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 کلیات .1

 معرفی شرکت .1.1

بهه ثبهت رسهیوه       هاشرکتبه صورت سهامی خاص در اداره ثبت میالدی  ۷۴۳۱ایران در سال  یساز کنتورشرکت 

ایهران بها    کنتهور سهازی  شرکت  به سهامی عام تبویل گردیوه است. ۷۴3۳در سال  العادهفوقتصمیم مجمع عمومی  طبق

پذیرفتهه   ا راق بههادار تههران   در بورسپذیرفته شوه  یهاشرکتبه عنوان یکی از  ۷۴۳۷سال  ماهبهمندر  "آکنتور" نماد

پر نوه شرکت از حوزه ثبتی شهر قهو ین بهه حهوزه ثبتهی      ۷۴31همچنین در سال .   معامالت ثانویه آن آغاز گردیو هشو

  .  به ثبت رسیوه استشهر صنعتی البرز انتقال یافته 

خیابان حکمت د م بوده   ساختمان مرکوی شهرکت نیهو  اقهع در     -شهر صنعتی البرز -کارخانه شرکت قو ین ینشان

 .باشومی 3پالک  -خیابان  رشو -خیابان استاد نجات الهی -تهران

 

 فعالیت شرکت .1.2

 :ستایر ح زساسنامه به شرا ۴ده فعالیت شرکت طبق ماع موضو

ز   گای آب،هاریگر ماننو کنتود یریههگانههوازهازم لوق   بری هارکنتواع نواساخت   خانه تولیو رکا سیتأسهه .۷

 .هاآنز نیارد موت قطعا  لیه اد ا مو   اردات خریو  م لورت صو  در  هاآنت منضماه   غیر

   مکانیکی    لکتریکیا عالئهم قابل تبویل به  یرهها یمتغ یریه گانهوازه  سیستم هایمین   اساخت ، حیاطر .2

 .نوینی هاآ ری فن ده از ستفاامربوطه با ات تجهیوازم   لوا   جو  ا هاآندازش پر   لنتقاا ازملو

 یهاتیفعالبه  میرمستقیغمستقیم یا  طور بهنچه که م آنجا  اصنعتی   گانی زربا  مالی ت کلیه عملیام نجاا .۴

 .مرتبط باشو 2   ۷ی بنوها

 .م   ا راق مشارکتا  خریو   فر ش سه هاشرکتدر کت رمشا   یگذارهیسرما .۳
 

 انوضعیت سهامدار .1.1

 :باشومی ذیل شرح به ایران سازی کنتور شرکت عموه سهامواران  ضعیت آخرین

 سهامداران عمده: 1جدول

 درصد مالکیت تعداد سهم نام

 M 2۴.32 ۷2۱ -سهامی خاص-معین رنان یتجارت   یگذارهیسرماشرکت 

 M ۴.23 ۱ -سهامی عام-شرکت بانك قوامین

 M ۷.32 ۳ -سهامی خاص-شرکت گر ه مالی بانك پارسیان

 M ۷.۳3 ۴ -سهامی خاص-گل گهر توسعه   یگذارهیسرماشرکت 
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 رهیمدئتیه .1.1

 گردیهوه  انتخاب سال 2 موت به ذیل شرح به ،شرکت جویو رهیموئتیه اعضای ،مجمع تصمیمات آخرین طبق

 :انو

 رهیمدئتیهاعضای : 2جدول

 تاریخ انتخاب نوع عضویت اعضا

 ۷۴3۳شهریور  اصلی شرکت کنتور سازان قو ین موار

 ۷۴3۳شهریور  اصلی ی   تجاری معین رنانگذارهیسرماشرکت 

 ۷۴3۳شهریور  اصلی شرکت بازرگانی مبین رنان

 ۷۴3۳شهریور  اصلی سازان متین رنانشرکت قطعه 

 ۷۴3۳شهریور  اصلی شرکت صنایع کم مصرف ایرانیان پویای توان

 

 روند تغییرات سرمایه .1.1

سههم، بهه    ۷.1۴3.111میلیون ریال )شهامل تعهواد    ۷1.۴31سرمایه شرکت در بو   ر د به بورس ا راق بهادار مبلغ 

میلیون ریال )شهامل تعهواد    211.111ریال( بوده که طی چنو مرحله به شرح ذیل به مبلغ  ۷.111ارزش اسمی هر سهم 

  افته است:ریال( افوایش ی ۷.111میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم  211
 میلیون ریال                    وند تغییرات سرمایهر :3جدول  

