازندگان قطعات خودر) صنعت دراين فعال شركتهاي دربين شركتن اي.ميكند فعاليت "قطعات

ن همچنيارد.را داراست ودر صدر شركتهاي بورسي قطعه سازقرار د رتبه ها  رترينيكي از بميزان فروش 

تحقق اظ به لح هاي اخيربيانگرآن است كه اين شركت درسال دربورس شركتهاي هم گروه  وضعيت بررسي 

 هترين شركتهاي بورسي بوده است.بسهام جزء  بازدهيآوري و سود

ريال  59 م به سودهپيش بيني كرده بود كه براي هر س 1397اين شركت در اولين بودجه خود براي سال 

توجه گرديد م1397 و بعد از تهيه صورت هاي مالي ميان دوره اي شش ماهه97دست يابد. اما در طول سال 

را  لريا111 قم، ر رقم اعالمي خواهد بود . لذا با تعديل مثبت پيش بيني خودكه سود قابل دستيابي بيش از 

سود هر  1397كرد. و اينک بعد از استخراج صورت هاي مالي پايان سال محاسبه به عنوان سود هر سهم 

 شد.كاهش سودآوري ناشي از هزينه هاي تسعير ارز مي با ق گرديده است.حقمريال 18برابر سهم 
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  در يك سال اخيرشاخص کل ند نمودار رو

 

 

 قطعات اتومبيل ايران در يك سال اخيرشرکت مودار روند قيمت سهام ن
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 )میلیون ريال( گروههاي  شركت1396با 1397جدول مقايسه اي فروش سال 

 1396سال 1397سال محصوالت اصلي نام شركت
درصد 

 تغییرات

 36 3,073,463 4,184,764 انواع اگزوزهاي كاتالیستي اگزوزخودرو خراسان

 3- 3,233,636 3,129,356 انواع دسته سیم خودرو الكتريك خودرو شرق

 36- 1,104,924 702,658 انواع قطعات موتور وپلوس قطعات محوري خراسان

 194 259,795 763,635 پوشش دهي كاتالیست ي پاکمبدل خودرو

 كابل خودرو سبزوار
انواع كابل كنترل وشیشه 

 باالبر
804,103 646,492 24 

 گازسیز صنعت شرق

 )درحال تصفیه(

خدمات گازسوز كردن 

 خودروها
0 23,241 -100 

 رينگسازي مشهد

 )فروخته شده(

ام ر-انواع رينگ چرخ

 405زيرموتور
0 1,336,497 -100 

 6- 9,418,252 8,820,882 تلفیقي گروه 

 

 )میلیون ريال( گروهمحصوالت شركتهاي اهم  تركیب فروش

 1396 1397 شرح نام شركت

 3,233,636 3,129,356 انواع دسته سيم الكتریک خودروشرق

 3,073,463 4,184,764 انواع اگزوز اگزوز خودرو خراسان

 قطعات محوري خراسان
 1,021,426 101,772 انواع پلوس

 83,497 600,886 انواع قطعات محوري

 259,795 763,635 پوشش دهي کاتاليست مبدل خودروي پاك

 كابل خودرو سبزوار

 423,365 564,343 شيشه باالبر و برف پاک کن

 223,126 239,760 انواع کابل کنترل 

 0 0 انواع کاتاليست

 گازسیزصنعت شرق
 0 0 مجموعه مخزن وکيت  و رگوالتور 

 23,241 0 درامد ارائه خدمات

 رینگ سازي مشهد
 829,728 0 مجموعه رينگ والستيك

 506,769 0 ه رام پژو و ساير اقالممجموع

 9,418,252 8,820,882 تلفیقی كل گروه
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  شركت عملیاتی و مالی عملكرد بر روريم

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

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

 

 1396سال 1397سال اقالم صورت سود و زیان 
درصد 

 تغییرات

 6- 9,418,252 8,820,882 فروش الف(

 6- 9,418,252 8,820,882 داخلي-

 0 0 0 صادراتي-

 13- (8,536,768) (7,426,078) رفته فروش كاالي شده تمام بهاي ب(

 6 (394,249) (416,745) )فروش،اداري وعمومي( ج( هزينه هاي عملیاتي

 2- (343,977) (337,809) مالي هزينه هاي د(

 67 29,215 48,782 درآمدهاي غیرعملیاتي ساير  (ز

 87- 616,016 78,568 مالیات از قبل سود)زيان( و(

 90- 580,862 57,395 خالص سود)زيان( (ه

 

 

 

            

            

                             

             

           

        

        

        

   

       

       

       

       

       

1397خالص شركتهاي گروه در سال (زيان)نمودار سود
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 میلیون ریال(مبالغ به )شركتهاي گروه 1397و پیش بینی بودجه سال  فروش واقعیمقایسه تطبیقی  (2

