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 7931در سال  سازیقطعهو  صنعت خودرو

هایی که ناتمام مانده و به امسال منتقل شدند. های فراوانی همراه بود، چالشبرای خودروسازی ایران با چالش 31سال 

گذاری و همچنین ممنوع شدن واردات خودرو، همه و همه از افت شدید تولید و التهاب بازار گرفته تا تغییر مدل قیمت

 اریسال جهایی هستند که از سال گذشته گریبان صنعت و بازار خودرو ایران را گرفته و مشخص نیست آیا طی شچال

 .یابندحل خواهند شد یا همچنان ادامه می

خودروسازی و صنایع وابسته آن را غرق در بحران کرد، سقوط آزاد تولید بود. سال پیش  31ترین چالشی که سال اصلی

هزار دستگاه  652و  میلیونیک، تیراژ خود را به باالی 32روسازان امیدوار بودند با عبور از رکورد سال همین روزها، خود

رشد تولید در  با توجهخودروسازان بزرگ کشور  هزار دستگاه دست یافتند. 356به سطح تولید  درنهایتاما برسانند، 

در ادامه  حالبااینحتی با سرعتی بیشتر ادامه دهند،  نیز روند صعودی خود را 31پسابرجام، امیدوار بودند در سال 

رای مشکلی که ب مهمترین. مواجه شد با کاهشی جدیتنها رکوردی شکسته نشد؛ بلکه تولید اتفاقاتی رخ داد که نه

جدول و نمودار ذیل . خودروسازی کشور دردسرساز شد، رشد نرخ ارز و در ادامه، محدودیت دسترسی به ارز دولتی بود

 :باشدمیمایان گر تعداد تولید خودرو در سنوات گذشته ن
 )دستگاه(7931تا  7932 هایسالآمار تولید خودرو طی  -7جدول 

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 

1،653،737 924،051 736,948 1,10,164 978,796 1,350,123 1,535,756 955,923 
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 خودروبازار جهانی 

بازار  54میلیون اتومبیل مختلف در  86.01 میالدی 2278 در سال  JATO Dynamics موسسهبر اساس گزارش  

درصدی را  2.5کاهشی  2271میلیون دستگاه برای سال  86.49بزرگ جهان به فروش رسیده که در مقایسه با رقم 

 .دهدمینشان 

 

بازار خودرویی دنیا یعنی چین  ترینبزرگ، به کاهش تقاضا در 2278دلیل اصلی افت آمار فروش خودرو در سال 

روند نزولی در چین آمار کلی را نیز تحت .درصد کمتر شده است 2.8نو  هایاتومبیل، جایی که آمار خرید گرددبرمی

درصد از آمار فروش خودرو در جهان را به خود اختصاص داده، هر  92چین نزدیک به  کهازآنجاییقرار داده است.  تأثیر

 .تغییری که آنجا رخ دهد، نتایج ملموسی به دنبال دارد

میلیون خودروی سواری و تجاری سبک برای چندمین  28.28چین با فروش  2278در سال  JATO طبق آمار موسسه

 متحدهایاالتمیلیون خودرو در رده دوم و  71.1کشور، قاره اروپا با فروش  ازاینپسسال متوالی در صدر ایستاده است. 

 .میلیون مدل مختلف در رده سوم قرار دارند 17.32 با فروش 
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درصدی را ثبت کرده است. جالب اینکه این کشور  3میلیون اتومبیل رشدی  9.32از میان دیگر کشورها، هند با فروش 

در بین برندهای مجزا، رتبه اول به تویوتا .بهتر از آلمان و بریتانیا شده است ایرتبهپرجمعیت به لحاظ آماری اکنون حائز 

میلیون خودرو را با برند خود به فروش برساند که بیش از  8.23توانسته  2278رسیده است. این شرکت ژاپنی در سال 

دوم و  هایرتبهمیلیونی در  5.92و  6.14و فورد به ترتیب با ثبت آمار  واگنفولکسهر برند دیگری است. پس از تویوتا، 

 .سوم قرار دارند

 

 7،296، به 2271هزار دستگاه در سال  121داشته و از  ایمالحظهقابلتمام برقی، رشد  هایاتومبیلفروش همچنین 

 292 باًتقری، تسال با تحویل الکتریکی هایمدلاست. از بین برندهای سازنده  یافتهافزایش 2278میلیون دستگاه در سال 

 .دوم و سوم هستند هایجایگاههزار مدل در  32و  752به ترتیب با فروش  BYD هزار خودرو در رتبه نخست و بایک و
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 انداز آتی صنعتچشم

ر قیمت ب قطعاًبلکه افزایش آن  بوده است تأثیرگذاربر قیمت خودرو  تنهانه اتفاق افتاد، 7931که در سال  نرخ ارز شیافزا

