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در اجرای مفاد ماده  232اصالحیه قانون تجارت ،مصوب اسفند ماه  7331و مادة  34قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله
گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به  7321/72/22بر پایه سوابق ،مدارک و اطالعات
موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم میگردد.
گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارشهای ساالنه هیات مدیره به مجمع ،مبتنی بر اطالعات ارائه شده در صورتهای
مالی بوده و اطالعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیات مدیره فراهم میآورد.
به نظر اینجانبان اطالعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت میباشد ،با تاکید بر ارائه
منصفانه نتایج عملکرد هیات مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و
ارائه گردیده است .این اطالعات هماهنگ با واقعیتهای موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی
میتوان پیش بینی نمود ،به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن
موجب گمراهی استفادهکنندگان میشود ،از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ  7321/22/22به تایید هیات مدیره
رسیده است.
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شرکت سرمایه گذاری هامون شمال

نماینده
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سمت

غالمرضا محمدی خجسته نژاد

سعید
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عضو هیات مدیره و معاونت مالی و پشتیبانی

عضو غیر موظف
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 .2گزیدهاطالعات مالی
 -2-2گزیده اطالعات مالی شرکت اصلی
الف) اطالعات عملکرد مالی طی دوره

فروش خالص و درآمد حاصل از ارائه خدمات
سود عملیاتی
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
سود خالص – پس از کسر مالیات
وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
ب) اطالعات وضعیت مالی در پایان دوره
جمع دارایی ها
جمع بدهیها
سرمایه ثبت شده
جمع حقوق صاحبان سهام

1397/12/29
میلیون ریال

1396/12/29
میلیون ریال

543.503
513.995
132.551
344.854
93.507

30.299
113.115
2.620
100.898
2.230

1.010.736
59.442
300.000
931.730

ج) نرخ بازده (درصد):
نرخ بازده داراییها
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)

50/1
37/1

د) اطالعات مربوط به هر سهم:
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
اولین پیشبینی سود هر سهم – ریال
آخرین پیشبینی سود هر سهم – ریال
سود واقعی هر سهم – ریال
سود نقدی هر سهم – ریال
آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش – ریال
آخرین قیمت هر سهم در پایان سال مالی – ریال
ارزش دفتری هر سهم – ریال

300.000
033
900
1.150
---------2.244
2.144
1000

ه) سایر اطالعات :
میانگین تعداد کارکنان – نفر (پایان سال)

53

5

259.545
25.505
300.000
392.923

10/2
12/9

300.000
332
160
552
------3.030
5.024
1000
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 -2-9گزیده اطالعات مالی تلفیقی گروه

1595/15/59
میلیون ریال
515.010
125.405
122.423
513.525
92.293

الف) اطالعات عملکرد مالی طی دوره
فروش خالص و درآمد حاصل از ارائه خدمات
سود عملیاتی
درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
سود خالص – پس از کسر مالیات
وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
ب) اطالعات وضعیت مالی در پایان دوره
جمع دارایی ها
جمع بدهیها
سرمایه ثبت شده
جمع حقوق صاحبان سهام

214.141
124.542
544.444
259.593

ج) نرخ بازده (درصد):
نرخ بازده دارایی ها
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)

52/0
35/2

د) اطالعات مربوط به هر سهم:
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
اولین پیشبینی سود هر سهم – ریال
آخرین پیشبینی سود هر سهم – ریال
سود واقعی هر سهم – ریال
آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش – ریال
آخرین قیمت هر سهم در پایان سال مالی – ریال
ارزش دفتری هر سهم – ریال

ه) سایر اطالعات :
میانگین تعداد کارکنان – نفر (پایان سال)