 محل افزایش سرمایه نوع تغییر تاریخ تغییر
 افزایش

 مبلغ سرمایه ثبت شده
 درصد مبلغ

 ۷،1۴3 - - - - قبل از پذیرش در بورس

 ۷1،۴31 311 3،۴۷3 سود انباشته - ۷۴۳۷سال 

 23،111 ۷۳۷.3 ۷۳،231 انو خته   سود انباشته افوایش سرمایه ۷۴۳2سال 

 33،111 ۷21 ۴1،111 سود انباشته افوایش سرمایه ۷۴۳۴سال 

 ۷13،111 31.3 31،111 مطالبات   سود انباشته افوایش سرمایه ۷۴۳3سال 

 211،111 31.3 33،111 سود انباشته افوایش سرمایه ۷۴32سال 

 

میلیهارد   ۷13از مبلهغ  سهرمایه شهرکت    ۷۴32 خردادماهبنا به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ 

 ۴31بهه  میلیهارد ریهال    211  مرحلهه د م افهوایش سهرمایه از مبلهغ      میلیارد ریال افوایش داده است 211به مبلغ  ریال

 ۴31سهوم افهوایش سهرمایه از     مرحلهه   سهال جهاری    ورماهیشهررا تا پایان    مطالبات سود انباشتهمیلیارد ریال از محل 

 .در برنامه داردتا پایان سال جاری    مطالبات را سود انباشتهاز محل  میلیارد ریال 311ریال به میلیارد 
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 جایگاه شرکت در صنعت .2

ناشهی از   ۷۴3۴  افوایش فر ش محصوالت شرکت در سال  کنویمشرکت کنتور سازی ایران در صنعت برق فعالیت 

. سهم شرکت از بازار داخلی در جهو ل ذیهل   باشومیاز طرح مسکن مهر  یبرداربهرهافوایش شویو تقاضای بازار به جهت 

 صادراتی نواشته است: گونهچیه ۷۴3۴   ۷۴32 یهاسالخالصه شوه است لیکن الزم به ذکر است شرکت در طی 

 جایگاه شرکت: 4جدول               

 شرح ۷۴3۴سال مالی منتهی به اسفنوماه ۷۴32سال مالی منتهی به اسفنوماه

 فروش مبلغ)میلیون ریال( درصد مبلغ)میلیون ریال( درصد

 آکنتور ۷،3۳3،۳1۳ ۳3 ۱11،۱23 ۳3

 سایر رقبا ۴31،۴22 ۷3 ۷2۴،23۱ ۷3

 کل بازار داخلی 2،۴۴3،۱۱۳ ۷11 ۳2۳،۴۳2 ۷11

 

 

 شرکت دیتول تیظرف .1

 خالصه شوه است: ۷۴3۳   ۷۴3۴ظرفیت تولیوی شرکت در طی سال های  3در جو ل شماره 

 ظرفیت تولید: 5جدول         

 محصوالت
 احو 

 سنجش

 ظرفیت پیش بینی شوه ظرفیت عملی ظرفیت اسمی

۷۴3۳ ۷۴3۴ ۷۴3۳ ۷۴3۴ ۷۴3۳ ۷۴3۴ 

 ۷،۴31،111 ۷،۳۴3،111 ۷،311،111 ۷،311،111 2۴،۱۳۷،323 2۴،۱۳۷،323 دستگاه انواع کنتور الکترونیکی

 ۳11،111 ۳11،111 311،111 311،111 ۷1،111،111 ۷1،111،111 عود قاب

 2،111،111 دستگاه انواع کنتور آب
 

۷،311،111 
 

۷1،111 
 

 

کنتور در حال اخهذ از سهازمان    2.111.111ی برای خط تولیو انواع کنتورهای آب با ظرفیت بالغ بر برداربهرهپر انه 

کنتور تولیو آزمایشی در محاسبات اعمال گردیوه است  ۷1.111ی سال جاری فقط تعواد نیبشیپباشو که در مربوطه می

 ۴11.111ازار داخل این میهوان تها سهقد حهواقل     ی خط تولیو موبور در سال جاری   تقاضای ببرداربهرهکه با عنایت به 

 دستگاه قابل افوایش خواهو بود.

85%

سهم بازار: 1نمودار

شرکت آکنتور سایر شرکت ها
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 اطالعات معامالتی .1

 جدول خالصه اطالعات نماد .1.1

 : اطالعات نماد6جدول

 آکنتور نماد

 B ۷،3۱2.2 ارزش بازار

 بازار ا ل )تابلوی فرعی( بورس نوع بازار

 M 211 تعواد سهام

 232 سهام شنا ر

P/E ۴.۳3 

P/E ۴.۳3 گر ه 

متوقد-ممنوع نماد  ضعیت  
 

 روند قیمت سهم .1.2

 ، سود هر سهم   نسبت قیمت به سود هر سهم در پایان ده سال اخیر به شرح ذیل بوده است:قیمت ر ز سهام