قطعات  و قطعه سازانگذاشت؛ بنابراین با افزایش قیمت مواد اولیه  گذاشتهنیز اثر  قطعه سازان مورداستفادهمواد اولیه 

به نظر  . کند ایجاد 38 سال در قیمتی افزایش برای زمال زمینه  که همین عامل رسدمیبه نظر  خودروسازان موردنیاز

وابسته و تابعی از میزان تولید و عرضه خواهد بود و در صورت رونق تولید و افزایش  شدتبهها قیمت نوسان رسدمی

 و هاشوک بروز  شود و در چنین شرایطیدر نظام عرضه و تقاضای اتومبیل ایجاد می تریمنطقیتعادل  قطعاًعرضه، 

نوسانات قیمتی مسدود خواهد شد

در شرایطی که تولید با نارسایی مواجه و همراه شود و میزان عرضه خودروسازان داخلی با ضریب تقاضا همسان و متناسب 

 عدادیعنی ناکافی بودن ت با تداوم وضع موجود رسدمیبه نظر  .ها با تغییر و نوسان همراه خواهند شدقیمت تبعبهنباشد 

.باشد روروبه با مشکل عدم توسعه بازارهم  سازیقطعه، صنعت در جهت رفع عطش بازار خودروتولید 

 شرکت و فعالیت چهتاریخ

 تاریخچه

 رادیاتور ایران )سهامی عام(فرعی آن است. شرکت  ( و شرکتشرکت اصلی) سهامی عام رادیاتور ایرانگروه شامل شرکت 

در اداره  22/28/7947مورخ  8495شماره و طی  شدهتأسیس ی خاصسهام شرکت صورتبه 25/28/7947در تاریخ 

. نموده است برداریبهرهشروع به  76/22/7949تاریخ  از متعاقباًها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و ثبت شرکت

می به شرکت سها 76/28/7915مورخ  العادهفوقمجمع عمومی  جلسهصورت موجببه 72/77/7915شرکت در تاریخ 

است. در حال حاضر، شرکت رادیاتور ایران به  شدهپذیرفتهدر بورس اوراق بهادار  27/72/7915در تاریخ عام تبدیل و 

، شرکت سایپا شرکت سایپا است و واحد تجاری نهایی گروه فرعیتجاری  واحدهایجزء  72722696216شناسه ملی 

 کرج و محل فعالیت اصلی آن در شهر تهران واقع است.جاده قدیم  75نشانی مرکز اصلی شرکت کیلومتر . باشدمی

 اصلی هایفعالیت

از  برای ساخت انواع رادیاتور مخصوصکارخانه  تأسیساساسنامه عبارت است از  2موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 

ف کارخانه مخصوص و مواد اولیه مورد مصر آالتماشینقبیل کامیون، تراکتور و سایر وسایط نقلیه موتوری، واردات 

ه کلی درزمینهو فعالیت بازرگانی و تولیدی  گذاریسرمایهخودرو و در صورت امکان صادرات آنها و همچنین  هایفرآورده

 شخریدوفرومختلف انواع خودرو و تولید یا مشارکت در تولید انواع خودرو و  هایقسمتو طراحی و ساخت  تحقیقانیامور 

 و کارخانجات. هایشرکتسهام سایر 

https://www.eghtesadonline.com/fa/tags/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86
https://www.eghtesadonline.com/fa/tags/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86
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 برنجی و آلومینیومی( بوده است._ فعالیت گروه و شرکت اصلی در سال جاری تولید و فروش انواع رادیاتور )مسی

 شرکت مدارانترکیب سها

 :به شرح جدول زیر است 23/72/7931سال مالی منتهی به صورت مالی ترکیب سهامداران شرکت بر اساس 

 داران شرکتترکیب سهام – 2جدول 

 

 شده شرکتتغییرات سرمایه ثبت

مطالبات و آورده از محل  92/28/7934در تاریخ  7931طبق گزارش فعالیت سال مالی  آخرین افزایش سرمایه شرکت

میلیون ریال به مبلغ  742،222و طی آن سرمایه شرکت از مبلغ  شدهانجاممیلیون ریال  762،222به مبلغ  نقدی

 است. یافته افزایشمیلیون ریال  922،222

 افزایش سرمایه اخیر شرکت مطابق جدول زیر است: 9مشخصات 

 
 ایش سرمایهمراحل افز – 9جدول 

 سرمايه قبلی
 )ميليون ريال(

 درصد افزايش سرمايه
آخرين سرمايه 

 )ميليون ريال(
 تاريخ سرمايه منبع افزايش

 7989 مطالبات و آورده نقدی 12،222 52 46،522

 7981 آورده نقدی 742،22 722 12،222

 7934 مطالبات و آورده نقدی 922،222 774 742،222

 

