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 یادآوري
 مندرج مالي تاطالعا اگرچه .است سرمايه بازار كارايي الزامات زا يكي شفاف مالي وجوداطالعات

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

 را هميتيا با اطالعات ميتواند سهام صاحبانعمومي  مجمع به مديرههيئت  گزارش ولي ميشود،

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

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

 .باشد سهامداران به عملكردخود مهم

 ،ليما سال ازانقضاي پس بايد شركت مديره تئهي)" 1347بمصو( تجارت قانون232ماده 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 تئهيگزارش "ربهادا

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

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

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

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

 .سهامداران قراردهد دراختياربصورت بهنگام  رااطالعات الزم 

 يانه لعادي سا عمومي به مجمعمديره  تئهيفعاليت  ساالنه گزارش عنوان بهحاضر مجموعه

 عملكرد و شركت عمومي وضع اطالعاتي درخصوص 29/12/1398به 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 مقررات و قوانين

 ه است.گرديد تهيه موجود اطالعات و ومداركابق سوبرپايه 
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 )تلفیقی(اطالعات زیدهگ
 1397سال  1398سال  مالي طي سال)میلیون ريال(: عملكرد اطالعات الف(

 8,915,945 14,762,506 درامدهاي عملیاتي 

 367,595 1,186,974 سودعملیاتي

 (705,527) (852,933)  عملیاتي سايردرآمدهاوهزينه هاي 

 48,782 33,173 ساير درآمدها و هزينه هاي غیر عملیاتي

 57,395 747,684 سودخالص 

 1,103,782 (222,067) وجوه نقد حاصل از فعالیتهاي عملیاتي

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

 8,381,887 10,297,191 دارايیها جمع

 6,735,040 7,464,102 جمع بد هیها

 650,000 6,201,312 شده ثبت سرمايه

 1,646,847 2,833,089 سهام صاحبان حقوق جمع

     بازده )درصد(: نرخ(ج

 %0.8 %8.0 (1دارايیها) بازده نرخ

 %3.2 %33.4 (2( ) ويژه )ارزش سهام صاحبان حقوق بازده نرخ

      :سهم هر به مربوط اطالعات د(

 1,100,000,000 6,201,312,000  مجمع يبرگزار زمان در سهام تعداد

 85 751 ريال – سهم هر واقعي سود

 1,000 1,000 ريال – سهم هراسمي  ارزش

     : ساير اطالعات(  ه

 3,122 2,827 ( سال )پايان نفر –و پیمانكاري كاركنان رسمي و قراردادي تعداد

 

 ها دارايي بازده نرخ سودخالص= /سال ي ابتداوانتهاياييهامتوسط جمع دار (1                 

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

 1397سال  1398سال  میلیون ريال(: سال) طي مالي عملكرد اطالعات الف(

 1,389,243 639,456 هاي عملیاتيدرآمد

 (5,058) 271,223 عملیاتي سود)زيان(

 30,767 17,004 غیرعملیاتي سايردرآمدهاوهزينه هاي 

 11,094 267,727  خالص سود

 422,306 (88,439)  عملیاتي فعالیتهاي از حاصل نقد وجوه

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

 2,909,170 7,474,297 دارايیها جمع

 1,907,317 664,847 بدهیها جمع

 650,000 6,201,312 شده ثبت سرمايه

 1,001,853 6,809,450 سهام صاحبان حقوق جمع

     بازده )درصد(: نرخ(ج

 %0.45 %5.16 (1)دارايیها بازده نرخ

 %0.89 %6.85 (2)( ويژه )ارزش سهام صاحبان حقوق بازده نرخ

      :سهم هر به مربوط اطالعات (د

 1,100,000,000 6,201,312,000  مجمع برگزاري زمان در سهام تعداد

 59 31  ريال – سهم هر سود پیش بیني اولین

 111 98  ريال – سهم هر سود پیش بیني آخرين

 17 271 ريال – سهم هر واقعي سود

 10 4 ريال – سهم هر نقدي سود

 3,213 4,679 (3)(21/03/1399ريال) -گزارش تايید تاريخ در سهم هر قیمت آخرين

 1,000 1,000 ريال – سهم هر دفتري ارزش

 321.3 313.6 (4)- سهم هر واقعي درآمد به قیمت نسبت

     : سايراطالعات(  ه

 29 27 ( 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 21/30/9913تاريخ گزارش، تاييد تاريخ از منظور ) 3               

   p/E=اريخ تاييدگزارشدرت سهمقيمت هر سهم/هر( سود4               
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 مقدمه

 طيرف  معررض  در ايرران  اقتصاد و بود هاسال ترينپرچالش و دشوارترين از يكي ايران اقتصاد براي 1398 سال 

 كره  اسرت  آن از حراكي  اقتصراد  اصرلي  هايشاخص داشت. قرار خارجي و داخلي تنگناهاي و فشارها از وسيعي

 درآمرد  كراهش  داخلري،  ناخالص توليد سطح كاهش با بلندمدت، وندر با مقايسه در 1398 سال در ايران اقتصاد

 تررين اصرلي  .اسرت  بروده  مواجره  نقردينگي  رشرد  نرخ افزايش و تورم نرخ افزايش گذاري،سرمايه كاهش سرانه،

 رفراه  كراهش  و تورم افزايش داخلي، ناخالص توليد سطح كاهش در توانمي را 1398 سال اقتصادي هايچالش

 رشرد  از حرال  ايرن  برا  شرد.  بهتر گذشت، چه هر اما نداشت خوبي اوضاع 98 سال در كشور عتصن .كرد خالصه

 اگرچره  رودمري  شرمار  بره  شرور ك اهميرت  برا  و برزر   صنعت دومين كه خودروسازي صنعت.نشد خارج منفي

 شرده  روبررو 1397 سرال  در بزرگي وكش با ارز نرخ  جهش و خارجي شركاي رفتن و خودروسازي تحريمزا بعد

 خودروسرازان  كنرد.و  تثبيرت  را خرود  موقعيرت  توانست حدودي تا 1398 سال در خودرو بازار و صنعت  اما ،بود

 و آشفته كامال هاقيمت و بازار در وضعيت وجود اين با كنند حفظ قبل همانند را توليد روند حدودي تا توانستند

  بود. ملتهب

 خرودرو  ايران توليد ارآم به نگاهي. بود خودروساز هايشركت هايچالش تريناصلي از يكي 1398 سال در تيراژ

 در ايرن  اسرت.  گذشرته  الس در توليد ميزان با قياس در آنها توليد افت دهندهنشان جاريسال ابتداي از سايپا و

 مردت  يرن ا در و يافرت  بهبرود  خرودرو  توليرد  وضعيت حدودي تا سازيداخلي برنامه دنبال به كه است شرايطي