 سال گذشته 11روند قیمت در : 7جدول    

 )مرتبه(نسبت قیمت به سود  سود هر سهم )ریال( قیمت هر سهم )ریال( تاریخ ردید

 ۳ ۳۱۴ ۷،3۱۷ ۷۴۳۳پایان سال  ۷

 3 ۷1۴ 3۳3 ۷۴۳3پایان سال  2

 2.3۷ 231 ۱23 ۷۴۳2پایان سال  ۴

 ۱.۷2 311 2،۳1۳ ۷۴۳۱پایان سال  ۳

 2 ۷،۳1۴ ۱،۳۴2 ۷۴۳۳پایان سال  3

 33.۳3 ۷12 ۷1،۷21 ۷۴۳3پایان سال  2

 ۷۴ ۷،۴32 ۷۱،2۱۳ ۷۴31پایان سال  ۱

 ۷2 ۷،۷2۳ ۷۴،۳12 ۷۴3۷پایان سال  ۳

 ۳.32 ۷،۳۴۱ ۷2،2۳۳ ۷۴32پایان سال  3

 ۳.32 ۷،۱33 ۳،۳۴۱ ۷۴3۴پایان سال  ۷1
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 گذشته سال کی: 9جدول

  556,735 ماه گذشته ۷2میانگین حجم خریو حقیقی در 

  521,419 ماه گذشته ۷2میانگین حجم فر ش حقیقی در 

 66,329 هایقیحقخالص عملکرد 

  57,147 ماه گذشته ۷2میانگین حجم خریو حقوقی در 

  153,476 ماه گذشته ۷2میانگین حجم فر ش حقوقی در 

 (66,329) هایحقوقخالص عملکرد 

 

 عملکرد معامالتی اشخاص حقیقی و حقوقی .1.1

خالصهه شهوه    3   ۳در سه ماهه گذشته   یك سال گذشهته در جهو ل    عملکرد معامالتی اشخاص حقیقی   حقوقی

 :است
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تجزیه و تحلیل ریسک شرکت .1

 زیر مواجه است: هایریسك ازی ایران با توجه به ماهیت اقتصادی کشور   زمینه فعالیت باشرکت کنتور س

   شهوه انجهام  ههای بررسهی بنا بر  در سال جاری،تغییرات نرخ بهره احتمال با توجه به ؛ ریسك نوسانات نرخ بهره .۷

 ریسك مذکور ارتباط مستقیم با سودآ ری دارد. مویرههیئتنظر 
 

تولیو شرکت از محل مواد ا لیه بوده درصو قیمت تمام شوه  ۱3با توجه به اینکه حو د ؛ ریسك نوسانات نرخ ارز .2

مبلهغ   2 ۳1ریهالی گمرکهی      ههای هوینه 212که این رقم از د  جوء  باشومی ۱۴2که اقالم خارجی آن بالغ بر 

نهرخ ارز   تهأثیر از بهای تمام شهوه تولیهو تحهت     312 گرددمیمشخص  بنویجمعلذا با  ؛باشومیخریو خارجی 

 است.بوده  پذیرریسكبال افوایش یا کاهش نرخ ارز این شرکت در ق ؛ بنابراینباشومی
 

دسهتمود   32قیمت تمام شوه تولیو شرکت از محهل مهواد ا لیهه،     ۱32با توجه به اینکه ؛ تولیو هاینهادهریسك  .۴

که تهابع ریسهك نهرخ    ریسك  درگیر با تولیو مواد ا لیه بوده  ترینبورگلذا  باشومیسربار تولیو  212مستقیم   

 .باشومیارز 
 

  عوم بازپرداخهت مطالبهات از    کارکنان  پرداخت حقوق   دستمود خارجی با عنایت به خریو ؛ ریسك نقوینگی .۳

قهرار   تهأثیر اقتصادی شهرکت را تحهت    هایفعالیتکلیه  توانومیاین ریسك نیو لذا توزیع برق  هایشرکتسوی 

 .دهو

 سه ماه گذشته: 5جدول

 1,119,111 ماه گذشته ۴میانگین حجم خریو حقیقی در 

  979,111 ماه گذشته ۴حقیقی در  میانگین حجم فر ش

 39,559 هایقیحقخالص عملکرد 

  312,644 ماه گذشته ۴ میانگین حجم خریو حقوقی در

  342,537   ماه گذشته ۴میانگین حجم فر ش حقوقی در 

 (39,592) هایحقوقخالص عملکرد 
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http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=151311&i=44834847569322522
http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=151311&i=44834847569322522
http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=151311&i=44834847569322522
http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=151311&i=44834847569322522
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 اطالعات مالی .6