 درصد تعداد سهام دارسهام

 92 31،237،977 سازه گستر سایپا )سهامی خاص(شرکت 

 78 54،242،482 شرکت سایپا )سهامی عام(

 3 25،649،898 تدبیر )سهامی خاص( گذاریسرمایهشرکت 

 6 76،577،158 سایه گستر سرمایه )سهامی خاص( گذاریسرمایهشرکت 

 5 75،733،222 سپه )سهامی عام( گذاریسرمایهشرکت 

 4 72،625،124 پویا )سهامی عام( گذاریسرمایهشرکت 

 2 6،727،269 بانک تجارت )سهامی عام(

 2 5،522،526 علی صدریمحمد

 22 61،264،998 سایر سهامداران

 833 93303330333 مجموع
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 زیان صورت سود و

 است. آورده شده 9 شماره در جدول 7931تا  7939های ت سود زیان شرکت مربوط به سالصور

 صورت سود و زیان – 4جدول 

 8931 8931 1395 1394 1393 )ميليون ريال(

  1,923,556  1,503,897  1,543,228  1,474,746  1,709,857 درآمدهای عملیاتی

 (1,616,160) (1,332,552) (1,301,502) (1,213,949) (1,388,545) درآمدهای عملیاتی شدهتمامبهای 

  307,396  171,345  241,726  260,797  321,312 سود)زيان( ناخالص

 (101,738) (72,441) (77,295) (82,134) (81,696) های فروش، اداری و عمومیهزینه

 (94,688)  60,940  15,373  6,636  3,755 سایر اقالم عملیاتی

  110,970  159,844  179,804  185,299  243,371 ان( عملياتیسود)زي

 (1,271) (229) (71) (4,822) (16,541) های مالیهزینه

  5,963  7,365  17,340  10,411  9,455 هاگذاریسرمایه -غیرعملیاتیهای سایر درآمدها و هزینه

  30,887  3,901  2,848  11,269  22,776 غیرعملیاتیهای سایر درآمدها و هزینه

  146,549  170,881  199,921  202,157  259,061 سود)زيان( قبل از ماليات

 (29,355) (31,012) (38,426) (39,898) (45,699) مالیات بر درآمد

  117,194  139,869  161,495  162,259  213,362 سود)زيان( خالص

  391  466  538  1,159  1,524 )ريال( سود)زيان( هر سهم

  300,000  300,000  300,000  140,000  140,000 سرمایه شرکت

 

 یسودآورروند 

 7931تا  7939های شود. شرکت طی سالمشاهده می رادیاتور ایرانشرکت  گذشته سال پنج سودآوریدر نمودار زیر 

و  فروشهای با افزایش نرخ ،7931سال در با کاهش سودآوری مواجه شده است.  مقدار فروشروند کاهشی  دلیلبه 

 است هشددستخوش تغییرات مثبتی  رادیاتور ایرانشرکت  حاشیه سود ناخالص در مقدار فروش جزئیافزایش همچنین 

 سود خالص با کاهش مواجه شده است. درنهایت 7931در سال  توجهقابلاما با توجه به زیان تسعیر ارز 
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 شرکت سودآوریند رو -2نمودار 

  
 

 

پس از رشد قیمتی سال سال گذشته، در نمودار زیر آورده شده است.  5شده تغییرات قیمتی سهم در نمودار تعدیل

 یجهشی به بزرگ، "ختور" بورسی روند حرکتی قیمت نماد که دلیل عمده آن گزارشات مثبت شرکت بوده است 7939

 ، سهم رشد جدی خود را آغاز کرده است که تا لحظه تنظیم7936سال  بهمنرا تجربه نکرده است. از اواخر  7939سال 

 گزارش ادامه داشته است این
 ساله سهام شرکت رادیاتور ایران 5قیمت تعدیل شده  -2نمودار 

 

2

52،222

722،222

752،222

222،222

252،222

922،222

952،222

7939 7934 7935 7936 7931

(میلیون ریال)روند سود آوری 

ناخالص( زیان)سود عملیاتی( زیان)سود خالص( زیان)سود
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 ضاتومفر

 باشد.می 5 شماره جدول صورتبه تحلیل شرکتدر  مورداستفادهمفروضات 
 مفروضات - 5جدول 

 8931 8933 8033 

 %29.0 %31.0 %37.2 نرخ تورم ایران

 %2.3 %2.7 %2.0 نرخ تورم آمریکا

 186,809 147,442 114,920 )ریال( نرخ دالر

  6,711  6,680  6,490 )دالر( مسنرخ جهانی 

  1,992  1,970  1,940 )دالر( آلومینیومنرخ جهانی 

 

 های صندوق بینبینی نرخ تورم از دادهبرای پیش( المللی پولIMFاستفاده شده است ). 