 رد گذشته سال ركوردهاي به كردند اپيد را امكان اين خودروسازان كنند. صعودي دوباره را توليد روند توانستند

 سرايپا  و خرودرو  ايرران  كره طوري به بود خودروسازي براي دشوار و سخت سالي 98 سال.كنند پيدا دست توليد

 ارزيرابي  دتجدير  بره  ورشكسرتگي  از رهايي براي لذا.كردند تجربه را فعاليت قرن نيم طي انباشته زيان بيشترين

 تهگذشر  سرال  گذشرته  هراي سرال  به نسبت قطعه صنعت عملكرد عطف نقطه را 98سال گرديدند. مجبور اموال

 و داخلري  ابعمنر  به اتكا با كه اي گونه بود.به جديد قواي تجديد و شكوفايي يک شاهد كشور سازىقطعه صنعت

 نمايد. جبران حدودي تا را خارجي قطعات  خال توانست سازي داخلي

 البتره  . برود  خواهرد  1398 سرال  وضرعيت   هماننرد  خودروسرازي  صرنعت  برراي  1399 سرال  اسراس  برهمين 

 ايرن  هرچنرد  گيررد،  قرار هاستفاد مورد هاتحريم زدن دور براي راهكاري عنوان به تواندمي قطعات سازيداخلي

 محصول طلوبم توسعه امكان جهان، خودروسازي با ارتباط قطع اگرچه همچنين .است برزمان و برهزينه روش

 نبايرد  تهگذشر  سال چند در خارجي شركاي عملكرد به توجه با ليكن ، كندمي سلب ايران خودروي صنعت از را

 سالمت به گذر حال عين در گرفت. سر از داخلي توان اتكاي به را كار بايد لذا و داشت آنها به دييام اين از بيش

 بره  ممكرن  بترتير  هرر  به را 1399 سال كرد تالش بايد لذا بود. خواهد رشد به رو و بهتر آينده نويد سال اين از

 بودجه، كسري با شدن مواجه و مديريت آمادگي بايد دولت جديد،سال در كرد. تبديل توليد جهش و قرون سال

 1399 سال در اداقتص عملكرد .باشد داشته را كرونا شيوع از ناشي ركود و هاتحريم تداوم پولي، متغيرهاي رشد

 و خوداتكرايي  بره  زيادي بستگي ي،خارج متغيرهاي نقش از جداي جديد،سال در اقتصادي هايبحران از عبور و

  .داشت خواهد داخل توان به توجه

https://www.gostaresh.news/component/tags/tag/بازار.html
https://www.gostaresh.news/component/tags/tag/بازار.html
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 شركت درباره كلیاتی
 )سهامی عام(نگروه صنعتی قطعات اتومبیل ایرامروري برعملكرد

 دستگاه انواع خودروي سواري , وانت و تجاري 855.000حدود  1398خودروسازان كشور درسال 

اهش كاز دستگاه( 955.676)با تولید 1397سالبت به تولید كردند كه اين میزان تیراژ تولید نس

ي از بعنوان يك )سهامي عام(ايران  گروه صنعتي قطعات اتومبیلاما  .حكايت دارددرصدي  10رشد 

 هگروين ا داشته است .ي بهترخودرو سازان وضعیت قطعات مورد نیاز نندگان مهمترين تامین ك

رشدي  افزايش كه ريال را رقم زده استمیلیون  14.762.506 فروشي معادل 1398 سالرد

  نشان میدهد. درصد را66برابر

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

راهم ( راف ريالي 98تعديلي اولیه و  ريال 31 ) اعالم شده EPSتحقق هاي پیش بیني شده زمینه 

 است.  را محقق كردههرسهم  سودريال 271نهايتا آورد,كه 

ط كه هر سال توسشركت برتركشور  500گزارش تطبیق با  درگروه صنعتي قطعات اتومبیل ايران 

 1398در سال بر اساس صورت هاي مالي سال قبل تهیه مي شود و سازمان مديريت صنعتي 

ن در میااست , تهیه و منتشر گرديده ( 1397صورت هاي مالي سال میزان فروش واقعي براساس )

 حايز وضعیت زير مي باشد:شركت تابعه خود  5كت برتر كشور همراه با شر 500

 

 132به رتبه  105رتبه  )سهامي عام( از قطعات اتومبیل ايران شركت  -

 192به رتبه  175از رتبه )سهامي خاص(  اگزوز خودرو خراسان  شركت -

 204رتبه به  186  رتبهاز )سهامي عام( شرق  شركت الكتريک خودرو  -

  392 به رتبه 298رتبه از )سهامي خاص( قطعات محوري تولیدي شركت   -

  371به رتبه   398رتبه  از)سهامي خاص( كت كابل خودرو سبزوار شر -

 دست يافته است 460به رتبه )سهامي خاص( شركت مبدل خودروي پاك  -

 

ز فروش و ت به سال قبل ناشي انسب 1398دليل كاهش رتبه گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران در سال 
 اين گروه و كاهش فروش مي باشد. تركيب فروش از "شركت رينگ سازي مشهد "خروج  

افزايش سرمايه از محل تجديد  1398در سال همچنین گروه صنعتي قطعات اتومبیل ايران 

بت ه ثبدرصدي را  464افزايش سرمايه   30/02/1399و در انجام را  ي ثابت ارزيابي دارايیها

 است. رسانده

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                     1398اسفند   29هب منتهي مالي هیئت دمریه ربای سال  فعاليت ارشزگ

 

 

9 

 : 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 ,عمومي فوق العاده و به منظور ارائه سهام شركت در سازمان بورس اوراق بهادارتصمیمات مجمع 

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

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

یارد سرمايه شركت از محل مطالبات حال شده , اندوخته توسعه و تكمیل و آورده نقدي سهامداران به سي میل

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

ديد جه هاي د. بلحاظ توسعه فعالیتها و انجام پروژبا شش كارخانه در زمینه تولید قطعات مختلف خودرو ادامه دا

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

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

شركت 1386ريال افزايش يافت.درسالدسرمايه 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 1390درمتابعت ازسیاست واگذاري شركتها درسال رسید.یون ريال میل 266.630

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

ايه هاي ه و افزايش سرمتوسعه دامنه فعالیتهاي گرو به باعنايتمنحل اعالم گرديد. 1393مديريت شركت در سال 

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

 نوانبه ع1394كه در سال  "پاك يشركت مبدل خودرو"میلیون ريال افزايش يافت.650.000به افزايش   درصد

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

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

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

زمان اقدام به تصويب اساسنامه تیپ نهادهاي مالي سا 1398شركت در مجمع فوق العاده سال د.مجمع ثبت گردي

رصدي د 464همچنین افزايش سرمايه بورس نمود و به عنوان نهاد مالي مورد شناسايي سازمان بورس قرار گرفت.