 

 عملکرد واقعي پيش بيني فروش محصوالت نام شرکت
درصد 

 تحقق

 128 4,184,764 3,269,874 انواع اگزوزهاي کاتالیستی اگزوزخودرو خراسان

 100 3,129,356 3,140,802 انواع دسته سیم خودرو الکتريك خودرو شرق

 112 804,103 716,177 رانواع کابل کنترل وشیشه باالب کابل خودرو سبزوار

 52 763,635 1,457,000 پوشش دهی کاتالیست مبدل خودروي پاک

قطعات محوري 

 خراسان
 66 702,658 1,060,232 انواع قطعات موتور وپلوس

 

 1397نمودار سهم هر شركت ازكل فروش گروه در سال 
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 )میلیون ریال( ي گروهگذاریها سرمایه در (تغییرات3

 درصد  تغییرات 1396 سال 1397سال  شرح

 15 578,196 666,959 ثابت دارايیهاي تغییرات

 1- 12,018 11,918 هاي بلندمدت سرمايه گذاري در تغییرات

 100- 39,259 0  تغییرات در ساير دارايیها

 23- 1,004,669 774,487 غیرجاري دارايیهاي در تغییرات

     

  

 مالی تامین سیاستهاي و سرمایه ساختار در (تغییرات4

 درصد  تغییرات 1396سال  1397سال  شرح

 15- 1,964,901 1,667,963 سهام صاحبان حقوق در تغییرات

 8 416,885 448,689 بلندمدت بدهیهاي در تغییرات

 55- 840,211 380,161 سودقابل تخصیص

  

 

 گروه مالی (نسبت هاي 5   

 درصدتغییرات 1396سال  1397سال  نسبتها

 =موجوديها شگرد دوره

بهاي تمام شده كاالي فروش رفته/متوسط موجوديهاي 

 ابتداوانتهاي سال

3.92 4.53 -14 

 =تجاري مطالبات گردش دوره

 فروش /متوسط حسابهاواسناددريافتني تجاري ابتداوانتهاي سال
2.52 3.16 -20 

 = جاري نسبت

 دارايیهاي جاري درپايان سال/بدهیهاي جاري درپايان سال
1.21 1.32 -8 

 = بدهي نسبت

 جمع بدهیهادرپايان سال/جمع دارايیهادرپايان سال
0.80 0.70 14 

 =سود نقدشوندگي نسبت

 خالص نقدحاصل ازفعالیت هاي عملیاتي/سودخالص
19.23 0.89 2060 

 92 890 -90 ( EPS)سهم  هر سود

 =سهم هر نقدي جريان

 ايان سالخالص نقدحاصل ازفعالیت هاي عملیاتي /تعدادسهام درپ
1698 796 113 
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 اخیر سال دو درشركت اصلی  مالی عملكردمقایسه اي  گزارش-ب   

 

 شركت اصلی (اقالم مهم صورت سود وزیان1 

 درصد تغییرات 1396سال 1397سال  زيان و سود اقالم صورت

 80-  501,357  98,528 الف( جمع درامد حاصل ازسرمايه گذاري بلندمدت

 38-  5,741  3,575 رمايه گذاريهاي عملیاتيسودحاصل از س-

 81-  495,616  94,953 رمايه گذاريهاي بلندمدتسسودحاصل ازفروش  -

 133-  94,039 (30,878) ب( خالص سايردرآمدهاو هزينه هاي عملیاتي

 56 (46,565) (72,708) )عمومي و اداري و توزيع و فروش(ج( هزينه هاي عملیاتي

 138 (3,620) (8,625) يد( هزينه هاي مال

 21  25,444  30,767 ه( ساير درآمدهاي غیرعملیاتي

 97-  570,655  17,732 و( سود قبل از مالیات

 98-  554,729  11,094 ز( سود خالص
 

 

 

 

 شركت اصلی(نسبت هاي مالی  2  

 1396سال 1397سال نسبتها     
درصد 

 تغییرات

 =جاري نسبت

 سال/بدهیهاي جاري درپايان سال دارايیهاي جاري درپايان
1.10 1.97 -44.4 

 =بدهي نسبت

 جمع بدهیهادرپايان سال/جمع دارايیها درپايان سال
0.66 0.28 135.2 

 = سود نقدشوندگي نسبت

 خالص نقدحاصل ازفعالیت هاي عملیاتي/سودخالص
38.07 -0.07 - 

 18 853 -97.9 ( EPS)سود هرسهم 

 10 750 -99 (DPS) سهم هر نقدي سود

 =سهم هر نقدي جريان

 خالص نقدحاصل ازفعالیت هاي عملیاتي /تعدادسهام درپايان سال
650 -56 -1256 
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 17/03/1396مجمع مورخ تکاليف خصوص در شده انجام اقدامات -1