  انک ب انداز بازار کامودیتی منتشرشده توسطگزارش چشم سرب ازهای جهانی فلزات روی و بینی نرخپیشبرای

 استفاده شده است.  جهانی

 وضعیت تولید شرکت

 ظرفیت اسمی

به  آلومینیومی ردر بخش رادیاتو وبر اساس تعداد  رادیاتور مسی در بخش 7934ظرفیت اسمی شرکت در سال پیش از 

 سرجمع صورتبهو هم  یومینیآلومتفکیک مسی و  هظرفیت اسمی هم ب 7935در سال  .گزارش شده است  واحد تن

تولید انواع رادیاتور و بر اساس  سرجمع صورتبهظرفیت اسمی به بعد  7935از سال انواع رادیاتور گزارش شده است. 

 واحد تن گزارش شده است.
 میظرفیت اس – 6جدول 

  1394 1395 1396 1397 

  2,350  2,400  2,400 - صنعتی)تن( هایمبدلانواع رادیاتور و 

 -  -  1,203  1,258 رادیاتور مسی و برنجی )تن(

 -  -  448,430  594,300 رادیاتور آلومینیومی )عدد معادل پراید(

  2,350  2,400  452,033  595,558 مجموع
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 مقدار تولید

اعالم تفکیکی  صورتبه 7935قبل از سال  هایسالاشاره شد، مقدار تولید برای ه در بخش ظرفیت اسمی ک طورهمان

تن و در بخش رادیاتور آلومینیومی بر اساس تعداد گزارش شده است. از سال  برحسباست. در بخش رادیاتور مسی  شده

بر اساس تن گزارش شده است. لذا با توجه به این  تولید انواع رادیاتور و سرجمع صورتبهبه بعد مقدار تولید  7935

است.  شده زدهتن تخمین  برحسب 7934و  7939 هایسالگزارشگری، مقدار تولید انواع رادیاتور برای شیوه تغییر در 

 شدهبینییشپافزایش مقدار فروش )در ادامه گزارش( مقدار تولید هم با مقداری افزایش  بینیپیشتوجه به با  طورکلیبه

  است. 
  مقدار تولید – 1جدول 

 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 

  2,125  2,125  2,125 1,985 1,954 2,314 2,438 2,715 صنعتی)تن( هایمبدلانواع رادیاتور و 

 - - - - - 909 984 1,256 رادیاتور مسی و برنجی )تن(

 - - - - - 487,954 505,101 506,682 د(یرادیاتور آلومینیومی )عدد معادل پرا

  2,125  2,125  2,125 1,985 1,954 2,314 2,438 2,715 مجموع

 

 

 وضعیت فروش

 مقدار فروش

است . به این منظور تعداد تولید  شدهبینیپیشاز بازار رادیاتور،  7931بر اساس سهم بازار سال فروش شرکت  مقدار 

در نظر گرفته شده  7931تا  7939با  لحاظ نمودن رشد تاریخی تولید خودرو از سال  7931خودرو، مطابق تولید سال 

 :دهدمینشان  7422را تا افق  بینیپیشمقادیر فروش تاریخی و صفحه بعد جدول  است.
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 مقدار فروش  – 8جدول 

  1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 

                 فروش داخلی

  1,988  1,887  1,791  1,701  1,676  2,093  2,157  2,471 صنعتی )تن( هایمبدلع رادیاتور و انوا

  662  628  596  566  558  727  687  1,052 رادیاتور مس و برنج )تن(

  460,505  437,157  414,992  394,178  388,284  471,047  510,506  492,709 رادیاتور آلومینیوم )عدد(

  -    -    -    -    -    -  -    670,517 مواد اولیه

  582,939  553,383  525,326  428,249  561,189  560,814  491,389  570,268 )عدد( شدهخریداریمحصوالت 

  1,988  1,887  1,791  1,701  1,676  2,093  2,157  2,471 مجموع فروش داخلی

                 فروش صادراتی

  315  299  284  268  266  196  320  234 صنعتی )تن( هایمبدلانواع رادیاتور و 

  298  283  268  254  252  180  312  225 رادیاتور مس و برنج )تن(

  5,830  5,534  5,253  4,969  4,936  7,132  3,036  3,100 رادیاتور آلومینیوم )عدد(

  -    -    -    -    -    -    -    1,181 قطعات )عدد(

  315  299  284  268  266  196  320  234 مجموع فروش صادراتی

  2,302  2,186  2,075  1,970  1,942  2,289  2,477  2,705 مجموع کل فروش
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 نرخ فروش

 هایخنرموزون های تاریخی نرخ هر محصول با میانگین از نسبت های فروش محصوالت شرکت،بینی نرخپیش منظوربه

ای هبینیپیش و مس و آلومینیوم از اطالعات تاریخی هاینرخدر محاسبه استفاده شده است.  آلومینیومو  مس جهانی

ای هنرخ در حدودهای فروش صادراتی شرکت، نرخسابقه شایان ذکر است با توجه به  .است بانک جهانی استفاده شده