 صورت سود و زیان: 11جدول

 4934 4931 4939 4931بودجه  اقالم

 ۷،1۳3،2۳۳ ۷،۷3۳،۷۳۱ ۷،۴2۷،11۳ ۷،21۷،۱31 فروش خالص

 (3۳3،۱۳1) (2۱۴،۴1۳) (۱3۱،۳1۷) (۳3۱،۱32) بهای تمام شده

 ۳۷۴،۴33 ۳۳۳،۳۳2 3۷2،۷۳۳ ۱1۷،31۷ سود عملیاتی

 (۷۱۳،۱۳2) (۴12،۳32) (231،13۴) (231،111) هزینه مالی

 ۴۴،332 ۷۷۱،3۷۷ ۷۷2،2۷۳ ۷۳3،۴32 هایگذارهیسرمادرآمد حاصل از 

 223،33۳ ۴13،۱1۷ ۴31،۷۴۴ 22۳،23۴ سود قبل از کسر مالیات

 2۷2،33۴ 2۱۷،۴۱۳ ۴12،۳۷3 323،۱۷۳ سود خالص پس از کسر مالیات

 ۷،1۳۴ ۷،۴3۱ ۷،3۷2 2،۳23 سود خالص هر سهم پس از کسر مالیات

 211،111 211،111 211،111 211،111 سرمایه

 ۳۳ ۳۳ ۳۴ ۳2 )%(ناخالصحاشیه سود 

 2۷ 2۴ 2۴ ۴3 )%(حاشیه سود

 2.۴ ۷.2 ۷.۳ 2.۳ نسبت پوشش هزینه بهره

مطابق جو ل فوق ر نو فر ش شرکت در سنوات اخیر به طور میانگین دارای رشوی مستمر بوده است که در نمودار ذیهل  

 مشخص گردیوه است:
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ه به در شهرکت  جهود داشهته اسهت      ههای در فهر ش  ثابتی حو داًگذشته نرخ رشو  یهاسالکه در طی  گرددیممشاهوه 

در  32نسهبت بهه سهال     3۴درصو رشو داشته است   نیو در سال  ۷۳در حو د  3۷نسبت به سال  32که در سال  طوری

 این امر صادق است.شرکت نیو  یسودآ رسایر اقالم در مورد  .درصو افوایش داشته است ۷۷حو د 

نسهبت پوشهش    3۴که در سال  طوریه ب باشومیالی بسیار باالی شرکت یکی دیگر از نکات قابل توجه هوینه مهمچنین 

 .کمی متعادل تر در نظر گرفته شوه است 3۳بودجه  بوده است که البته در  ۷.۳ در حو دهوینه مالی 

در طی سنوات مورد بررسی با شیب مالیمی در حال رشو بوده است کهه در بودجهه    از سوی دیگر حاشیه سود خالص نیو

 شود.شیبی غیرعادی افوایش یافته است که در ادامه به بررسی بیشتر اقالم مالی شرکت پرداخته می با 3۳
 

 مقدار تولید .6.1

 در جو ل ذیل خالصه شوه است:اری آن «کننوه سه گر ه محصول می باشو که اطالعات آشرکت کنتور سازی ایران تولیو

 مقدار تولید: 11جدول

 محصول
 احو 

 سنجش

 ۷۴3۴سال  ۷۴3۳سال بودجه 

 ینیبشیپ

 سال

 اقعی سه 

 ماهه

درصو 

 پوشش
  اقعی سال

 اقعی سه 

 ماهه

درصو 

 پوشش

 ۷۴ 33،۳31 ۳۴3،32۳ 1 1 ۳11،111 عود انواع جعبه فیوز

 2۴ ۴12،313 ۷،۴۴3،111 ۷۴.22 231،111 ۷،۳۴3،111 دستگاه انواع کنتور الکتر نیکی

 1 1 1 1 1 1 دستگاه انواع کنتور آب

 مجموع
 

2،2۴3،111 231،111 ۷۷.۷3 ۷،۱۱۳،32۳ ۴2۷،333 21 

تولیهوی نواشهته    گونهه چیهه  ۷۴3۳انواع جعبه فیوز در سه ماهه نخست سال شرکت کنتور سازی ایران در مورد محصول 

درصو پوشش در تولیو این محصول داشته اسهت. همچنهین در مهورد     ۷۴است؛ لیکن در موت مشابه سال گذشته حو د 

درصو از بودجه را تولیو نموده است لیکن همچنان نسبت به سهال گذشهته    ۷۳محصول انواع کنتور الکتر نیکی در حو د 

  درصو پوشش داشته است. 2۴ماهه نخست حو د  ضعید عمل نموده است زیرا در سال موبور در سه
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 مقدار فروش .6.2

تا بودجهه   ۷۴3۷در طی سال های فر ش آن مقادیر شرکت کنتور سازی ایران تولیوکننوه سه گر ه محصول می باشو که 

 در جو ل ذیل خالصه شوه است:۷۴۳

 مقدار فروش: 12جدول    

 واحد فر ش
 سال

 ۷۴3۷ ۷۴32 ۷۴3۴ بودجه۷۴3۳

 ۷۷2،2۴3 2۴3،۳2۳ ۴33،233 ۳11،111 عود انواع جعبه فیوز

 3۴۷،123 ۷،۴1۷،2۴۷ ۷،۴3۷،۷22 ۷،۳۴3،111 دستگاه انواع کنتور الکتر نیکی

 ۴۱2 ۳3 - ۷1،111 دستگاه انواع کنتور آب

 جمع
 

2،2۳3،111 ۷،۱۳2،۴۳۷ ۷،3۴۱،۷۳۳ ۷،1۳۳،1۱2 
 

 
 