 ید.به ثبت رس 1399اغاز و در سال  1398از محل تجديد ارزيابي دارايیهاي ثابت در سال 

 موضوع فعاليت شركت طبق اساسنامه عبارتست از :  موضوع فعالیت شركت :
 :موضوع فعاليت هاي اصلي  -الف

ق راي با سهم الشركه ,واحدهاي سرمايه گذاري صندوق ها يا ساير اوراق بهادار داراي ح سرمايه گذاري در سهام, -1

رل كنترل يا اشخاص تحت كنترل واحد, كنت هدف كسب انتفاع به طوري كه به تنهايي يا به همراه اشخاص تحت

 شركت ,موسسه يا صندوق سرمايه پذير )اعم از ايراني يا خارجي(در زمینه هاي زير فعالیت كند:

 ,نصب,خريد,فروش وتوزيع , صادرات و واردات هرگونه قطعات و اجزاء خودرو؛ـ تولید 1-1

 مالي و اعتباريک؛ تواسطه گري مالي اعم از بانک ,بیمه , لیزينگ و موسسا-1-2

 ايه گذاري در طرح ها و شركت هاي ايراني و خارجي تولید كننده انواع قطعات خودرو وخريدمشاركت و سرم-1-3

 و فروش طرح هاي مورد نیاز صنعت.

 فوق ؛ 1انجام فعالیت هاي زير در ارتباط با اشخاص سرمايه پذير بند  -2

 ماشین االت براي اشخاص حقوقي سرمايه پذير؛ در تهیه و خريد مواد اولیه و خدمات اجرايي-2-1
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 ي و تضمین پروژه ها براي اشخاص حقوقي سرمايه پذير؛خدمات طراحي و مهندسي اصول-2-2

ري ت,تحقیقات و بررسي هاي تكنولوژيكي , فني , علمي , بازرگاني و اقتصادي براي بهره برداانجام مطالعا-2-3

 توسط اشخاص حقوقي سرمايه پذير؛

 ز طريق ساير منابع از جمله اخذامین منابع مالي اشخاص حقوقي سرمايه پذير از منابع داخلي شركت يا تا-2-4

شركت  سرمايه پذير با تامین وثقیه يا تضمین بازپرداخت از طريق يتسهیالت بانكي به نام شركت يا شخص حقوق

 يا بدون تامین وثیقه يا تضمین بازپرداخت؛

 راهبردي و مديريتي اشخاص حقوقي سرمايه پذير؛ دوين سیاست هاي كلي وت-2-5

 فوق به منظور معرفي به اشخاص حقوقي سرمايه پذير؛ 1هاي سرمايه گذاري در خصوص بند شناسايي فرصت-2-6

 ديريتي , اجرايي و مالي به اشخاص حقوقي سرمايه پذير.ارائه ساير خدمات فني , م-2-7

 ر اوراقعملیات يا نفوذ قابل مالحظه در سهام , سهم الشركه و سايسرمايه گذاري با هدف كسب انتفاع و كنترل  -3

 وه برعده از اشخاص حقوقي كه خدمات زير را  منحصرا به اشخاص سرمايه پذير يا عال آن بهادار داراي حق راي

 اشخاص سرمايه پذير به ديگران ارائه مي نمايند.

 فوق؛ 2دمات موضوع بند خ-3-1

 ي ,بازاريابي ,توزيع و فروش محصوالت.مل و نقل , انباردارح-3-2

 موضوع فعاليت هاي فرعي     -ب

سات رمايه گذاري در مسكوكات , فلزات گران بها, گواهي سپرده بانكي و سپرده هاي سرمايه گذاري نزد بانک ها و موسس-1

 مالي اعتباري مجاز؛

كت ق ها يا ساير اوراق بهادار داراي حق راي شررمايه گذاري در سهام , سهم الشركه , واحدهاي سرمايه گذاري صندوس -2

 نترل وكها , موسسات يا صندوق هاي سرمايه گذاري با هدف كسب انتفاع به طوري كه به تنهايي يا به همراه اشخاص تحت 

ر آن اشخاص تحت كنترل واحد, كنترل شركت , موسسه يا صندوق سرمايه گذاري سرمايه پذير را در اختیار نگرفته يا د

ر در فوذ قابل مالحظه نیابد؛ يا در صورت در اختیار گرفتن كنترل يا نفوذ قابل مالحظه , شخص حقوقي سرمايه پذين

 قسمت الف اين ماده فعالیت نمايد. 2و1موضوعات غیر از موضوعات مذكور در بندهاي 

ر را به ي انتخاب مدير يا كنترل ناشرمايه گذاري در ساير اوراق بهادار كه به طور معمول داراي حق راي نیست و توانايس-3

 مالک اوراق بهادار نمي دهد.

ف كسب در ساير دارايي ها از جمله دارايي هاي فیزيكي , پروژه هاي تولیدي و پروژه هاي ساختماني با هد سرمايه گذاري-4

 انتفاع؛

 رائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله :ا-5

 ي سرمايه گذاري؛ذيرش سمت در صندوق هاپ-5-1

 ازارگرداني اوراق بهادار؛تامین مالي ب-5-2

 هد پذيره نويسي اوراق بهادر؛مشاركت در تع-5-3

 تضمین نقد شوندگي , اصل يا حداقل سود اوراق بهادار؛-5-4

ذ ه اخد در راستاي اجراي فعالیت هاي مذكور در اين ماده , در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام بشركت مي توان-6

ي امور گمرك دازد وتسهیالت مالي يا تحصیل دارايي نمايد يا اسناد اعتباري بانكي افتتاح كند و به واردات يا صادرات كاال بپر

د ه باشنمربوطه را انجام دهد.اين اقدامات فقط در صورتي مجاز است كه در راستاي اجراي فعالیت هاي شركت ضرورت داشت

 .ع نشده باشندو انجام آن ها در مقررات من
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  نآتغییرات  و سرمایه
 هر اسمي ارزش به سهم 1.000.000 تعداد )شامل ريال میلیون 1000مبلغ 1370قبل از سال تا شركت سرمايه

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

ت به باعناي .است يافته افزايش1388 /29/12به منتهي ريال در پايان سال مالي1000هرسهم اسمي سهم به ارزش

رمايه سافزايش  1394 توسعه دامنه فعالیتهاي شركتهاي گروه وافزايش سرمايه هاي انجام شده در شركتها,درسال

مع نیزمج 1397سال  دردر 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 

 تجديددرصدي از محل 464اقدام به تصويب افزايش سرمايه  15/02/1399شركت در مجمع فوق العاده همچنین 