 . اندشدهبینی پیشفروش داخلی 

 )ریال/تن( های فروشنرخ – 3جدول 

  1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 

                 داخلی

 1,448,058,100 1,135,314,220 863,382,561 536,464,275 345,943,979 329,695,004 - - صنعتی  هایمبدلانواع رادیاتور و 

 - - - - - 519,467,675 417,231,441 375,637,833 رادیاتور مس و برنج 

 - - - - - 663,324 794,116 842,331 رادیاتور آلومینیوم ) ریال/ عدد(

 3,949,650 3,096,626 2,354,919 1,463,233 1,166,614 1,145,034 1,134,724 1,050,180  شدهخریداریمحصوالت 

         صادراتی

 1,428,428,836 1,119,924,380 851,678,912 572,028,353 313,631,211 277,949,961   صنعتی  هایمبدلانواع رادیاتور و 

 - - - - - 278,577,778 250,782,804 294,663,676 رادیاتور مس و برنج

 - - - - - 528,043 1,373,188 605,484 رادیاتور آلومینیوم ) ریال/ عدد(

 

 مبلغ فروش

ر . الزم به ذکبینی شده استپیش فروش به شرح جدول زیر با توجه به مقدار و نرخهای آتی شرکت، مبلغ فروش سال

موارد درآمدی در گزارشات مالی شرکت  یبندطبقهبه بعد  7936اشاره شد، از سال مالی  ترشیپکه  طورهماناست 

 تغییر کرده است.
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 )میلیون ریال( مبلغ فروش – 72جدول 

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393  )ميليون ريال(

                 فروش داخلی

  2,878,296  2,142,241  1,546,530  912,743  579,790  690,110 -   -   صنعتی  هایمبدلانواع رادیاتور و 

 -   -   -   -   -    377,653  286,638  395,171 رادیاتور مس و برنج 

 -   -   -   -   -    312,457  405,401  415,024 رادیاتور آلومینیوم 

  2,302,406  1,713,621  1,237,100  626,628  654,691  642,151  557,591  598,884  شدهخریداریمحصوالت 

 -   -   -   -   -   -    17,034  23,613 قطعات

  5,180,702  3,855,862  2,783,630  1,539,371  1,234,481  1,332,261  1,266,664  1,432,692 مجموع فروش داخلی

                 فروش صادراتی

  449,449  334,513  241,492  153,414  83,557  54,347 -   -   صنعتی  هایمبدلانواع رادیاتور و 

 -   -   -   -   -    50,144  78,169  66,345 رادیاتور مس و برنج

 -   -   -   -   -    3,766  4,169  1,877 رادیاتور آلومینیوم

 -   -   -   -   -   -    37  45 قطعات

  449,449  334,513  241,492  153,414  83,557  54,347  82,375  68,267 مجموع فروش صادراتی

  68,079  50,762  36,513  257,817  197,823  176,878  172,263  228,481 فروش مواد

  5,630,150  4,190,375  3,025,122  1,950,602  1,515,861  1,563,486  1,521,302  1,729,440 مجموع کل فروش

 (58,693) (43,684) (31,536) (27,046) (11,964) (20,258) (46,556) (19,583) برگشت از فروش و تخفیفات

فروش خالص و درامد ارايه 

 خدمات
1,709,857 1,474,746 1,543,228 1,503,897 1,923,556 2,993,585 4,146,691 5,571,457 

 

 هزینه سربار
در جدول زیر مقادیر هزینه سربار برای هزینه سربار با در نظر گرفتن مقدار تولید و همچنین تورم محاسبه شده است. 

 است. شدهبینیپیشآتی  هایسال
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 هزینه سربار )میلیون ریال( -77جدول 

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 )ميليون ريال(

  110,229  85,449  65,228  53,564  36,219  34,309  29,442  34,478  ميرمستقيدستمزد غ 

  37,896  28,205  20,362  11,195  8,938  11,390  14,936  24,974 یمصرف ميمستق ريغ مواد

  14,106  13,541  12,951  11,005  10,751  12,166  15,328  17,446 استهالک

  6,842  5,304  4,049  2,756  1,403  2,616  2,033  3,802 ينگهدار و راتيتعم

  17,078  17,078  13,239  10,106  7,078  7,238  9,977  9,114 سيسرو و غذا نهيهز

  7,522  5,831  4,451  3,030  1,955  1,973  1,912  1,897 مخابرات و ختسو و برق و آب

  8,043  6,454  4,995  3,358  3,080  3,213  4,402  6,146 ريسا

  201,716  161,861  125,275  95,014  69,424  72,905  78,030  97,857 سربار جمع

 

 رفتهکاالی فروش شدهتمامبهای 

رح ش ، بهرادیاتور ایرانشرکت رفته برای شده کاالی فروشهای قبل، بهای تمامبا توجه به توضیحات و محاسبات بخش