 خالصه شوه است: ۷۴3۳   ۷۴3۴ماهه ا ل سال های  در جو ل ذیل درصو پوشش مقواری فر ش در سه

 مقدار فروش: 13جدول

 واحد سنجش محصول
 1393سال  1394بودجه سال 

 
 درصو پوشش  اقعی سه ماهه درصو پوشش  اقعی سه ماهه

 ۷۴ 3۷،312 1 1 عود انواع جعبه فیوز

 2۴ ۴13،۱3۱ ۷۳ 231،111 دستگاه انواع کنتور الکترونیکی

 1 1 1 1 دستگاه آب انواع کنتور

 مجموع
 

231،111 ۷۷ ۴3۱،233 21 

در محصول انواع جعبه فیوز   انهواع کنتهور    درصو پوشش مقواری فر ش 3۳در سه ماهه نخست سال که مشخص است  طور همان

درصو بوده است که نسبت بهه مهوت    ۷۷  در مجموع در حو د  درصو بوده ۷۳آب  صفر بوده   در انواع کنتور الکتر نیکی نیو تنها 

 سیار منفی برای شرکت تلقی می گردد.که این نکته ای بتا حو د زیادی کاهش داشته است  ،3۴مشابه سال 
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دستگاه بهرای نیهاز بهازار     ۷.۴21.111 به میوان 3۳ بودجه در را انواع کنتورهای الکتر نیکی فر ش مقوار همچنین شرکت

؛ کهه بها توجهه بهه ر نهو      بوده است  دستگاه ۷.۴31.111 نیو به میوان 3۴ سال در که حالی در است گرفته نظر در داخلی

 . برسو خود بودجه به توانوب منظر این از شرکتبه نظر می رسو  در سنوات گذشته تولیوات شرکت

 شهرکت  گذشهته  سهال . اسهت  شهوه  گرفته نظر در دستگاه هوار ۳۱3 ، 3۳ بودجه در الکتر نیکی صادراتی همچنین کنتور

 : است داده توضیح چنین این شرکت این مورد در . است نواشته صادراتی فر ش

 قهرارداد  که میوارد معر ض تاجیکستان   سوریه کشور به صادراتی الکتر نیکی کنتورهای انواع فر ش میوان خصوص در"

 عامهل  مهویریت  با گرفته صورت های رایونی به عنایت با که رسیو طرفین امضا   نهایی مرحله به دستگاه کنتور هوار ۳۱3

 انهواع  دسهتگاه  ۷.211.111 سهقد  تها    فیمابین،توسهعه  قراردادههای  مهی گهردد   بینهی  پیش سوریه کشور توانیر شرکت

   مطالعهات  طهی  تاجیکسهتان  کشهور  بهه  کنتهور  صهادرات  خصهوص  یابو. در افوایش ۷۴3۳ سال در الکتر نیکی کنتورهای

  ر  ایهن  از" باشهیم  داشهته  ر  پهیش  در را دستگاه هوار 211 تعواد فر ش جاری سال در امیو است گرفته صورت مذاکرات

 این امکان  جود دارد که شرکت بتوانو از این محل تعویل مثبت داشته باشو.

انهواع کنتهور آب در    برای محصهول دستگاه کنتور تولیو آزمایشی  ۷1.111همچنین در پیش بینی سال جاری تنها تعواد 

نظر گرفته شوه است لیکن با توجه به به بهره برداری خط تولیو موبور در ابتوای سال جاری   تقاضهای سهاالنه بهازار بهه     

شرکت از این محهل بتوانهو   به نظر می رسو  دستگاه قابل افوایش است    ۴11.111تا سقد  دستگاه، ۷.311.111میوان 

 داشته باشو.مثبتی را در سال جاری  تعویل

 

 فروشبررسی روند  .6.1

 به صورت خالصه مشخص شوه است: ۷۴3۳تا  ۷۴3۷مبالغ فر ش سال های  ۷۳در جو ل شماره 

 1394تا  1391از سال  -فروشروند : 14جدول

  احو فر ش
 سال

 ۷۴3۷ ۷۴32 ۷۴3۴ بودجه۷۴3۳

 ۳،۱1۷ ۷3،12۱ ۳2،1۷1 ۴2،111 میلیون ریال انواع جعبه فیوز

 ۷،1۳1،۷۷۴ ۷،۷۱۳،3۳2 ۷،2۱۳،33۳ ۷،333،111 میلیون ریال الکترونیکیانواع کنتور 

 ۳۴1 3۱۳ - 2،۱31 میلیون ریال انواع کنتور آب

 ۷،1۳3،2۳۳ ۷،۷3۳،۷۳۱ ۷،۴2۷،11۳ ۷،21۷،۱31 میلیون ریال جمع
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که اصلی ترین محصول شرکت است در طی سنوات گذشته رشهو مالیمهی را    انواع کنتور الکتر نیکیفر ش محصول ر نو 