 

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

 مدیره تئهی اعضاء سوابق و مشخصات به مربوط جدول

نام  و نام

 خانوادگي

 

 سمت

 /تحصیالت

 مدارک

 حرفه اي

 

 سوابق مهم اجرائي

 

 عضويت تاريخ

 مديره هیاتدر

 همزمان عضويت

     مديره  هیات در

 شركتها  ساير

 

 

 علي  

 شیخي 

 

 رئیس

 هیات مديره 

فوق لیسانس 

 مديريت مالي

 ايران خودروگروه -

 شركت سرمايه گذاري سمند-
27/01/1384 

سرمايه گذاري 

يران ا -سمند

-خودرو ديزل

گسترش سرمايه 

گذاري ايران 

 -خودرو

 

 

 حسین نجاري

 

 نايب رئیس

 هیات مديره
 دكترا

ركت ش -شركت ايران خودرو

 ساپكو
 شركت ساپكو   08/10/1397

 

مهدي 

 مونسان

 

 مديرعامل و 

 عضو هیات مديره

فوق لیسانس 

مهندسي 

متالورژي و 

)DBA مديريت

 (و كاركسب 

 بخش خصوصي-

 گروه ايران خودرو -

 1386كارآفرين نمونه سال  -

 شركت ساپكو 17/12/1392

 

منصور 

 منصوري  

 عضو

 هیات مديره

فوق لیسانس 

 مهندسي مكانیك 

 بمديرعامل شركت مرت-

 ت كاوه خودرومديرعامل شرك-

 دسي سايپا ديزلمعاونت مهن -

02/11/1395 
شركت اگزوز  

 خودرو خراسان 

 

 

 

 

 اقدامات انجام شده بر روي تكالیف  1397خالصه تكالیف مجمع

اطالع رساني در خصوص پرداخت 

  سهامدارانسودسنواتي 

 فرم درخواست شماره حساب از سهامداران جهت واريز مطالبات براي سهامداران داراي سود

 .در سامانه كدال  جهت اطالع عموم سهامداران منتشر گرديد  4/4/97سنواتي و طلب 
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 اطالعات كلی شر كتهاي گروه  - 3

 نام شركت رديف
نام 

 مديرعامل

شكل 

حقوقي 

 شركت

درصد 

مالكیت 

شركت 

 اصلي

 سرمايه اسمي

 میلیون ريال()

 تعداد كاركنان
 )رسمي, قراردادي

 ...( و

موضوع اصلي 

 فعالیت 
 )محصوالت و خدمات(

 ياپكو 1
مهدي 

 مونسان

سهامي 

 عام
 گهولدين 29 650.000 -

2 
الكتريك 

 خودرو شرق

 ناصر

 صمد زاده

سهامى 

 عام
49.39 630.000 1954 

 دسته سیم

 انواع خودرو

3 

قطعات 

محوري 

 خراسان

 سعید 

 ضابط نیا

سهامى 

 خاص
100 60.000 168 

 قطعات محوري

 و پلوس

4 

اگزوز 

خودرو 

 خراسان

 ساسان

 سیراني

سهامى 

 خاص
100 200.000 604 

 انواع اگزوز و

 لیستياگزوزهاي كاتا

5 
كابل خودرو 

 سبزوار

سیاوش 

 نعیمي نیا

سهامى 

 خاص
100 124.000 337 

 انواع كابل كنترل و

شیشه باالبر و برف 

 پاک كن

6 

مبدل 

خودروي 

 پاک

 

مهدي 

 شوندي 

 

سهامى 

 خاص
90 150.000 25 

كوتینگ )پوشش 

 دهي كاتالیست(

7 
رام سازي 

 ايمن مانا

مهرداد 

 منصوري

سهامي 

 خاص
96 10 3 

رام خودروهاي  تولید

 301پژو

8 
گازسیز 

 صنعت 
- 

سهامي 

 خاص
 در حال تصفیه 2 15.000 100

 

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

  :آن انتخاب فرايند و حسابرس نام افشاي (الف

 .رديده استانتخاب گ29/03/1397مورخمطابق مصوبه مجمع عمومي سالیانه  دايا رهیافت كهموسسه حسابرسي 

 :الزحمه حق تعیین فرآيند و حسابرسي هزينه و الزحمه حق افشاي (ب

 ه است.تعیین شدموارد مذكور در ذيل  به منظورريال  840.000.000معادلحق الزحمه كل منعقده هاي باعنايت به قرارداد

 1397میان دوره اي ماهه  6 مالي  صورتهاياجمالي حسابرسي  -

 يش سرمايه گروه صنعتي قطعات اتومبیل ايرانگزارش افزارسیدگي به -

 1397حسابرسي صورتهاي مالي پايان سال  -
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 تعداد و تركیب پرسنل شركت اصلی  -5  