 95حدود  7931مطابق سال  مواد اولیهمبلغ با توجه به عدم افشای مقدار مواد مصرفی تفکیکی،  است. 77 شماره جدول

 از فروش در نظر گرفته شده است. درصد 
 )میلیون ریال( رفتهکاالی فروش شدهتمامبهای  – 72جدول 

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 )ميليون ريال(

 1,940,624 1,444,356 1,042,712 670,004 399,969 397,843 426,194 503,470 ميمستق مواد

 165,872 128,583 98,155 80,309 54,712 48,475 44,547 44,521 ميمستق دستمزد

 201,716 161,861 125,275 95,014 69,424 72,905 78,030 97,857 سربار جمع

 2,308,212 1,734,800 1,266,141 845,327 524,105 519,223 548,771 645,848 ساخت يها نهيهز مجموع

 - - - (4,743) (1,849) (690) 7,755 (5,071) ساخت انيجر در يکاال يموجود در( شي)افزاکاهش

 2,308,212 1,734,800 1,266,141 840,584 522,256 518,533 556,526 640,777 شده ديتول يکاال شدهتمام يبها

 23,376 17,569 (10,776) (26,147) 2,032 7,645 2,505 (11,752) شدهساخته يکاال ي( در موجودشي)افزاکاهش

 2,322,140 1,728,308 1,247,703 801,723 808,262 775,334 654,918 759,520 دوره یط شدهساختهکاال و قطعات  ديخر

 4,653,728 3,480,678 2,503,068 1,616,160 1,332,550 1,301,512 1,213,949 1,388,545 فروش رفته يکاال شدهتمام يبها
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 ، اداری و فروشهای عمومیهزینه

جدول زیر مقادیر  اند.شده برآورد تولید و مبلغ فروش مقدارتورم و با در نظر گرفتن  و فروش اداری های عمومی،هزینه

 :دهدمیی و فروش را نشان هزینه های عمومی ، ادار شدهبینیپیش
 )میلیون ریال( های عمومی، اداری و فروشهزینه – 79جدول 

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393   )ميليون ريال(

  121,106  93,881  71,665  54,165  43,133  29,443  28,989  23,917 حقوق و دستمزد کارکنان

  25,393  18,899  13,644  8,767 - - - - هزینه مطالبات مشکوک الوصول

  10,716  7,976  5,758  3,336  3,177  10,324  11,643  31,350 هزینه بازاریابی فروش

  4,499  4,319  4,131  3,487  3,452  1,681  2,569  1,582 هاییدارااستهالک 

  3,271  2,536  1,936  1,297  782  398  937  214,016 تعمیر و نگهداری

  5,034  3,902  2,979  2,171  1,040  2,531  3,107  - خدمات مالی و اداری و حسابداری

  948  735  561  409  256  239  123  8,868 بیمه اموال

  11,760  8,753  6,319  3,755  3,413  2,034  2,994  22,175 ملزومات اداری

  11,094  11,094  11,094  10,533  10,031  11,579  8,223  -  ونقلحمل

  30,462  23,904  18,559  13,818  7,157  19,066  23,550  44,433 سایر

  224,284  175,999  136,645  101,738  72,441  77,295  82,135  346,341 مجموع  

 عملیاتی و هزینه های درآمدهاسایر 

سایر درآمدها و هزینه  سرفصلبه علت رشد زیان تسعیر ارز،  7931مشهود است، در سال که در جدول ذیل  طورهمان

 هایسالتسعیر ارز، اثرات آن برای  تبعات بودن تیبااهمی است. با توجه به توجهقابلزیان  دهندهنشانهای عملیاتی 

، باشدیمکه شرکت فرعی رادیاتور ایران شرکت تینا صنعت مبدل است. همچنین با عنایت به این شدهبینیپیشآتی نیز 

 .است شدهبینیپیش متناسب با عملیات این شرکتفرعی  هایشرکتدر سهام  گذاریسرمایهسود حاصل از مبلغ 
 )میلیون ریال( های عملیاتیسایر درآمدها و هزینه – 74جدول 

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393  )ميليون ريال(

 (72,068) (59,538) (29,364) (106,591) (6,538) (4,200)  1,168 (2,234) و بدهی های  ارزی عملیاتی هاییداراسود)زیان( حاصل از تسعیر 

  30,523  22,717  16,400  10,538  4,177  3,594  3,630  5,989 فروش ضایعات

  3,770  2,931  2,194  1,365  63,263  15,900 - - فرعی هایتشرکدر سهام  گذاریسرمایهسود حاصل از 

 - - - -  38  79  1,838 - سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی 

 (37,776) (33,890) (10,769) (94,688)  60,940  15,373  6,636  3,755 مجموع
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 یاتیرعملیغهای سایر درآمدها و هزینه