311.555
129.313
544.444
555.525

9/32
12/45

544.444
003
900
1.134

544.444
555
124
555

2.244
2.144
1.444

5.454
5.024
1.444

133

6

1592/15/59
میلیون ریال
25.155
20.412
14.550
31.200
11.505
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 .9پیام هیات مدیره
با درود و سالم بر همه سهامداران عزيز و ارجمند شركت كارخانجات پارس الكتريك ،اعضاء محترم هيئت رئيسه
مجمع صاحبان سهام ،حسابرسان و بازرس محترم قانوني ،مدعوين و حاضرين محترم در جلسه مجمع عمومي عادي
ساليانه منتهي به  2921/29/92شركت كارخانجات پارس الكتريك.
حمد و سپاس پروردگار منان را كه در سايه الطاف بيكرانش  ،سال  1397را با نشيب و فراز  ،پشت سر گذاشته و
سال جديد را با انرژي هرچه بيشتر و بازسازي هاي اساسي در كنار توليد بهتر شروع كرديم.
خداوند را شاكريم يك سال ديگر به ما فرصت داد تا در سخت ترين شرايط  ،كنار يكديگر براي اعتالي صنعت كشور
و مجموعه تالش نمائيم.
ضمن آرزوي توفيق همگان و قبولي طاعات و عبادات همكاران محترم ،حسب وظيفه اي كه از ناحيه نمايندگان شما
به عهده اينجانبان واگذار گرديد در طي سال مالي  2921با همكاري صادقانه اعضا محترم هيأت مديره و با استعانت
از خداوند بزرگ و به حول و قوه ايزد منان تمام تالش خود را جهت پيشبرد اهداف به كار گرفته ايم تا بتوانيم در
جهت حفظ و احيا برند كارخانجات پارس الكتريك به گونه اي مطلوب پيش برويم .كه در سال  2921كه به نام سال
رونق توليد از سوي مقام معظم رهبري نامگذاري گرديد،اين روند روبه رشد را هرچه بهتر و بهينه تر نسبت به گذشته
ادامه خواهيم داد.
در سال  21برخي از سياست هاي كلي شركت بر مبناي برنامه استراتژيك و راهبردهاي هيات مديره در حد مقدورات
و با توجه به پيشينه شركت و توان مالي و اداري به شرح ذيل اعمال و نتايجي حاصل گرديد .
.2
.9
.9

.4

.5

آماده سازي و بهره برداري خط توليدشركت واقع در كارخانه كرج براي توليد تلويزيون.
انجام مطالعات توجيهي امكان توليد ساير محصوالت با توجه به نيازسنجي بازار (كنترهاي هوشمند و المپ ال
اي دي )
تشكيل كار گروه حقوقي فعال براي پيگيري وصول مطالبات سنواتي كه منجر به حل پرونده هاي حقوقي
سنواتي و دريافت تقريبا يك ميليارد و پانصد و پنجاه ميليون تومان از مطالبات معوق گرديد و تعيين تكليف
بدهي هاي سنواتي ماليات از سال  11الي  29و بيمه تامين اجتماعي گرديد.
پيگيري پرونده و دعوي حقوقي شركت پارس الكتريك به طرفيت شهرداري منطقه  92تهران تحت عنوان
مطالبه وجه اراضي تصرف شده تو سط شهرداري كه با توجه قانون تملك اراضي  ،اشخاص ملزم به پرداخت
قيمت روز كارشناسي ملك به مالك مي باشد كه براساس دادنامه صادره  ،حقانيت شركت مورد تائيد قرار
گرفت .
اهتمام جهت حل مسئله اساسي و چند ساله شركت الكترونيك سيرجان در رابطه يا حكم صادره از سوي
سازمان تعزيرات حكومتي كه منجر به فك پلمپ و خروج از ممنوع المعامله بودن شركت مذكور گرديده
است.و همچنين بخشودگي بيش از %93جريمه شركت الكترونيك سيرجان كه يكي از مهمترين و بزرگترين
كارها در جهت حفظ نقدينگي و اساسا فعاليت مجدد شركت مذكور گرديد  .همچنين پيگيري پرونده بدهي
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ارزي به بانك ملت كه منجر به كاهش  15درصدي تعهدات براساس نظريه كارشناس رسمي دادگستري شده
است .
.6
.1
.1
.2
.23
.22
.29
.29