 

واقعي در پايان سال 95واقعي در پايان سال 96واقعي در پايان سال 97

210
666
10109
433
666
112

292726

000
000

292726

292726

000
292726
000

292726

000
000
000

000

012

011

023

واقعي در پايان سال 95واقعي در پايان سال 97

واقعي در پايان سال 95واقعي در پايان سال 96

واقعي در پايان سال 95واقعي در پايان سال 96

واقعي در پايان سال 95واقعي در پايان سال 96

قراردادي

غیرتولیدي )ستادي(

شــــــــرح 

واقعي در پايان سال 97

واقعي در پايان سال 97

شــــــــرح 

شــــــــرح 

تركیب نیروي انساني از حیث تحصیالت 

)نیروهاي رسمي, قراردادي و پاره وقت 

شركت(

 دكتري
فوق لیسانس

لیسانس

جمع

غیرتولیدي )ستادي(

واقعي در پايان سال 97شــــــــرح 

 فوق ديپلم
ديپلم

زير ديپلم

جمع 

واقعي در پايان سال 96

تركیب نیروي انساني از حیث مركز 

فعالیت 

)نیروهاي رسمي, قراردادي و پاره وقت 

شركت(

مستقیم تولید )صف(

پاره وقت

تركیب نیروي انساني از حیث نحوه 

استخدام

)نیروهاي رسمي, قراردادي و پاره وقت 

شركت(

رسمي

جمع 

غیر مستقیم تولید )پشتیبان(

جمع 

ماموراز سايرشركتها 

)شاغل درشركت(

جمع 

مامورين

ماموربه سايرشركتها 

)شاغل درسايرشركتها(

شــــــــرح 

تركیب نیروي انساني پیمانكاري

مستقیم تولید )صف(
غیر مستقیم تولید )پشتیبان(
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 شركت حقوقی محیط -6
امین تقوانین و مقررات وزارت كار و مجموعه  :از عبارتند شركت فعالیت بر حاكم مقررات و قوانین مهمترين

كل ودجه ب انونق  -قانون مالیاتها  -ي و پولي قوانین بانك -قانون تجارت  -و اوراق بهادارقوانین بورس  -اجتماعي 

 قوانین گمركي. كشور و

 شركت منابع انسانی عملكرد گزارش-7

 اين خصوص قابل توضیح است:موارد ذيل در 

 كو بورس و بیمه و بان قطعات ,لوازم و مجموعه هاي خودرو هاي شركت در نمايشگاه  –الف 

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

 ثبت نام و  برگزاري سمينار آموزشي جهت تعدادي از همکاران  -ج

 

 اقدامات رفاهی و خدماتی  -8

 درمان وپزشكي پرداخت كمك هزينه  -الف 

 وام به پرسنل متقاضي پرداخت   - ب 

 در مناسبتها و ايام خاص سالپرداخت كمك هاي غیر نقدي -ج

 

 گروه كل تركیب پرسنل  -9

 به شرح زير است : و پیماني قراردادي و رسميبر اساس شركتها  تركیب پرسنل تعدادوجدول 

 
تغییراتپرسنلپرسنلپرسنل 
نفر پیمانیقرارداديرسمی

)106(11745119819542060الكتریک خودرو شرق

)66(19114471604670اگزوزخودرو خراسان

)9(323050337346كابل خودرو سبزوار

)7(18087168175قطعات محوري خراسان

024125223مبدل خودروي  پاك

029029272یاپكو

)2(03035رام سازي ایمن مانا

)50(020252گازسیز صنعت شرق

)235(631.3021.7573.1223.357جمع 

سال 1396سال 1397نام شركت

 



 1397  اسفند 29هب منتهي مالي هیئت مدریه ربای سال  فعاليت زارشگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

24 

 

 چارت سازمانی شركت قطعات اتومبیل ایران -10
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 ریسک اقتصاد وصنعت ایران تحلیل

ه م اطمینان درباره نتايج آيندريسك يعني عد. انتظارش راداريماي به غیر از آنچه احتمال هر نتیجه ريسك يعني

مديريت ريسك شامل فرآيندي چهارمرحله اي است كه درمرحله اول ريسك هاي موجود  متقابال. يك اقدام

رحله مشناسايي و رده بندي مي شوند, در مرحله دوم میزان قابل قبولي براي پذيرش ريسك تعیین مي شود. در 

راهكارها و استراتژي هاي مديريت ريسك كه با سیاست هاي كلي شركت سازگاري دارد مشخص  ,سوم روش ها

 ر صورتمي شود و باالخره مرحله چهارم به نظارت, كنترل, اندازه گیري, بازبیني و اصالح روش هاي موجود )د