 د. نباشمی 75 شماره لطابق جدوهای آتی م، برای سالرادیاتور ایرانرکت شسایر درآمدهای غیرعملیاتی 
 )میلیون ریال( سایر درآمدهای غیرعملیاتی – 75جدول 

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393  )ميليون ريال(

 با مرتبط ريغ يارز يهایبده و هايیدارا ريتسع از حاصل( اني)زسود

 اتيعمل

694  1,456  1,039  2,878  23,739  6,694  13,573  16,430  

  27,551  20,506  14,804  5,858  7,316  16,997  10,319  9,455 سود سپرده بانکی

 - - -  1,071  69  8  8,064  7,973 سود ناشی از فروش دارایی

  243  189  144  105  49  343  92  10,106 هاشرکتدر سایر  گذاریسرمایهسودحاصل از 

  14,090  10,922  8,338  6,077  954  1,801  1,749  4,003 سایر

  58,315  45,190  29,980  36,850  11,266  20,188  21,680  32,231 مجموع

 

 تسهیالت

شده  رآتی تکرا هایسالعملیات مستمر شرکت این مبلغ برای مبلغ تسهیالت با با توجه به عدم ارتباط معنادار میان 

 است. برآورد شده  آن مؤثرهزینه مالی با استفاده از نرخ  همچنین است.
 )میلیون ریال( هزینه مالی شرکت – 76جدول 

 

  

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393  )ميليون ريال(

  16,356  16,356  16,356  16,356  81,198  0  935  24,000 تسهيالت

 (659) (659) (659) (1,271) (229) (71) (4,822) (16,541) هزينه مالی
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 صورت سود و زیانبینی پیش

یل جدول ذ صورتبهن یهای پیشدر قسمت شدهعنوانبا توجه مطالب آتی  هایسالصورت سود و زیان برای  بینیپیش

 :باشدمی
 )میلیون ریال( شدهبینیصورت سود و زیان پیش – 71جدول 

 1400 1399 1398 8931 8931 1395 1394 1393  )ميليون ريال(

 5,571,457 4,146,691 2,993,585 1,923,556 1,503,897 1,543,228 1,474,746 1,709,857 درآمدهای عملیاتی

 (4,653,728) (3,480,678) (2,503,068) (1,616,160) (1,332,552) (1,301,502) (1,213,949) (1,388,545) درآمدهای عملیاتی شدهتمامبهای 

 917,730 666,014 490,518 307,396 171,345 241,726 260,797 321,312 سود)زيان( ناخالص

 (224,284) (175,999) (136,645) (101,738) (72,441) (77,295) (82,134) (81,696) های فروش، اداری و عمومیهزینه

 (37,470) (33,863) (10,786) (94,688) 60,940 15,373 6,636 3,755 سایر اقالم عملیاتی

 655,975 456,152 343,087 110,970 159,844 179,804 185,299 243,371 سود)زيان( عملياتی

 (659) (659) (659) (1,271) (229) (71) (4,822) (16,541) های مالیهزینه

 -غیرعملیاتیهای سایر درآمدها و هزینه

 هاگذاریسرمایه
9,455 10,411 17,340 7,365 5,963 14,948 20,695 27,795 

 30,520 24,496 15,032 30,887 3,901 2,848 11,269 22,776 غیرعملیاتیهای سایر درآمدها و هزینه

 713,631 500,683 372,408 146,549 170,881 199,921 202,157 259,061 سود)زيان( قبل از ماليات

 (136,229) (95,578) (71,091) (29,355) (31,012) (38,426) (39,898) (45,699) مالیات بر درآمد

 577,402 405,105 301,317 117,194 139,869 161,495 162,259 213,362 سود)زيان( خالص

  1,925  1,350  1,004 391 466 538 1,159 1,524 سود)زيان( هر سهم

 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 140,000 140,000 سرمایه شرکت

 

ریال  7،224( برابر EPSمیلیون ریال و سود هر سهم ) 927،971برابر  7938میزان سود خالص شرکت در سال  بنابراین

 برآورد شده است.
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 گذاری به روش تنزیل سود تقسیمیارزش

 گذاریارزش مفروضات

 .مطابق جدول زیر است رادیاتور ایرانگذاری برای شرکت مفروضات ارزش
 نرخ تنزیل )هزینه سرمایه( – 78جدول 

 به بعد 8033 8033 8933 8931 

   0.51 0.51 0.51 بتای اهرمی

   %10.13 %10.13 %10.13 صرف ریسک سهام

   %20 %20 %20 بازده بدون ریسک

 %30.1 %25.2 %25.2 %25.2 دارانبازده مورد انتظار سهام

و صرف ریسک سهام از  در بورس اوراق بهادار تهران "ختور"نماد  ساله معامالتبتای شرکت با استفاده از سابقه پنج

محاسبه  CAPMالمللی استخراج شده است. نرخ بازده مورد انتظار سهامداران با استفاده از فرمول های معتبر بینسایت

 شده است.