 .ثبت رسیده استبه  30/02/1399در كه  ودمدارائیهاي ثابت نارزيابي 

 شركت سرمایه 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 

 انباشته ودوس

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

 د ارزيابي دارايیهااز محل تجدي 6.201.312 464 30/02/1399

 

 1398در پایان سال  سهامداران عمدهتركیب 

 نام سهامدار رديف
1398/12/29 

 درصدسهام تعداد سهام
 44.61 2.766.471.222 )سهامي خاص(سرمايه گذاري سمندشركت  1

 4.69 290.616.030 )سهامي  خاص(توسعه مالي مهرآيندگانشركت  2

050.7 3.144.224.748 ساير 3  

 100 6.201.312.000 جمع 4
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 29/12/1398سهامداران اصلی شركت در نمودار                  

 
 بهادار اوراق ازمنظربورس شركت

 سهام قیمت و معامالت وضعیت

وضعيت  ييرعام تغسهامي 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

 :اخیر سال 2طي شركت سهام ضعیتو

مالیسال

منتهی

به

 

سهامتعداد

شدهمعامله

 

سهامارزش

 هشدمعامله

()میلیون ریال

 

 تعداد

روزهاي

بودنباز

نماد

 

تعداد

روزهایی

معامله  نمادكه

 استشده

مالیسالپایان

 

  بازار ارزش

 ()میلیون ریال

قیمت

سهم

 )ریال(

سرمایه

 )میلیون ریال(

29/12/1397 829.371.651 1.467.776 230 230 995.150 1.531 650.000 

29/12/1398 2.742.667.309 14.407.510 228 228 11.039.600 10.036 1.100.000 
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 1398حلیل عملكرد بازار بورس در سال ت

خص اش 1397در پايان سال را ثبت كرده بود.  96.290عدد بورس كل شاخص  1396در سال

شاخص  .ن دادبه نسبت ابتداي سال نشاافزايش درصد  86كه  واحد رسيد 178.659بورس  به رقم 

ع خودبي در نودرصدي  187با رشد رسيد كه  واحد 512.900به  1398پايان سال  كل بورس در

 86با  97سال  نسبت به بازدهيدرصد  187با  98بازدهي بورس در سال بعبارتي سابقه مي باشد. 

 ن...( بيشتري -طال -ارز-درصد رشد قابل توجهي نشان ميدهد .همينطور در ميان ساير بازارها)سكه 

 ين ماليه تامب.همچنين بورس اوراق بهادار تهران در سالي كه گذشت ا داشته استنرخ بازدهي ر

 كمك شاياني كرد.هاي اقتصادي تأمين مالي  بنگاه واقتصاد ملي 
 

  29/12/1398ی منتهی به مال سال براي واقعی عملكرد و سهم هر پیش بینی درآمد 

 اقالم شرح

 پیش بیني جدول

  هرسهمدرآمد

 پیش اولین

 درآمد بیني

  سهم هر

 

 پیش دومین

  درآمد بیني

 سهم هر

 

 پیش سومین

 درآمد بیني 

 سهم هر

 

 چهارمین

 بیني پیش

 سهم درآمدهر

 

پیش آخرين 

 رآمدي دبین

 هر سهم

 

 

 عملكرد

 واقعي

 

      ريال 31 1397سال  اولیه   بودجه 

     ريال 6  1397 ماهه اول 3عملكرد
ماهه اول 6عملكرد

1397 
    ريال31  

ماهه اول 9عملكرد

1397 
   ريال47   

   ريال98     1398یش بیني بودجه پ

 ريال271       1398  صورت هاي مالي

 

 تعداد روزهاي معامالتی نماد

 1394سال  1395سال  1396سال  1397سال  1398سال  شرح

228230238 226 246 نمادگشايشروزهايتعداد

 211 224 237 230 228 معامالتيروزهايتعداد
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 اله اخیر شركت یاپكو )ریال (س 5عیت سود هر سهم و سود تقسیم شده  در جدول خالصه وض

شرح
سال 

1398 
 1394سال  1395سال  1396سال  1397سال 

27117 853 168 375 سود هرسهم

10750 80 50سودتقسیم شده

 1398سهام 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 شركتاين .ميكند فعاليت "قطعات

 همچنينارد.دقرار  رسي قطعه سازدر صدر شركتهاي بو را داراست و رتبه ها  رترينيكي از بميزان فروش 

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

ل روند قيمت سهم شركت طي ساهترين شركتهاي بورسي بوده است.بسهام جزء  آوري و بازدهيسود

 ا نشان ميدهد.درصدي ر 531ريال افزايش  10.036ريال به 1.590از مبلغ 1398

ريال  31 م به سودهپيش بيني كرده بود كه براي هر س 1398اين 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  لريا98م ق، ر يل مثبت پيش بيني خودكه سود قابل دستيابي بيش از رقم اعالمي خواهد بود . لذا با تعد

سود هر  1398كرد. و اينک بعد از استخراج صورت هاي مالي پايان سال محاسبه به عنوان سود هر سهم 

  ق گرديده است.حقمال ري271ربرابسهم 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

1
3

9
8

/1
2

/2
8

1
3

9
8

/1
2

/1
4

13
98

/1
2/

06

13
98

/1
1/

19

13
98

/1
1/

07

13
98

/1
0/

28

13
98

/1
0/

17

1
3

9
8

/1
0

/0
7

1
3

9
8

/0
9

/2
6

1
3

9
8

/0
9

/1
3

1
3

9
8

/0
9

/0
4

1
3

9
8

/0
8

/2
5

1
3

9
8

/0
8

/1
3

1
3

9
8

/0
7

/3
0

1
3

9
8

/0
7

/2
0

1
3

9
8

/0
7

/0
9

1
3

9
8

/0
6

/3
1

1
3

9
8

/0
6

/2
0

1
3

9
8

/0
6

/0
9

1
3

9
8

/0
5

/2
7

1
3

9
8

/0
5

/1
5

1
3

9
8

/0
5

/0
6

1
3

9
8

/0
4

/2
6

1
3

9
8

/0
4

/1
7

1
3

9
8

/0
4

/0
3

1
3

9
8

/0
3

/2
5

1
3

9
8

/0
3

/1
1

13
98

/0
2/

30

13
98

/0
2/

21

13
98

/0
2/

10

13
98

/0
1/

31

13
98

/0
1/

20

1
3

9
8

/0
1

/0
6

 

                                      

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                     1398اسفند   29هب منتهي مالي هیئت دمریه ربای سال  فعاليت ارشزگ

 

 

15 

  شركت عملیاتی و مالی عملكرد بر مروري 
 )میلیون ريال( گروههاي  شركت1397با 1398جدول مقايسه اي فروش سال