برنامه ريزي و عزم جدي فروش دارائي هاي راكد و مازاد شركت بمنظور چابك سازي و افزايش بازدهي معقول
سرمايه در اختيار.
افزايش قدرت ثبت و گزارشگيري اطالعات مالي و اداري با اجرا و نصب نرم افزار پيوست كه منجر به افزايش
سرعت و دقت در ثبت و گزارشگيري اطالعات مالي و كاهش حجم بروكراسي اداري گرديد.
شروع فعاليت توليدي شركت الكترونيك سيرجان پس از حدود  4سال كه گام بلند ديگري در جهت اشتغال
زايي و احيا برند و حركت در جهت اهداف شركت و هلدينگ صنايع عمومي تامين ميباشد.
حضور در چندين نمايشگاه تخصصي و اقتصادي جهت حفظ و احيا برند پارس الكتريك
با پيگيريهاي به عمل آمده  ،بخشي از دارائيهاي بدهكاران سنواتي شركت شامل يك دستگاه آپارتمان واقع در
تهرانپارس  ،طي اسناد قطعي به نام شركت گرديد .
فعال سازي كارت بازرگاني و ثبت سفارش خارجي پس از يك وقفه  23ساله
عقد تفاهم نامه هاي پژوهشي و مطالعاتي در موضوعات مورد عالقه شركت با استارت آپهاي فعال دانشگاهي
عقد قراردادهاي مشاركت توليد با برندهاي خارجي ( شركت آواكس ) و شروع مجدد توليد

اما آنچه كه در ذهن و فكر ما براي آينده پارس الكتريك متصور است و به صورت برنامه دراز مدت و راهبردي تقديم
خواهد شد عبارتست از :
 احيا برند كارخانجات پارس الكتريك با توليدات قابل عرضه و داراي توجيه فني و اقتصادي  ،فعال سازي شبكه فروش و
خدمات  ،واحد هاي تحقيقات  ،تبليغات و بازاريابي
 توسعه و گسترش فعاليتهاي شركت با زمينه سازي ورود به فعاليتهاي توليد محصوالت جديد  ،متناسب با نياز بازار و
تقويت ساختار انساني و اداري شركت
 تداوم پيگيري و شناسائي دارائي هاي شركت و واگذاري دارائي ها با هدف تامين نقدينگي و حفظ ارزش اموال
 برنامه ريزي جهت توسعه هوشمندانه افزايش سهم شركت از بازار توليد محصوالت صوتي و تصويري داخلي

 -9-2اهداف و سیاست های اجرایی شرکت
o
o
o
o
o
o
o
o

مطالعه و توليد محصوالت جديد بر اساس نياز بازار به ويژه همكاري با شركت هاي دانش بنيان
يكپارچه سازي سيستم هاي اطالعاتي و اطالع رساني با رويكرد شفاف سازي فعاليت ها
توسعه كيفي منابع انساني و ارتقاي دانش و آگاهي آنان براي ارائه خدمات شايسته با رويكرد علمي و تخصصي
چابك سازي سازماني از طريق بكارگيري نيروهاي فعال  ،كاردان و كارآمد
كاهش هزينه هاي جاري به منظور باالبردن توان رقابتي فعاليت هاي اقتصادي
جذب سرمايه گذاران خارجي
ارتقاي توانمندي مديريتي و كارشناسي در حوزه هاي بازاريابي و فروش
فروش اموال و دارائي هاي غير مولد و تبديل آنها به سرمايه مولد.
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 -9-9مروری بر برنامه راهبردی شرکت


ارتقا و تعالي فردي و سازماني با هدف برقراري انضباط مالي و اداري و توسعه فرهنگ مسئوليت پذيري و پاسخگويي



افزايش توانايي هاي فردي و سازماني با هدف توسعه خالقيت ها و استعدادهاي نهفته در صنعت الكترونيك



بهينه سازي نظام مالي و اعتباري با هدف كاهش ريسك هاي احتمالي بر افزايش سودآوري



بهينه سازي و استاندارد كردن فعاليت هاي علمي و عملياتي



تدوين و تصويب برنامه استراتژيك بلند مدت شركت متناسب با ظرفيت ها  ،توانائي مجموعه و نياز بازار

 -9-9-2بیانیه چشم انداز و ماموریت شرکت
ارتقاي جايگاه شركت كارخانجات پارس الكتريك بعنوان سازمان پيشرو و نوآور در صنعت الكترونيك كشور از طريق ايجاد
اطمينان در مشتريان .

چشم انداز







تحول و توسعه دركليه ابعاد فعاليت هاي گروه
عملكرد با كيفيت در جهت توسعه پايدار
حضور مداوم در بازار داخلي منطقه اي و جهاني
خالقيت  ،نوآوري و كارآفريني
تبديل شدن به برند برتر ايران
پيشتاز در صنعت الكترونيك كشور با افزايش سهم توليد

ماموریت






تحكيم و تقويت بنيان شركت بوسيله ارتقا ارزش هاي اقتصادي
ايجاد هم افزايي و همكاري مؤثر بين شركت هاي مجموعه در راستاي منافع گروه
ارائه محصوالت و خدمات با كيفيت و تكيه بر فناوري روز.
نوآوري مستمر با به كارگيري سرمايه هاي انساني متخصص در جهت جلب وفاداري مشتريان و جلب رضايت پايدار
سهامداران.
ايفاي نقش محوري در توسعه صنعتي و اقتصادي.