  در مجمهوع فهر ش نیهو     درصو برای آن در نظر گرفته شوه اسهت  22رشوی در حو د  3۳داشته است لیکن در بودجه 

در جو ل ذیل خالصهه شهوه    ۷۴3۳   ۷۴3۴همچنین پوشش مبلغ فر ش در سه ماهه  .رشوی با شیب زیاد داشته است

 :است

 سه ماهه -فروش روند: 15جدول   
واحد  محصول

 سنجش

 1393سال  1394بودجه سال 

 پوشش)2(  اقعی سه ماهه پوشش)2(  اقعی سه ماهه

 ۷1 ۳،2۴3 - 1 میلیون ریال انواع جعبه فیوز

 ۷۱ 2۷۴،33۴ ۷2.2 23۱،3۱۴ میلیون ریال انواع کنتور الکتر نیکی

 1 1 - 1 میلیون ریال انواع کنتور آب

 ۷۱ 2۷۳،۷۳۳ ۷2.۷ 23۱،3۱۴  مجموع

 

درصو بهوده اسهت    ۷2.۷فر ش در مجموع در حو د  ریالیدرصو پوشش  3۳که مشخص است در سه ماهه نخست سال  طور همان

 برای شرکت تلقهی مهی گهردد.    مثبتداشته است که این نکته ای بسیار تا حو د زیادی تناسب ، 3۴که نسبت به موت مشابه سال 

 آن در جو ل ذیل خالصه شوه است:محصوال شرکت کنتور سازی ایران  ریالی ترکیب فر شهمچنین 

 ترکیب ریالی فروش: 16جدول

 محصول
 ترکیب ریالی فر ش

۷۴3۳ ۷۴3۴ 

 ۴ 2 انواع جعبه فیوز

 3۱ 3۱ انواع کنتور الکتر نیکی

 - ۷ انواع کنتور آب
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 3۱2باشو که حهو د  ی از درآمو شرکت از محل فر ش محصول انواع کنتور الکتر نیکی میاعموهبخش  ۷2مطابق جو ل 

از مبلغ فر ش شرکت را به خود اختصاص داده است؛ لیکن در صورتی که شرکت بتوانو بودجه این محصول را با موفقیهت  

 ی از سودآ ری شرکت را محقق خواهو نمود.توجهقابلاجرایی نمایو بخش بسیار 

 

 فروشنرخ  .6.1

در  ۷۴3۳  بودجهه سهال    ۷۴3۴در طی سهال ههای   که محصول اصلی شرت می باشو،  انواع کنتور الکتر نیکی نرخ فر ش محصول

 خالصه شوه است   همچنین جهت بررسی دقیق تر نرخ های سه ماهه سال های موبور نیو محاسبه شوه است: ۷۱جو ل 

 نرخ فروش: 17جدول    

 واحد فروش
 دوره زمانی

 ۷۴3۴ماهه ا ل ۴ ۷۴3۴ ۷۴3۳ماهه ا ل ۴ بودجه۷۴3۳

 ۳3،33۱ ۷۷2،۳12 - 31،111 ریال انواع جعبه فیوز

 23۳،۳۳1 3۳۴،232 ۷،1۴۷،۳32 ۳۳3،33۷ ریال انواع کنتور الکتر نیکی

 - - - 2۱3،111 ریال انواع کنتور آب

مشخص  ۱با توجه به اهمیت محصول انواع کنتور الکتر نیکی نرخ فر ش این محصول در سه ماهه نخست در نمودار 

 گردیوه است:

 

 

 را بها نرخهی معهادل    انهواع کنتهور الکتر نیکهی    محصهول  در سه ماههه نخسهت  به طور میانگین مشخص است که شرکت 

در نظر گرفتهه  ریال  ۳۳3،33۷حو د در  3۳در بودجه    این در صورتی است که ریال بفر ش رسانیوه است ۷،1۴۷،۳32

البته بایو توجه داشت که شرکت در مهوت مهذکر    ؛ که نکته ای بسیار حائو اهمیت برای شرکت تلقی می گردد.شوه است
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ی با نرخی کمتر بفر ش خواهو رسیو که عمهوه  برنامه شرکت محصوالت صادرات طبق هیچگونه صادراتی نواشته است زیرا

 دالیل آن عبارت انو از:

با توجه به اینکه قرارداد جاری از طریق خط اعتباری ایران   سوریه با عاملیت بانك توسعه صادرات صهورت مهی    .۷

 می گردد.اقل زمان   به صورت نقوی دریافت گیرد لذا  صول کاالی فر ش رفته در حو

 قرارداد حا ی پیش دریافت می باشو. .2

 افوایش تولیو   فر ش که منجر به کاهش سربار می گردد. .۴

 جوایو صادراتی   معافیت مالیاتی .۳

 