درصد  1397سال 1398سال محصوالت اصلي نام شركت

 تغییرات

 86 4,184,764 7,791,028 انواع اگزوزهاي كاتالیستي اگزوزخودرو خراسان

 60 3,129,356 4,997,525 انواع دسته سیم خودرو الكتريک خودرو شرق

 11 702,658 779,597 تور وپلوسانواع قطعات مو قطعات محوري خراسان

 466 763,635 4,324,065 پوشش دهي كاتالیست مبدل خودروي پاك

 48 804,103 1,190,748 انواع كابل كنترل وشیشه باالبر كابل خودرو سبزوار

 

 

 )میلیون ريال( گروهمحصوالت شركتهاي اهم  تركیب فروش

 1397سال 1398سال شرح نام شركت

 3,129,356 4,997,526 انواع دسته سیم الكتريک خودروشرق

 4,184,764 7,791,028 انواع اگزوز اگزوز خودرو خراسان

 قطعات محوري خراسان
 600,887 619,148 انواع پلوس

 101,772 160,449 انواع قطعات محوري

 763,635 4,324,065 پوشش دهي كاتالیست مبدل خودروي پاك

 كابل خودرو سبزوار

 524,728 776,850 شیشه باالبر

 239,760 392,372 انواع كابل كنترل

 39,615 21,526 مجموعه برف پاك كن
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 اخیر سال دو در گروه تلفیقی مالی عملكردمقایسه اي  گزارش-الف    

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

 

 1397سال 1398سال و زیان  اقالم صورت سود
درصد 

 تغییرات

 %66 8,915,945 14,762,506 الف(درآمدهاي عملیاتي

 %66 8,915,945 14,762,506 داخلي-

 %63 (7,426,078) (12,135,413) رفته فروش كاالي شده تمام بهاي ب(

 %41 (416,745) (587,186) )فروش،اداري وعمومي( ج( هزينه هاي عملیاتي

 %20 (337,809) (406,045) مالي هاي هزينه د(

 %32- 48,782 33,173 درآمدهاي غیرعملیاتي ساير  ه(

 %936 78,568 814,102 مالیات از قبل سود)زيان( و(

 %1203 57,395 747,684 خالص سود)زيان( ز(

 

 

 

 هسود خالص شركتهاي گرونمودار   
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 میلیون ریال(مبالغ به )شركتهاي گروه 1398و پیش بینی بودجه سال  واقعی فروشمقایسه تطبیقی  (2

 

 عملکرد واقعي پيش بيني فروش محصوالت نام شرکت
درصد 

 تحقق

 114 7,791,028 6,818,300 انواع اگزوزهاي كاتاليستي اگزوزخودرو خراسان

 96 4,997,525 5,196,869 انواع دسته سيم خودرو الکتريك خودرو شرق

 86 1,190,748 1,378,483 انواع كابل كنترل وشيشه باالبر ابل خودرو سبزوارک

 95 4,324,065 4,528,296 پوشش دهي كاتاليست مبدل خودروي پاك

 96 779,597 814,199 انواع قطعات موتور وپلوس قطعات محوري خراسان

 

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

 درصد  تغییرات 1397سال  1398سال  شرح

 %14- 666,959 574,729 ثابت دارايیهاي تغییرات

 %84- 11,918 1,918 هاي بلندمدت سرمايه گذاري در تغییرات

 %11- 774,487 688,481 غیرجاري دارايیهاي در تغییرات

 

 مالی تامین استهايسی و سرمایه ساختار در (تغییرات4  

 درصد  تغییرات 1397سال  1398سال  شرح

 %72 1,646,847 2,833,089 سهام صاحبان حقوق در تغییرات

 %3 448,689 460,712 بلندمدت بدهیهاي در تغییرات

 %197 355,349 1,055,104 سودانباشته

 گروه مالی (نسبت هاي 5 

 درصدتغییرات 1397سال  1398سال  نسبتها

  = موجوديها گردش دوره

بهاي تمام شده كاالي فروش رفته/متوسط موجوديهاي 

 ابتداوانتهاي سال

4.72 3.92 21% 

 =تجاري مطالبات گردش دوره

 فروش /متوسط حسابهاواسناددريافتني تجاري ابتداوانتهاي سال
3.57 2.73 31% 

 = جاري نسبت

 دارايیهاي جاري درپايان سال/بدهیهاي جاري درپايان سال
1.37 1.21 13% 

 = بدهي نسبت

 جمع بدهیهادرپايان سال/جمع دارايیهادرپايان سال
0.72 0.80 -10% 

 =سود نقدشوندگي نسبت

 خالص نقدحاصل ازفعالیت هاي عملیاتي/سودخالص
-0.30 19.23 -102% 

 750 85 41% ( EPS)سهم  هر سود

 =سهم هر نقدي جريان

 ادسهام درپايان سالخالص نقدحاصل ازفعالیت هاي عملیاتي /تعد
-202 1698 -112% 
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 اخیر سال دو درشركت اصلی  مالی عملكردمقایسه اي  گزارش-ب   

 

 شركت اصلی (اقالم مهم صورت سود وزیان1 

 درصد تغییرات 1397سال 1398سال  زيان و سود اقالم صورت

 %54-  1,389,243  639,456 الف( جمع درامد هاي عملیاتي

 %6444  3,575  233,955 ز سرمايه گذاريهاي عملیاتيسودحاصل ا-

 %96-  94,953  3,376 رمايه گذاريهاي بلندمدتسسودحاصل ازفروش  -

 %100- (392,940) (1,690) ب(  سايردرآمدهاو هزينه هاي عملیاتي

 %3 (72,708) (74,695) ج( هزينه هاي عملیاتي

 %41- (8,625) (5,081) د( هزينه هاي مالي

 %45-  30,767  17,004 ساير درآمدهاوهزينه هاي غیرعملیاتي ه(

 %1557  17,084  283,146 و( سود قبل از مالیات

 %2313  11,094  267,727 ز( سود خالص
 

 

 

 

 شركت اصلی(نسبت هاي مالی  2  

 درصد تغییرات 1397سال 1398سال نسبتها     

 نسبت جاري=

 اي جاري درپايان سالدارايیهاي جاري درپايان سال/بدهیه
2.40 1.10 119.0% 

 نسبت بدهي=

 جمع بدهیهادرپايان سال/جمع دارايیها درپايان سال
0.09 0.66 -86.4% 

 نسبت نقدشوندگي سود =

 خالص نقدحاصل ازفعالیت هاي عملیاتي/سودخالص
38.07 -0.39 -9953% 

 271 17 1494.1% ( EPS)سود هرسهم 

 10 -100%   (DPSسود نقدي هر سهم )