 -9-9-9ارزش های محوری شرکت
ارزش هاي حاكم و نافذ بر كليه فعاليت هاي شركت مبتني بر ارزش هاي محوري ذيل مي باشد كه در راستاي ارزش هاي
ابالغي شستا در نظر گرفته شده است.
 مسئوليتپذيري  ،پاسخگويي و شفافيت در افشاي اطالعات
 همكاري ،همدلي ،مشاركت و همافزايي
 تعالي و بهبود مستمر كليه فعاليت ها از طريق تخصص گرايي و بهره مندي از نيروي انساني مبتني بر دانش و مهارت
 ارتقاي رضايت ذينفعان و رعايت حقوق مصرف كنندگان با توجه به مسئوليت اجتماعي
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 -9-9-3تهدیدها و فرصت های شرکت

تهدیدهای شرکت در صنعت الکترونیک
عدم اطالع رساني مناسب در رابطه با كيفيت محصوالت داخلي به ويژه در حوزه الكترونيك
پائين بودن سطح حمايت از توليد كنندگان داخلي و موانع تامين مالي
مشكالت فضاي عمومي كسب و كار و اقتصاد از جمله تورم  ،ركود اقتصادي ،نوسانات نرخ ارز  ،نرخ باالي بهره بانكي
نفوذ رقباي قوي بينالمللي بازار در كشور
زير ساختهاي ضعيف براي فعاليت و توسعه در حوزه صنايع الكترونيك:
مشكالت ناشي از روند سريع جهاني شدن و تغييرات سريع تكنولوژي و سليقه مشتري
قاچاق وسيع كاالهاي الكتريكي و الكترونيكي به كشور
افزايش رقابت پذيري و در نتيجه كاهش حاشيه سود صنايع
امكان از دست دادن رقابت پذيري در صورتي كه كسب وكارها نتوانند خود را با تغييرات جهاني در زمينه توسعه
تجارت الكترونيكي هماهنگ كنند.
كمبود سرمايه خصوصا سرمايه ريسك پذير و عدم پشتيباني نظام بانكي
صنايع الكترونيك از صنايعي محسوب ميشوند كه رشد فراگير و قابل توجهي از حيﺚ سرمايهگذاري و توسعه در
كشور وجود ندارد .اقتصاد دولتي،زيرساختهاي ضعيف قانوني ،بوروكراسي اداري و بسياري موارد ديگر باعﺚ شده
فعاليت اقتصادي در ايران باريسك بااليي همراه باشد.
يكي از مشكالت عمده توليد در ايران ،مواجهه و رقابت با حجم وسيعي از محصوالت وارداتي قاچاق است كه ساختار
بازار داخلي را بر هم ميزنند .برخي حوزههاي صنايع الكتريكي و الكترونيكي از جمله بازارهايي هستند كه قاچاق
وسيعي در آن انجام ميشود.
عدم دسترسي به تكنولوژي توليد اين محصوالت و كمبود مراكز تحقيق و توسعه در اين صنعت باعﺚ شده واحدهاي
صنعتي معدودي در داخل كشور در حال فعاليت در اين حوزه باشند .از همين رو ،ورود به اين صنعت ضرورت
همكاري با يك و يا چند شريك تكنولوژيك قوي را بيشتر نمايان ميكند.
شركت پارس الكتريك به جز چند محصول خاص ،عمالً سبد محصول مشخصي براي حفظ رقابتپذيري خود در
اختيار نداشت .همين مساله يكي از داليل اصلي افول اين شركت به شمار ميرود كه باعﺚ افزايش هزينههاي سربار
توليد براي چند محصول معدود توليدي اين شركت ميشد .طبعاً ورود پارس الكتريك به عرصه توليد محصوالتي به
جز تلويزيون ،مانيتور و راديوپخش ،با پيچيدگيهايي همراه خواهد بود.
همانطور كه پيشتر اشاره شد ،روند تغيير تكنولوژي محصوالت الكتريكي و به خصوص الكترونيكي به گونهاي بوده
است كه به شدت عمر محصول در اكﺜر حوزهها كاهش يافته و در برخي موارد به چند ماه رسيده است .با توجه به
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ضعف تكنولوژي توليد اين محصوالت در داخل كشور ،توليد كنندگان داخلي امكان تطابق سريع با تغييرات
محصوالت در بازار را ندارند و همين مساله يكي از ضعفهاي اصلي اين صنعت در داخل كشور محسوب ميشود .از
طرفي همين مساله تاكيد خاصي بر داشتن شريك تكنولوژيك قوي دارد.