 مواد مصرفی.6.1

 به صورت خالصه ارائه شوه است: ۷۴3۳  بودجه  ۷۴3۴در سال های  م عموه مواد مصرفی شرکتقالادر جو ل ذیل 

 ساالنه -مواد مصرفی: 15جدول

 نام محصول
 1393 بودجه1394

 مبلغ نرخ مقوار مبلغ نرخ مقوار

 ۳۴،۴۱۳ 22،2۱۳ 23۳،۳31 ۳1،۱۳3 33،3۷۱ ۳۳3،۴۳3 انواع پلی کربنات

 ۴2۳،۳۳2 2۱۳،1۴۳ ۷،211،111 ۴۳2،2۳۷ 2۷۴،322 ۷،211،111 فاز تکبرد الکترونیکی 

 ۷32،3۷۴ ۷،1۷2،۱3۴ ۷31،111 ۷23،۱22 ۱13،۴۳۱ 2۴3،111 برد الکترونیکی سه فاز

 32،۴۴3   ۴3،۳33   سایر

 شوه است:خالصه  ۷3نیو در جو ل  ۷۴3۳  بودجه  ۷۴3۴در سه ماهه ا ل سال های  قلم عموه مواد مصرفی شرکت ۴همچنین 

 سه ماهه -مواد مصرفی: 19جدول

 نام محصول
 1393ماهه اول 3 1394سه ماهه اول 

 مبلغ نرخ مقوار مبلغ نرخ مقوار

 ۷۷،۳1۳ 32،۳۴۷ ۷۷۳،۴12 2،2۴۳ 23،۳۳۳ ۷1۷،۳۴۷ پلی کربنات انواع

 ۳1،322 22۳،۱۱۳ 233،213 ۳۷،۳۳۴ 21۱،2۷3 211،111 فاز تکبرد الکترونیکی 

 2،۴۳۳ 323،2۷۱ 2،311 2۳،۷33 32۴،۷11 31،111 برد الکترونیکی سه فاز

 3،۴۳2   ۳،۱۱2   سایر

 

در نظهر   33،3۷۱را در سهال جهاری    انواع پلی کربنهات شرکت نرخ که  گرددمیمواد مصرفی مالحظه  هاینرخبا توجه به 

درصو افوایش قیمت را در نظر گرفتهه   ۳۳بوده است که حو د  22،2۱۳ادل عگرفته است لیکن در سال گذشته این نرخ م
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در نظهر گرفتهه شهوه     بینانهه خهوش کمی  سه فاز   فاز تكبرد الکتر نیکی در لیکن  باشومی کارانهمحافظهکه کمی  است

 .دهومیدرصو  کاهش را نشان  ۴1درصو    2۷است   به ترتیب حو د 
 

 شرکت یگذارهیسرما .6.6

( با سرمایه ص)سهامی خاان توی پویان نیاایرف اشرکت صنایع کم مصر سیتأسههههههبه ام قواشرکت ، ۷۴۳3ل سادر 

به ثبت ان تهر یهههاشههرکتثبت در اداره  ۷۴۳3 در سههالکه ده متعلق به شرکت بوآن  ۱۳2که ده نمول یان رمیلیو 211

 در. که باشههویمههر شرکت موبوم سها ۳۳2ن دارای کنواحقیقی هم م صو سهاده دربا خریو  ۷۴32ل سادر و ت سه اسیور

شرکت از سهال   یهایگذارهیسرمادرآمو  .یودگر یانوازراهقطعه المپ  21،۷۴1،111با ظرفیت تولیو ۷۴۳3 آذرماه سال 

 در جو ل ذیل خالصه شوه است: ۷۴3۷

 هایگذارهیسرمادرآمد حاصل از : 21جدول

 1391 1392 1393 بودجه1394 واحد شرح

 ۴1،1۴1 ۷۷۳،۳11 ۷۷۷،3۳2 ۷۳۷،۴32 میلیون ریال انتوی پویان نیاایرف اصنایع کم مصر

 ۴،322 ۴،3۷۷ ۷،1۱2 ۳،111 میلیون ریال سایر

 ۴۴،332 ۷۷۱،3۷۷ ۷۷2،2۷۳ ۷۳3،۴32 میلیون ریال مجموع
 

 

 

 

ف صنایع کم مصر، از شهرکت  هایگذارهیسرمابخش از سودآ ری شرکت از  نیتریاصل شودیمکه مشاهوه  گونههمان

آکنتهور   رسهو یمه همچنین با توجه به نرخ رشو سودآ ری شرکت موبهور بهه نظهر    کسب شوه است    انتوی پویان نیاایرا

ز ا در نظر گرفتهه اسهت.   بیش از سنوات قبلکمی  انتوی پویان نیاایرف اصنایع کم مصراز  ۷۳۷،۴32نسبت به سودآ ری 