 جريان نقدي هر سهم=

خالص نقدحاصل ازفعالیت هاي عملیاتي /تعدادسهام درپايان 

 سال

-94 650 -114% 
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 نظام راهبري شركت

 11/04/1398مجمع مورخ تکاليف خصوص در شده انجام اقدامات -1
 

 .تكلیف خاصي نداشته است1397براي سال شركت 

 

 

 

 وه صنعتی قطعات اتومبیل ایرانگر مدیره تاهی به مربوط اطالعات-2

 مدیره تئهی اعضاء سوابق و مشخصات به مربوط جدول

 نام خانوادگي و نام

 
 سمت

 /تحصیالت

 مدارك

 حرفه اي

 

 سوابق مهم اجرائي

 

 عضويت تاريخ

 مديره درهیات

 

 حمید

 مرادي

 

 رئیس

 هیات مديره

 فوق لیسانس

 مكانیک
 22/10/1397 ام ايران خودروت -ايران خودرو

 

 

 سعید

 رضا پناه

 نايب رئیس

 هیات مديره

 فوق لیسانس

 مديريت مالي

سرمايه شركت گسترش –تعاوني خاص 

 ايران خودروگذاري 
14/10/1398 

 

 مهران هويشي

 مديرعامل و

 عضو هیات مديره

 فوق لیسانس

 صنايع
 20/08/1398 يران خودرو ديزلا-يسیكوا-ايران خودرو

 

 عضو حسین كاوياني

 هیات مديره

 لیسانسفوق 

 مديريت اجرايي
 11/08/1398 ابل خودرو ك-بدل خودروم -اگزوزخودرو

 علي

 میر نژاد

 عضو

 هیات مديره
 برق لیسانسفوق 

برق و  مديركل صنابع-معاون وزير ارتباط

 الكترونیک وزارت صمت
26/10/1398 
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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
 مهران

 هويشي

سهامي 

 عام
- 1.100.000 72  هولدينگ 

2 
الكتريک 

 خودرو شرق

 محمدرضا

 شباني
 

سهامى 

 عام
49.39 630.000 1782 

 سیمدسته 

 انواع خودرو

3 

قطعات 

محوري 

 خراسان

 محمود

 میراب

سهامى 

 خاص
100 60.000 157 

 قطعات محوري

 و پلوس

4 
اگزوز خودرو 

 خراسان

 ساسان

 سیراني

سهامى 

 خاص
100 200.000 508 

 انواع اگزوز و

 اگزوزهاي كاتالیستي

5 
كابل خودرو 

 سبزوار

سیاوش 

 نعیمي نیا

سهامى 

 خاص
100 124.000 330 

 كابل كنترل و انواع

شیشه باالبر و برف 

 پاك كن

6 

مبدل 

خودروي 

 پاك

 

مهدي 

 شوندي 

 

سهامى 

 خاص
90 150.000 21 

كوتینگ )پوشش 

 دهي كاتالیست(

7 
رام سازي 

 ايمن مانا
- 

سهامي 

 خاص
 راكد 1 10 96

8 
گازسیز 

 صنعت 
- 

سهامي 

 خاص
 در حال تصفیه 1 15.000 100

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

  :آن انتخاب فرايند و حسابرس نام افشاي (الف

 .انتخاب گرديده است11/04/1398مورخمطابق مصوبه مجمع عمومي سالیانه  دايا رهیافت كهموسسه حسابرسي 

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

 ین شده است.تعیموارد مذكور در ذيل  به منظورريال  1.130.000.000معادللزحمه حق اكل منعقده هاي باعنايت به قرارداد

 1398میان دوره اي ماهه  6 مالي  صورتهاياجمالي حسابرسي  -

 گزارش افزايش سرمايه گروه صنعتي قطعات اتومبیل ايرانرسیدگي به -

 1398حسابرسي صورتهاي مالي پايان سال  -
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 منابع انسانی و اداري عملكرد
 تعداد و تركیب پرسنل شركت اصلی  -1

واقعي در پايان سال 97واقعي در پايان سال 98

12
56
1110
44
46
21

2729

واقعي در پايان سال 97واقعي در پايان سال 98

00
00

2729

2729

واقعي در پايان سال 97واقعي در پايان سال 98

00
2729
00

2729

واقعي در پايان سال 97واقعي در پايان سال 98

00
00

2729

2729

واقعي در پايان سال 97واقعي در پايان سال 98

00

42

42

جمع 

ماموراز سايرشركتها 

)شاغل درشركت(

جمع 

مامورين

ماموربه سايرشركتها 

)شاغل درسايرشركتها(

شــــــــرح 

تركیب نیروي انساني پیمانكاري

مستقیم تولید )صف(
غیر مستقیم تولید )پشتیبان(

جمع 

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(
غیرتولیدي )ستادي(

شــــــــرح 

تركیب نیروي انساني از حیث 

تحصیالت 

)نیروهاي رسمي, قراردادي و پاره 

وقت شركت(

 دكتري
فوق لیسانس

لیسانس

جمع

 فوق ديپلم

قراردادي

غیرتولیدي )ستادي(

شــــــــرح 

شــــــــرح 

شــــــــرح 

ديپلم
زير ديپلم
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 شركت منابع انسانی عملكرد گزارش-2

 اين خصوص قابل توضیح است:موارد ذيل در 

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

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

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

 شركت حقوقی محیط -3
امین تقوانین و مقررات وزارت كار و مجموعه  :از عبارتند شركت فعالیت بر حاكم مقررات و قوانین مهمترين

كل بودجه  انونق  -ون مالیاتها قان -قوانین بانكي و پولي  -انون تجارت ق -قوانین بورس و اوراق بهادار -اجتماعي 

 كشور و قوانین گمركي

 اقدامات رفاهی و خدماتی  -4

 درمان وپزشكي پرداخت كمک هزينه  -الف 

 وام به پرسنل متقاضي پرداخت   - ب 

 يام خاص سالپرداخت كمک هاي غیر نقدي در مناسبتها و ا-ج

 گروه كل تركیب پرسنل  -5

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

 
تغییراتپرسنلپرسنلپرسنل 
نفر پیمانيقرارداديرسمي

)172(8693108117821954الكتريک خودرو شرق

)96(16102390508604اگزوزخودرو خراسان

)7(293010330337كابل خودرو سبزوار

)11(17779157168قطعات محوري خراسان

)4(02102125مبدل خودروي  پاك

)2(02342729ياپكو

)2(01013رام سازي ايمن مانا

)1(01012گازسیز صنعت شرق

)295(541,2191,5542,8273,122جمع 

سال 1397سال 1398نام شركت
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 چارت سازمانی شركت قطعات اتومبیل ایران -6
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 عملكرد مالی و سرمایه گذاري 
نده ريسک يعني عدم اطمینان درباره نتايج آي. ماي به غیر از آنچه انتظارش رادارياحتمال هر نتیجه ريسک يعني