فرصت های شرکت در صنعت الکترونیک
امكان بهره مندي از ظرفيت هاي ترانزيتي و كريدورهاي تجاري كشور
نزديكي زيرساختهاي موجود به بزرگترين شهر و بازار مصرف محصوالت الكتريكي و الكترونيكي كشور و صنايع
خودروسازي
بهره مندي از نيروي انساني متخصص و وجود نيروهاي جوان و مستعد براي راه اندازي كسب وكارهاي جديد و داراي
ريسك باال
گشوده شدن بازارهاي جديد از طريق تجارت الكترونيكي به روي كشور و ايجاد دسترسي هاي جديد دربازار فعلي و
امكان توسعه بازار و محصول براي توليدكنندگان و ارائه دهندگان خدمات
برنامههاي اقتصادي دولت به منظور بها دادن به توليد داخل و اشتغال
افزايش كارايي صنايع و افزايش بهره وري عمومي در اقتصاد ملي و وجود ابتكار و نوآوري
امكان حضور سرمايهگذاران و شركاي خارجي
افزايش رقابت ،بهبود تجارت و كاهش هزينه ها براي مصرف كنندگان و رقابت فراينده در زمينه فناوري اطالعات و
ارتباطات
امكان توزيع امكانات و مشاغل در نواحي حومه اي شهرها و روستاها و به تبع آن افزايش عدالت اجتماعي
موقعيت پارس الكتريك با توجه به وجود زيرساختها در داخل استان و يا استانهاي همجوار ،براي فعاليت در صنايع
الكتريكي و الكترونيكي بسيار مطلوب به نظر ميرسد .در حال حاضر ،استان تهران به دليل جمعيت باالي شهر تهران
بزرگترين بازار مصرف براي محصوالت الكتريكي و الكترونيكي به حساب ميآيد.
واردات محصوالت در اين حوزه با تعرفه هاي بااليي امكان پذيراست و اهتمام همه دستگاه هاي ذيربط را ميطلبدكه مزيت
رقابتي محصوالت خارجي را كاهش دهد اينمساله ميتواند براي شركتهايي كه برنامه پوشش تقاضاي كل كشور را
دارند،يك فرصت مناسب محسوب شود.
محصوالت الكتريكي و الكترونيكي ،عموماً به دليل تكنولوژي بااليي كه در ساخت آنها به كار ميرود ،از حاشيه سود بااليي
برخوردار هستند .اين حاشيه سود معموالً در محدوده اي  93الي 13درصدي قرار دارد و باعﺚ ايجاد جذابيت ويژه اي در
اين زمينه شده است .البته بايد خاطر نشان كرد كه دسترسي به چنين تكنولوژيهايي ،به سادگي امكانپذير نيست و بايد
تمهيدات ويژه اي براي ورود به اين صنعت انديشيده شود.