 مي پردازد. نیاز( به گونه اي كه با اهداف شركت همخواني بیش تري داشته باشد

هیچ  دربخش فعالیتهاي صنعتي با توجه به اينكه اصوال.  مديريت ريسك الزمه رشد هركسب وكار استه توجه ب

ر يك فعالیت اقتصادي فارغ ازريسك وخطر وجود ندارد.اين مهم زماني دغدغه بیشتري را بدنبال داردكه بازا

 يتلق ت هربنگاهعوامل محیط فعالیترين يسك ناشي از عوامل كالن اقتصادي يكي ازمهمبازارآزاد ورقابتي باشد.ر

 . شودمي

 انواع ريسك 
ي از يك منظر ريسك را مي توان به دو گروه ريسك هاي مالي و ريسك هاي غیر مالي تقسیم نمود. ريسك ها

 . ريسكمالي به طور مستقیم بر سودآوري شركت ها اثر مي گذارند و مي توانند حتي شركتي را از پاي درآورند

يادي هرچند به صورت مستقیم بر بخش مالي شركت موثر نیستند اما بر ريسك هاي مالي تاثیر زهاي غیر مالي 

ريسك  دارند, بدين معني كه يك ريسك غیر مالي در نهايت باعث تغییرات در متغیرهاي مالي مي گردد و به يك

 مالي مبدل مي شود.

 ريسك هاي مالي :-1

مورد دهد. اين ريسك هنگامي روي مي نرخ ارزبه دلیل تغییرات  ريسك نرخ ارز ريسك نوسانات نرخ ارز؛ الف(

ارز و يا ارزهاي گوناگون  بهوابستگي ركت ش مواد و قطعات مورد نیازبخش قابل توجهي از  توجه قرار مي گیرد كه 

ارزي قابل شركت بدهي كه  استشود هنگامي باشد. حالت ديگري كه باعث ايجاد ريسك نرخ ارز مي داشته

 .توجهي داشته باشد 

 رزش پول )يا تورّم( است. تورّم عبارت ازدر اثر كاهش اشركت معناي مخاطرات مرتبط با زيان به ؛تورم ريسكب( 

صورت غیرقابل طور معنادار و مداوم و اغلب بهها بهي در اقتصاد است كه در آن, سطح عمومي قیمتوضعیت

يابد, بدين معناست كه با مقدار ثابتي از ها افزايش ميهنگامي كه سطح عمومي قیمت. يابدبرگشت افزايش مي

 توان خريد. دارايي مالي مقدار كمتري كاال مي

هاي دار )مثل وام بانكي( در اثر تغییرات نرخاحتمال كاهش ارزش يك دارايي بهره ه؛ج( ريسك نوسانات نرخ بهر

ه, تابعي گويند. تغییر حاصل در ارزش دارايي در اثر نوسانات نرخ بهربهره در بازار را ريسك نوسانات نرخ بهره مي

 از میزان تغییر در نرخ و سررسید دارايي است. 

ود نقدينگي و عبارت از خطر بروز كمب براي شركتهاستترين ريسك ي مهمريسك نقدينگ د( ريسك نقدينگي؛

ي پرداخت مطالبات در زمان براشركت گر آن است كه ست. اين ريسك بیاني شركت ا هاي جاربراي تأمین هزينه

 عدم مند نباشد. اين ريسك از سه عاملمدت كافي بهرهسررسید از منابع نقدي يا دارايي قابل فروش كوتاه

مدت در هنگام نیاز و نیز عدم مدت, عدم توانايي تأمین منابع مالي كوتاهتوانايي اجراي تعهدهاي مالي كوتاه

 مي شود.هاي مقرون به صرفه ناشي مدت با هزينهتوانايي تأمین 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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 ريسك هاي غیر مالي:-2

هاي شكلها پديد آمده و بهصمیم دولتوسیله تشود كه بهاين ريسك از تحوّالتي ناشي مي ريسك سیاسي؛ الف(

هاي اجتماعي و طور عمده از تغییرات قوانین, حادثهكند. كه بهرو ميگذاري را با مشكل روبهگوناگون سرمايه

  پذيرند. تناسب, اثر ميهبهاي گوناگون, ها و اعتصابسیاسي از جمله انتخابات, انقالب, جنگ, شورش

 بازار واقتصاد هاي اقتصادي باعث كاهش كارآيي اقتصاد از جمله نظامبر نظام سیطره دولت ريسك دولت؛ ب(

وسیله دولت و بدون توجه به نرخ ها بهشود. تسهیالت تكلیفي و دستوري و تعیین نرخ سود تسهیالت و سپردهمي

 ود.سرمايه گذاري مي شسود حاصل از عرضه و تقاضا در بازار, باعث افزايش ريسك نقدينگي و ريسك 

گذاران است. اين ريسك از ريسك قوانین و مقررات يكي از انواع مهم ريسك سرمايهمقررات؛ وريسك قوانین  (ج