ماههه د م بهاالخص در مهاه     2ماهه ا ل سال در حواقل تقاضا به سر می برد  لهی در   2سوی دیگر میوان تقاضا   بازار در 

 های آذر تا اسفنو ماه با افوایش چشمگیری ر  به ر  می گردد.
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انتوی پویان نیاایرف اصنایع کم مصر-درآمدهای شرکت فرعی: 5نمودار

انتوی پویان نیاایرف اصنایع کم مصر



 

                   سه ماهه شرکت کنتور سازی ایرانبررسی عملکرد 

 

11 

 

 یریگجهینت .7

را به خود اختصهاص داده   از بازار داخلی توجهیقابلسهم    کنومیشرکت کنتور سازی ایران در صنعت برق فعالیت 

درصو از بازار کشور را در اختیهار داشهته اسهت؛ کهه در  اقهع یکهی از        ۳3که در د  سال گذشته در حو د  طوریه است ب

 .  باشومیا لین نقاط قوت شرکت 

 ۷13سرمایه شهرکت از مبلهغ    ۷۴32 خردادماههمچنین بنا به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ 

میلیهارد ریهال بهه     211میلیارد ریال افوایش داده است   مرحله د م افوایش سهرمایه از مبلهغ    211میلیارد ریال به مبلغ 

 ۴31سال جاری   مرحله سوم افوایش سرمایه از  ورماهیشهر  مطالبات را تا پایان  سود انباشتهمیلیارد ریال از محل  ۴31

   مطالبات را تا پایان سال جاری در برنامه دارد. سود انباشتهمیلیارد ریال از محل  311میلیارد ریال به 

باشو به طهوری  رخ ارز میاز نقاط ضعد شرکت نیو متکی بودن به مواد ا لیه  ارداتی   به تبع آن  ابستگی شویو به ن

هوینهه  گیهر   نیهو   باشو. همچنین  جود مطالبات چشهم از بهای تمام شوه تولیو تحت تأثیر نرخ ارز می 312که در حو د 

 نیو از دیگر نکات قابل توجه است.  مالی قابل توجه

2( 3۱در حهو د  )از درآمو خود را از محل فهر ش محصهول انهواع کنتهور الکتر نیکهی       یاعموهشرکت آکنتور بخش 

 یتهوجه قابل  لذا در صورتی که شرکت بتوانو بودجه این محصول را با موفقیت اجرایی نمایو بخش بسیار  وینمایمکسب 

 .از سودآ ری شرکت را محقق خواهو نمود

درصو از پیش بینهی سهود عملیهاتی     ۷3درصو از بودجه فر ش    ۷2.۷ماهه خود توانسته است  ۴شرکت در گوارش 

ریالی خود را پوشش دهو؛ این در حالی است که در سه ماهه سهال   2۳23درصو از سود هر سهم   ۳هر سهم   در نهایت 

همچنهان   3۳الزم به ذکر است شرکت در سه ماهه نخست سال . درصو بوده است ۳پوشش سود خالص هر سهم تنها  3۴

دستگاه کنتور تولیو آزمایشی بهرای   ۷1.111از سوی دیگر در پیش بینی سال جاری تنها تعواد  .اتی را نواشته استصادر

محصول انواع کنتور آب در نظر گرفته شوه است لیکن با توجه به به بهره برداری خط تولیو موبور در ابتوای سال جهاری  

 .دستگاه قابل افوایش است ۴11.111، تا سقد دستگاه ۷.311.111  تقاضای ساالنه بازار به میوان 

بینی شوه سهال  با توجه به داده های تحقق یافته سه ماهه شرکت   علی رغم عوم پوشش مناسب مقوار فر ش پیش

2 ۳پوشهش )سود هر سههم  2 ۳اما به علت افوایش نرخ فر ش محصوالت نسبت به بودجه   در مجموع پوشش 2( ۷۳) 3۳

بهه عبهارت   .  قابهل تحقهق باشهو    3۳بینی شوه شرکت برای سال مالی به نظر می رسو سود پیش ؛(در د ره مشابه پارسال

درصهو  ۷۳دسهتگاه، یعنهی     ۷،332،2۳2را بهه میهوان   "انواع کنتور الکتر نیکی"محصول   تنها دیگر چنانچه شرکت تنها 

را پوشهش   3۳،   با نرخ های سه ماهه، در بازار داخل بفر ش برسانو کل سودخالص بودجه شهوه  3۳کمتر از بودجه سال 

 .  خواهو داد

ریهال   عهوم    ۷،1۴۷،۳32در حالت بوبینانه   عوم ثبات نرخ محصول انواع کنتور الکتر نیکهی در نهرخ ههای حهو د     

خلی، شرکت ممکن است جهت پوشش پیش بینهی  فراهم شون شرایط صادرات   به تبع آن عوم  جود تقاضا برای بازار دا

 .، توانایی کافی را نواشته باشو3۳سال 