 DDMمدل 

برای  است. 73 شماره جدولروش تنزیل سود تقسیمی مطابق )سهامی عام( با  رادیاتور ایرانشرکت گذاری ارزش

گذاری به این روش، سود نقدی ساالنه شرکت برآورد گردیده و سپس با استفاده از نرخ بازده مورد انتظار سهامداران ارزش

 نوره بر اساس فرمول رشد ثابت گورد، سود نقدی آخرین دبینیپیشهای پس از آخرین دوره گردد. برای سالتنزیل می

سال اخیر سه مطابق سابقه محاسبه شده است.  22 شماره خ رشد بلندمدت شرکت، در جدولگردد. نرمحاسبه می

 در نظر گرفته شده است.درصد  16های بعدی نیز برابر نسبت تقسیم سود برای سال ،شرکت
  تنزیل سود تقسیمی – 73جدول 

 دبه بع 8033 8033 1399 1398 1397 )میلیون ریال(

    577,402  405,105  301,317  117,194 سود خالص
  %76 %76 %76 %76 نسبت تقسیم سود

  2,521,537  440,432  309,007  229,839  89,394 سود تقسیمی

 %10.8 نرخ رشد بلندمدت شرکت

 %30.1 %25.2 %25.2 %25.2 %25.2 نرخ بازده مورد انتظار سهامداران

  1,144,282  224,674  197,245  183,614  89,394 سود تقسیمی تنزیل شده

  1,839,208 ارزش فعلی شرکت

  300,000,000 تعداد سهام

  6,131 ارزش فعلی هر سهم شرکت )ريال(
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 DDMروش  نرخ رشد بلندمدت – 22جدول 

Retention Ratio 23.7% 

ROE 45.4% 

Growth of EPS 10.8% 

میلیون ریال و ارزش  801930831برابر  با فرض تداوم وضع موجود تقسیمی ارزش حقوق صاحبان در روش تنزیل سود

 ریال برآورد شده است.  6,131سهم برابر  922،222،222هر سهم با لحاظ 

 

 تحلیل حساسیت

بسزایی  یرتأثبر سودآوری شرکت  ،آلومینیومیل دالر به ریال و قیمت جهانی اینکه متغیرهایی مانند نرخ تبدبا توجه به 

 آورده شده است. 27ل شماره ، در جدورادیاتور ایرانشرکت  7938سال  EPSرند. اثر تغییرات این عوامل بر دا

  بر اساس دو متغیر نرخ دالر و قیمت جهانی روی در جدول زیر آورده شده است. میزان سود هر سهم  تحلیل حساسیت

 
 ومنیآلومینرخ دالر و قیمت جهانی  - 27جدول 

 )تن/ دالر( ينيومآلومقيمت  

 2,100 2,050 2,000 1,940 1,900 1,850 نرخ دالر )ريال(

90,000 671 683 693 707 719 731 

100,000 794 807 818 834 847 860 

114,920 977 992 1,004 1,023 1,038 1,053 

120,000 1,039 1,055 1,068 1,087 1,103 1,119 

130,000 1,162 1,179 1,193 1,214 1,231 1,248 

140,000 1,285 1,303 1,318 1,341 1,359 1,378 

 

 سود هر سهم شرکت به تغییرات فروش و نرخ ارز نشان داده شده است: زمانهمدر ادامه نیز در جدول ذیل حساسیت  
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 ارز نرخ و فروش مقدار راتییتغ به سهم هر سود تیحساس -22جدول 

 )تن( مقدار فروش درصد تغییر در 

-20% -10% 0% 10% 20% 10% 

 2,697 2,490 2,282 2,075 1,867 1,660 نرخ دالر )ريال(

90,000 563 636 693 734 759 769 

100,000 670 752 818 866 896 909 

114,920 828 926 1,004 1,062 1,100 1,118 

120,000 882 986 1,068 1,129 1,169 1,189 

130,000 989 1,102 1,193 1,261 1,306 1,329 

140,000 1,095 1,219 1,318 1,393 1,443 1,469 
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 مالحظات خاص:

  مالی، تالش بر آن بوده است  یهاصورتبا توجه به وجود مغایرت و عدم همخوانی و کمبود اطالعات موجود در

 باشد. مدنظر تا ضمن استفاده از اطالعات حسابرسی شده، روند منطقی تاریخی هم

  اسبه است. در مح شدهبینیپیشتعداد تولید خودرو در سنوات آتی  بینییشپمیزان فروش محصوالت بر اساس

 .استلحاظ شده  تاکنون 7939آتی نرخ رشد تاریخی تولید از سال  هایسالتعداد تولید خودرو 

 

 