تغییر در  (نفع )ريسك مربوط به كسب مجوّز و لغوآنتغییرات در مقررات در قبال يك شركت ذيمقوالتي همچون 

هايي میتوانند در كند چه سازمانمشخص ميكه از كفايت سرمايه؛ مقررات مربوط به تعیین حداقل سرمايه مورد نی

رات و قوانین مربوط به صاد وتغییرهاي قوانین از جمله قوانین مالیات  و يك بايد بروندصحنه باقي بمانند و كدام

كند كه چه تر است, بازار تعیین ميرنگدر محیط صنعتي كه چنین قوانین و مقرراتي كمنشات مي گیرند.واردات 

 د.نماينيد برود. ولي در محیطي كه مقررات غیر بازار وجود دارد, مقامات اين موضوع را مشخص ميكسي با

هاي پرسنلي يك شركت مانند استخدام, آموزش, انگیزش و حفظ اين ريسك به سیاست ريسك منابع انساني؛ د(

زشمند, ت دادن كارمندان ارشود. ريسك منابع انساني به اشكال مختلفي مانند ريسك از دسكارمندان مربوط مي

 نمايد. ريسك انگیزش ناكافي يا غلط مسئولین كادر مديريتي و غیره بروز مي

و مشتريان در اشركتهصورتي كه حق و حقوق هابهدر صورت ضعف در طراحي قرارداد حقوقي؛ ريسك و(

ا رشركتهاريسك حقوقي رارداد؛ق مفاد اجراي در توانايي ويا عدمصورت عادالنه لحاظ نگردد, هاي مختلف بهحالت

ها به تواند باعث ضرر و زيان بسیار سنگیني شود.دربعضي از موارد, اين زيانبرد. اين ريسك, ميباال مي

 منجرگرديده است.شركتهاورشكستگي 

تواند از قصور و عدم كارايي پرسنل و افراد, تكنولوژي و روند كاري رخ ريسك عملیاتي مي ؛عملیاتي ريسكه(

 ادتوسط افر سد اقتصاديي كه اعالوه بر عملكرد عمدي مف.مهمترين عوامل مؤثر بر بروز ريسك عملیاتي دهد

هاي ناشي از كاركنان, يا عدم ايمني محل انگاريعوامل غیر عمدي يا سهلانجام مي شود ,  شركتخارج از داخل و

 گیرد.را نیز در بر مي شودها ميكار كه باعث از بین رفتن فیزيكي دارايي

-امريسك قیمت سه-:وهلدينگ باريسك هاي متعددي ازقبیل  ياپكو همانند سايرشركتهاي سرمايه گذار گروه

ين مواجه مي باشد.  به طورخالصه مهمترو.........ريسك نرخ ارز -تها ريسك تورم قیم-ريسك ناشي از نرخ بهره

 رح ذيل برشمرد:چالش ها وريسك هاي عرصه فعالیت اقتصادي در كشور را مي توان بش

 كمبودنقدينگي بنگاهها-1

 كي محدويت هاي بان تحريم هاو مشكالت ناشي از اعمال-2

       و مواد خارجي نرخ ارز رشدناشي از فزايش قیمت تمام شده مواد اولیه بويژه مواد خارجيا-3

 یاست كنترل قیمت محصوالت وعدم تغییر نرخ فروش س-4

 ازمشتريان اصلي اتعدم امكان دريافت بموقع مطالب-5

 محصوالت چیني بي كیفیت  ورود -6

  باالي بانكي  نرخ بهره   -7

 ركود حاكم بر بازارها-8
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 ارقام میلیون ريال()                        1397سال  میزان تحقق اقالم بودجه اي سود و زیان تلفیقی گروه

 بودجه   عملكرد  شرح
درصد 

 تحقق

 108  8,187,085  8,820,882 ارائه خدمات درآمد حاصل از فروش كاال/

 93 (7,957,542) (7,426,078) بهاي تمام شده كاالي فروش رفته/خدمات ارائه شده

 608  229,543  1,394,804 سود )زیان( ناخالص

 119 (350,670) (416,745) هزینه هاي فروش, اداري و عمومی

  -  0  110 ملیاتیع -سود حاصل از سرمایه گذاري ها 

  -  0  94,953 ملیاتیع -سود حاصل ازفروش سرمایه گذاري ها 

  -  12,941 (705,527) خالص سایر درآمدها و هزینه هاي عملیاتی

 304 (337,729) (1,027,209) جمع هزینه هاي عملیاتی

 340- (108,186)  367,595 سود )زیان( عملیاتی 

 88 (385,603) (337,809) هزینه هاي مالی

 183  26,590  48,782 خالص سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتی

 81 (359,013) (289,027) جمع هزینه هاي غیر عملیاتی

 17- (467,199)  78,568 سود )زیان(قبل از كسر مالیات 

  -  0 (4,978) مالیات بر درآمد سال جاري

 213 (7,617) (16,195) مالیات بر درآمد سال قبل

 12- (474,816)  57,395 زیان ( خالص  سود )

  -  375,649  887,232 سالسود )زیان (انباشته ابتداي 

 -  0 (76,966) تعدیالت سنواتی

 - (3,839) (487,500) سودسهام مصوب

 - (103,006)  380,161 سود)زیان (قابل تخصیص

 - (5,659) (3,696) اندوخته قانونی

 - (108,665)  376,465 سود)زیان(انباشته

 - (168,683)  15,949 سهم اقلیت از سود)زیان( انباشته

 -  60,018  360,516 سود انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شركت اصلی 

 

 میزان ٪108معادل كل گروهفروش  الحظه مي گردد كهم, شركتبا بودجه  1397در تطبیق عملكرد سال 

فروش همچنین مي باشد. مطلوب  1397در شرايط خاص سال مر اين ا,  پیش بیني شده محقق شده است

پیش  یش ازبانحراف ي عملیاتي در بخش هزينه ها بیش از پیش بیني بوده است. ي گروه هم شركتها اكثر

ي كه نتیجه عملیات گروه مهم سودخالص . كه نسبت به تورم قابل قبول مینمايدبیني ديده مي شود 

 . ي را نشان میدهدبیشتر از پیش بینباشد تحقق 
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 میلیون ریال()                                     1397جه اي صورت سود)زیان(شركت اصلی سال میزان تحقق اقالم بود

 درصد تحقق بودجه  عملكرد شرح

 144 (50,660) (72,708) هزینه هاي عمومی و اداري

 6  62,348  3,575 سودحاصل ازسرمایه گذاري هاي عملیاتی

  -  0  94,953 سودحاصل ازفروش سرمایه گذاري هاي عملیاتی

 103-  30,000 (30,878) سایر اقالم عملیاتی 

 12-  41,688 (5,058) سود )زیان( عملیاتی

 80 (10,800) (8,625) هزینه هاي مالی

 410  7,500  30,767 سایر درآمد )هزینه( هاي غیرعملیاتی

 45  38,388  17,084 مالیاتسود )زیان( قبل از كسر 

 -   0 (5,990) مالیات بر درآمد سال قبل

 29  38,388  11,094 سود خالص

 -   695,567  667,996 سالسود)زیان( انباشته ابتداي 

 -  (3,839) (487,500) مصوب سود سهام

 -   730,116  191,590 سود)زیان( قابل تخصیص

 -  (1,919) (555) اندوخته قانونی

  -  728,197  191,035 سود )زیان( انباشته

 

 همانگونه كه در اقالمبودجه  سه با پیش بیني يقطعات اتومبیل ايران درمقاعملكرد شركت 

از  مدها بیشآكلیه دررا  نشان میدهد. به گونه اي كه  مطلوبيوضعیت مقايسه اي ديده مي شود 

 لحاظ ذخیره مطالباتا شده است .نخست اما دو عامل سبب كاهش انهپیش بیني محقق شده اند.

عمومي ي هزينه هاافزايش  كه باعثمشكوک الوصول براي شركت در حال تصفیه گاز سیز صنعت 

 هزينهاز سوي ديگر.مي شدكمتر از پیش بیني ها محقق ن آاست.كه بدون احتساب  شدهو اداري 

 گرديده وواقعي ود خالص سمدهاي عملیاتي و به تبع ان كاهش آباعث كاهش درهاي تسعیر ارز 

 است. اتفاق افتاده كمتر از پیش بیني به همین دلیل سودخالص 



 1397  اسفند 29هب منتهي مالي هیئت مدریه ربای سال  فعاليت زارشگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

29 

 

 (ون ریال)ارقام به میلی سال قبل تبیین شده بود:مجمع ت مدیره كه در ئمیزان تحقق برنامه هاي هی

 

 

 گردش حساب سود انباشته شركت اصلی

 بشرح ذيل میباشد :29/12/1397گردش حساب سود انباشته و ساير اندوخته ها براي سال مالي منتهي به 

 

 1396سال 1397سال شرح
درصد 

 تغییرات

 98- 554,729 11,094 سود خالص )میلیون ریال(

 246 193,003 667,996 یان( انباشته ابتداي دورهسود)ز

   0 0 تعدیالت سنواتی

 838 (52,000) (487,500) سود سهام مصوب

 72- 695,732 191,590 سود)زیان( قابل تخصیص

 98- (27,736) (555) اندوخته قانونی

   0 0 اندوخته طرح و توسعه

 71- 667,996 191,035 سود )زیان( انباشته

 محقق شده 1396در مجمع سال  برنامه عنوان شده )در مجمع سال قبل(

 8,820,882 8,187,085 فروش كل گروه 

 11.094 38,388 سود شركت اصلی 

 ریال 18 ریال59 شركت اصلی (((epsسودهرسهم )