ک شامل فرآيندي چهارمرحله اي است كه درمرحله اول ريسک هاي موجود مديريت ريس متقابال. يک اقدام

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

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

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

 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 ريسک الزمه رشد هركسب وكار استتوجه به 

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

 قيتل ترين عوامل محیط فعالیت هربنگاهيسک ناشي از عوامل كالن اقتصادي يكي ازمهمبازارآزاد ورقابتي باشد.ر

 . شودمي

 انواع ريسک 
ي روه ريسک هاي مالي و ريسک هاي غیر مالي تقسیم نمود. ريسک هااز يک منظر ريسک را مي توان به دو گ

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

يادي هاي غیر مالي هرچند به صورت مستقیم بر بخش مالي شركت موثر نیستند اما بر ريسک هاي مالي تاثیر ز

ريسک  ند, بدين معني كه يک ريسک غیر مالي در نهايت باعث تغییرات در متغیرهاي مالي مي گردد و به يکدار

 مالي مبدل مي شود.

 ريسک هاي مالي :-1

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

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

ارزي قابل شركت بدهي كه  استشود هنگامي رز ميباشد. حالت ديگري كه باعث ايجاد ريسک نرخ ا داشته

 .توجهي داشته باشد 

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

ابل صورت غیرقطور معنادار و مداوم و اغلب بهها بهوضعیتي در اقتصاد است كه در آن, سطح عمومي قیمت

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 يک دارايي بهره ج( ريسک نوسانات نرخ بهره؛

, تابعي گويند. تغییر حاصل در ارزش دارايي در اثر نوسانات نرخ بهرهبازار را ريسک نوسانات نرخ بهره ميبهره در 

 از میزان تغییر در نرخ و سررسید دارايي است. 

ود نقدينگي و عبارت از خطر بروز كمب براي شركتهاستترين ريسک ريسک نقدينگي مهم د( ريسک نقدينگي؛

رداخت مطالبات در زمان پبراي شركت گر آن است كه ست. اين ريسک بیاني شركت ا ارهاي جبراي تأمین هزينه

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

نیاز و نیز عدم  مدت در هنگاممدت, 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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 ريسک هاي غیر مالي:-2

هاي شكلها پديد آمده و بهوسیله تصمیم دولتشود كه بهاين ريسک از تحوّالتي ناشي مي ريسک سیاسي؛ الف(

هاي اجتماعي و طور عمده از تغییرات قوانین, حادثهبه كند. كهرو 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 نظامسیطره دولت بر نظام ريسک دولت؛ ب(

وسیله دولت و بدون توجه به نرخ ها بهت تكلیفي و دستوري و تعیین نرخ سود تسهیالت و سپردهشود. تسهیالمي

 سرمايه گذاري مي شود.سود حاصل از عرضه و تقاضا در بازار, باعث افزايش ريسک نقدينگي و ريسک 

ست. اين ريسک از گذاران اريسک قوانین و مقررات يكي از انواع مهم ريسک سرمايهمقررات؛ وريسک قوانین  (ج

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

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

رات و قوانین مربوط به صاد وغییرهاي قوانین از جمله قوانین مالیات ت و يک 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.نماينكسي بايد برود. ولي در محیطي كه مقررات غیر بازار وجود دارد, مقامات اين موضوع را مشخص مي

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

زشمند, شود. ريسک منابع انساني به اشكال مختلفي مانند ريسک از دست دادن كارمندان اركارمندان مربوط مي

 نمايد. ريسک 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؛ ريسک و(

ا رشركتهاريسک حقوقي قرارداد؛ مفاد اجراي در توانايي ويا عدمصورت عادالنه لحاظ نگردد, هاي مختلف بهحالت

ها به ي شود.دربعضي از موارد, اين زيانتواند باعث ضرر و زيان بسیار سنگینبرد. اين ريسک, ميباال مي

 منجرگرديده است.شركتهاورشكستگي 

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

 ادافرتوسط  سد اقتصاديي كه اعالوه بر عملكرد عمدي مفدهد.مهمترين عوامل مؤثر بر بروز ريسک عملیاتي 

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

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

-مک قیمت سهاريس-:وهلدينگ باريسک هاي متعددي ازقبیل  ياپكو همانند سايرشركتهاي سرمايه گذار گروه

به طورخالصه مهمترين چالش ها  مواجه مي باشد.ريسک نرخ ارز -تها ريسک تورم قیم-ريسک ناشي از نرخ بهره

 وريسک هاي عرصه فعالیت اقتصادي در كشور را مي توان بشرح ذيل برشمرد:

 كمبودنقدينگي بنگاهها-1

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

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

 یاست كنترل قیمت محصوالت وعدم تغییر نرخ فروش س-4

 دم امكان دريافت بموقع مطالبات ازمشتريان اصليع-5

 محصوالت چیني بي كیفیت  ورود -6

  باالي بانكي  نرخ بهره -7

 ركود حاكم بر بازارها-8
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 رقام میلیون ريال()ا                        1398سال  میزان تحقق اقالم بودجه اي سود و زیان تلفیقی گروه

 
 

درصدعملكرد واقعيپيش بيني بودجه 

تحقق13981398

%14,211,42114,762,506104درآمد هاي عملياتي

%96(12,135,413))12,593,819(بهاي تمام شده درامدهاي عملياتي

%1,617,6022,627,093162سود )زيان( ناخالص

%118(587,186))498,816(هزينه هاي  فروش ، عمومي و اداري

%64,42793,972146ساير درامدهاي عملياتي 

%432(946,905))219,041(ساير هزينه هاي عملياتي

%964,1721,186,974123سود زيان عملياتي

%93(406,045))435,893(هزينه هاي مالي

%23,63933,173140 ساير درآمدها و هزينه هاي غيرعملياتي

%551,918814,102148سود )زيان(عمليات

%52(30,538))58,825(ماليات بر درآمددوره جاري

%111(35,880))32,445(ماليات بر درآمد دوره هاي قبل

%460,648747,684162سود )زيان( خالص عمليات در حال تداوم

شــــــــــرح

 
 

  ٪104معادل كل گروهفروش  الحظه مي گردد كهم, شركتمصوب با بودجه  1398در تطبیق عملكرد سال 

دهنده  نشان 1398سال  ريميركود و تحدر شرايط اين امر ,  میزان پیش بیني شده محقق شده است

در بررسي و تطبیق عملكرد فروش شركتهاي گروه با همچنین مي باشد. عملكرد شركت مطلوب وضعیت 

 بیش از پیش بیني ي گروه هم شركتها اكثر بودجه هاي مصوب مالحظه مي گرددكه درصد تحقق فروش 

ن آعمده كه بیني ديده مي شود  پیشیش از بنامساعد انحراف ي عملیاتي در بخش هزينه ها بوده است.