 105رتبه  95رتبه  شركت برتر 100حضور در میان 

 میلیارد ریال درامد 393برابر  میلیارد ریال 30پیش بینی  توسعه برنامه هاي بازرگانی میان گروه 

 گزوزا-مبدل-كابل-الكتریک پروژه هاي گروه
با هماهنگی شركت ایكاپ در حال 

 .انجام هستند
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 1398سال  هاي هرنامب
 

  : 1398اهم برنامه هاي گروه براي سال 
 است.پیش بیني گرديده ارد تومان میلی1600 حدود فروش كل گروه: - 1
 

ب سود كس به تبع آن افزايش فروش ,كسب سهم بیشتر از بازار وشركت درصدد  افزایش سهم ازبازار: حفظ و-2

 است.حداكثري براي تمام ذينفعان 

 

موجود در كشور وصنعت  هاياستفاده از ظرفیت هاي موجود گروه و مزيت: سهم ساخت داخل  توسعه هاي  برنامه -3

كاهش ارزي واردات و كم كردن وابستگي به داخل بمنظور داخلي سازي بخش بیشتري از محصوالت و به تبع ان 

 .كلگي پلوس و ترمینالهاي دسته سیم-از جمله در ورق اگزوز بري

 :301بوط به تولید خودروي پژو پروژههاي مر-4

قطعات  و تاكید به قطعه سازها در خصوص تولید 301با توجه به تصمیم شركت ايران خودرو مبني بر تولید پژو 

و ن خودرمريوطه , شركتهاي گروه ياپكو نیز مامور به تعريف پروژههاي ذيربط خود و تولید قطعات موردنیاز اي

 شده اند :

 شركت كابل خودرو سبزوار : 301  البرهاي خودرو پژوپروژه مجموعه شیشه با -

خصوص  در ايران خودرو , شركت كابل خودرو موفق به عقد قرارداددر 301با توجه به عملیاتي شدن تولید پژو 

ر دريف و تولید شیشه باالبر اين خودرو گرديده است.لذا به منظور ايجاد خط تولید اين محصول پروژه مذكور تع

 میلیارد ريال مي باشد.35رار گرفته است.حجم سرمايه گذاري مورد نیاز حدود دستور كار ق

 شركت اگزوز خودرو خراسان :301پژو  Hot Endپروژه تولید مجموعه   -

ر براي موتو 301اگزوز خودروي پژو  Hot Endشركت اگزوز خودرو موفق به اخذ قرارداد تولید مجموعه 

EC5.لیان با عنايت به اينكه سامیلیارد ريال مي باشد.17روژه حدود براورد كل هزينه اين پگرديده است

راي بر روي بیشتر خودروهاي تولیدي گروه ايران خودرو قرار خواهد گرفت اين پروژه بEC5آينده موتور 

 اينده شركت سوداور است.

 شركت الكتریک خودرو شرق   :301پروژه دسته سیم  پژو

مل شا 301شماره فني مي باشد كه, مجموع پك دسته سیم هاي  26نوع دسته سیم و  11 اين پروژه شامل 

قطعه آن كامال جديد بوده ودر لیست تامین ويژه قرار گرفته است.  362قطعه مي باشد كه  546

ال برآورد میلیارد ري 94ساله پروژه به مبلغ  5نیازمنديهاي سخت افزار و تجهیزات بر اساس برنامه تولید 

ت ايجاد س340دستگاه بايستي ظرفیت تولید روزانه  445000ساله با تیراژ  5امه كلي شده است. براساس برن

 .شود
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 : شركت با تماس اطالعات

 :پستي آدرس -

 1471677131صندوق پستي :-9پالک -تداي بلوار آيت ا... كاشانيبا-خیابان بوستان يكم–محله اباذر -دفترمركزي :تهران

 021-44048344:         كسف شماره                           021-44050810:            تلفن شماره 

  

 : شركت اينترنتي سايت آدرس 

 

 www.iap.co.ir                                                                   آدرس سايت                                                                             

info@iap.co.ir                                                                                                                             آدرس پست الكترونیك                                                                                                                                      

 :شركت با گذاران سرمایه روابط امور به مربوط اطالعات

 :پستي آدرس

 14845-113ندوق پستي :ص-9الک پ-يت ا... كاشانيآتداي بلوار با-فلكه دوم صادقیه-دفترمركزي :تهران
 

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

 قاي رستمي آ       :سهامداران سواالت به پاسخگويي مسئول اشخاص - -

 
 

 

mailto:info@iap.co.ir
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