 ناشي از هزينه هاي تسعیر ارز بدهیهاي ارزي مي باشد.

بیشتر از پیش  درصدي نشان میدهد كه 162ي كه نتیجه عملیات گروه مي باشد تحققهم سودخالص 

  بودجه مي باشد.بیني 
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 میلیون ریال()                              1398جه اي صورت سود)زیان(شركت اصلی سال میزان تحقق اقالم بود 

 

درصدعملكرد واقعيپيش بيني بودجه

تحقق13981398

%441,478639,456145درآمد هاي عملياتي

%100(291,848))291,848(بهاي تمام شده درآمدهاي عملياتي

%149,630347,608232سودناخالص

%123(74,695)(60,803)هزينه هاي فروش،اداري و عمومي

%000ساير درامدهاي عملياتي 

%100(1,690))1,690(ساير هزينه هاي عملياتي

%87,137271,223311سود زيان عملياتي

%100(5,081))5,080(هزينه هاي مالي

%17,28817,00498 ساير درآمدها و هزينه هاي غيرعملياتي

%99,345283,146285سود )زيان(عمليات

%61(5,900))9,679(ماليات بر درآمددوره جاري

%103(9,519))9,230(ماليات بر درآمد دوره هاي قبل

%80,436267,727333سود )زيان( خالص عمليات در حال تداوم

شــــــــــرح

 
ـ همانگونه كه در اقالم مقايسه اي ديـده  بودجه  سه با پیش بیني يقطعات اتومبیل ايران درمقاعملكرد شركت  ي م

درصدي بودجه را نشان مي  145ي عملیاتي پوشش مدهاآدررا  نشان میدهد. به گونه اي كه  مطلوبيوضعیت شود 

رمايه حقق درآمد فروش مواد بیش از پیش بیني بوده است.ثانیا  سودعملیاتي از محل سدهد.اين امر ناشي ازاوال ت

تفـاق  گذاريها نیز بسیار بیشتر از پیش بیني تحقق يافته است.هزينه هاي عملیاتي نیز بیش از پیش بیني بودجه ا

راي شركت در حـال  نخست لحاظ ذخیره مطالبات مشكوك الوصول بافتاده است كه دو عامل باعث آن بوده است. 

و دوم لحاظ هزينـه كـاهش ارزش    است شدهعمومي و اداري ي هزينه هاافزايش  تصفیه گاز سیز صنعت كه باعث

مـي  كمتر از پیش بیني ها محقـق   اين مواردهزينه ها .كه بدون احتساب سرمايه گذاري در خصوص همین شركت 

 ه عملكرد قابل قبول شركت مي باشد.درصدي نشاندهند333از سوي ديگر سودخالص شركت با تحقق .شد
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 (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 :29/12/1398گردش حساب سود انباشته و ساير اندوخته ها براي سال مالي منتهي به 

 

 تغییرات 1397سال 1398سال شرح

 %2313 11،094 267،727 سود خالص )ميليون ريال(

 %71- 667،996 191،035 ( انباشته ابتداي دورهسود)زيان

 %98- (487،500) (11،000) سود سهام مصوب

 %134 191،590 447،762 سود)زيان( قابل تخصيص

 %2312 (555) (13،386) اندوخته قانوني

   0 (3،376) اندوخته طرح و توسعه

 %126 191،035 431،000 سود )زيان( انباشته

 محقق شده 1397در مجمع سال  برنامه عنوان شده )در مجمع سال قبل(

 14.762.506 میلیون ریال 12.000.000 فروش كل گروه 

 267.727 میلیون ریال 33.765 سود شركت اصلی 

 ریال270 ریال31 شركت اصلی (( (epsسودهرسهم )

 132رتبه  105رتبه  شركت برتر 100حضور در میان 

 ریال درامد ون میلی110.000برابر  ریال  ونمیلی30.000پیش بینی  توسعه برنامه هاي بازرگانی میان گروه 

 گزوزا -كابل-الكتریك (301)پژوگروهشركتهاي پروژه هاي 
با هماهنگی شركت ایكاپ در حال 

 .انجام هستند
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 1399سال  رنامه هايب
 

 :  1399اهم برنامه هاي گروه براي سال 
 پیش بیني گرديده است.ارد تومان میلی 2.644 حدود فروش كل گروه:پیش بینی  – 1
 

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

 است.حداكثري براي تمام ذينفعان 

 

صنعت  مزيتهاي موجود دركشور و استفاده از ظرفیت هاي موجود گروه وسعه ساخت داخل : برنامه هاي تو -3

 . واردات و كاهش ارزي بريكم كردن وابستگي به بمنظور داخلي سازي بخش بیشتري از محصوالت و  يداخل

 

 : K132ي مربوط به تولید خودروي  پروژهها-4

 

طرح هاي عمده در 

 دست اجرا

نام 

شركت 

)شركت 

 ي(فرع

هزينه 

هاي 

برآوردي 

 طرح

درصد 

پیشرفت 

فیزيكي 

طرح در 

تاريخ 

97/12/29 

درصد 

پیشرفت 

فیزيكي 

طرح در 

تاريخ 

98/12/29 

درصد 

پیشرفت 

فیزيكي 

برآوردي 

طرح در 

تاريخ 

99/12/29 

هزينه 

هاي 

برآوردي 

تكمیل 

 طرح

تاريخ 

برآوردي بهره 

برداري از 

 طرح

تشريح تاثیر طرح 

در فعالیتهاي آتي 

صلي و شركت ا

شركت سرمايه 

 پذير

 پروژه تولید دسته سیم 
K132 

شركت 

الكتريک 

خودرو 

 شرق

 1399بهمن  25,000 100% 30% 2% 30,222

كاهش وابستگي 

حصول م-ارزي 

 جديد

پروژه تولیدمجموعه 

 K132 اگزوز

شركت 

اگزوز 

خودرو 

 خراسان

13,618 7% 7% 100% 12,702 30/11/1399 

كاهش وابستگي 

حصول م-ارزي 

 ديدج

پروژه تولید كابل 

 K132وشیشه باالبرهاي 

شركت 

كابل 

خودرو 

 سبزوار

 1399سال  3,257 100% 77% 57% 14,000
كاهش وابستگي 

 ارزي
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 : شركت با تماس اطالعات

 :پستي آدرس -

 1471677131صندوق پستي :-9پالك -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 الكترونیک                                                                                                                                      

 :شركت با گذاران سرمایه روابط امور به مربوط اطالعات

 :پستي آدرس

 14845-113ستي :صندوق پ-9الك 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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