تهدید

فرصت
امكان بهره مندي از ظرفيت هاي ترانزيتي و كريدورهاي تجاري كشور
نزديكي زيرساختهاي موجود به بزرگترين شهر و بازار مصرف
برنامههاي اقتصادي دولت به منظور بها دادن به توليد داخل و اشتغال
ارزش افزوده و حاشيه سود نسبتاً باال
رشد سريع بازار جهاني در حوزه تجهيزات الكتريكي و الكترونيكي
امكان حضور سرمايهگذاران و شركاي خارجي
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 -9-9-4اقدامات در حال انجام در خصوص هم افزایی در مجموعه شرکت
در اجراي برنامه هاي مختلف با تعامل و همگرايي ميتوانيم از ظرفيتها ،پتانسيلها و قابليتهاي شركتهاي زير مجموعه
شستا استفاده كنيم.
 برگزاري جلسات مختلف به منظور بازنگري در نظامنامه هم افزايي و ايجاد كميته هم افزايي
 نشست هاي مشترک با شركتهاي همگروه به منظور همگرا كردن فرصت هاي مشترک و تهيه سبد محصوالت در
مجموعه سازمان تامين اجتماعي به منظور احصاء فرصت هاي مشترک
 م ذاكره با شركتهاي توليد كننده خارجي با هدف جلب مشاركت در راستاي توليد مشترک  ،برند مشترک  ،سرمايه
مشترک و بازار مشترک
حوزه های هم افزایی در شرکت
حوزه كسب و كار :امور مشترک مربوط به شركت هاي گروه و فعاليت همگرا
حوزه مالي :مديريت اقتصادي و سرمايه گذاري -مديريت مالي و مباحﺚ پولي
حوزه پشتيباني :مديريت حقوقي،اداري،منابع انساني و به طور كلي فرايندهاي سازماني
حوزه بازار :متمركز بر مشتري مداري و ارائه محصوالت جذاب و حفظ مشتري
حوزه فرایندهای داخلی کسب و کار
فرایندهای تحقیق و توسعه:
-2شناسايي نيازهاي جديد و پنهان مصرف كنندگان
-9شناسايي محصوالت با ارزش افزوده بهينه
-9مطالعات توسعه افقي و عمودي محصول
فرایندهای عملیات:
 -2استفاده از ظرفيت توليد مشترک با ساير شركتهاي همگروه در سازمان تامين اجتماعي با هدف كاهش هزينه هاي سربار و
جذب نشده توليد
 -9استفاده از استانداردهاي كيفي مشترک

 -9استفاده از لجستيك ورودي و خروجي مشترک
 -4اشتراک امكانات بازرگاني(اعم از كارت بازرگاني ،عمليات گمركي و ). . .
 -5خريد مشترک به طوري كه تركيبي از محصوالت هر يك از شركتها كه داراي مزيت نسبي در آن محصول مي باشد با هدف
تكميل سبد محصول از طريق انتخاب تامين كننده مشترک خريداري شود.
فرایندهای پشتیبانی:
استفاده و مديريت نيروي انساني
اشتراک ساختار زيربنايي و تكنولوژيكي
فرایندهای فروش :
اشتراک استراتژي هاي بازاريابي

12

گزارش هیأت مدیره شرکت کارخانجات پارس الکتریک(سهامی عام)

سال مالی منتهی به 2921-29-92

تشكيل شبكه فروش داخلي و منطقه اي به صورت شبكه فروش (مركزي،غرب،شرق،جنوب،شمال)
ايجاد شبكه خدمات پس از فروش از طريق تشكيل و ادغام تعميرگاه هاي مجاز
اداره شبكه فروش از طريق عمده فروشان مشترک
برگزاري راهكارهاي پيشبرد فروش( تبليغات مشترک ،سمينار فروش ،كمپين مشترک ،نمايشگاههاي مشترک ،فعاليت در
حوزه هاي مسئوليت اجتماعي)
حوزه مالی ( اتحاد استراتژیک در حوزه مالی):
سرمايه گذاري مشترک در صنايع توليدي همگن
ارائه طرح توجيهي مشترک جهت تأمين منابع مالي و همچنين مشاركت در سود حاصل از سرمايه گذاري به منظور پرهيز از
ريسك هاي تأمين مالي از محل تسهيالت ريالي و ارزي و افزايش مشاركت هاي درون گروهي.
حوزه رشد و یادگیری
برگزاري دوره هاي آموزشي و سمينار هاي مشترک جهت افزايش دانش نيروي انساني و تقويت سرانه آموزش.
استفاده از دستور العمل ها و روش هاي اجرائي يكسان جهت ايجاد همسازي و يكسان سازي در فرايندها با هدف كاربردي
نمودن پروژه هوش تجاري.
استفاده از دستور العمل هاي موفق هر شركت در حوزه طرح هاي شايستگي منابع انساني و طرح هاي انگيزشي
استفاده از توانمندي هاي نيروي انساني دانشي در حوزه هاي مختلف جهت همپوشاني و تحقق فعاليت هايي كه داراي
محدوديت زماني بوده و نياز به تزريق منابع انساني دارد.
حوزه مشتری
استفاده از بازارهاي هدف مكمل به گونه اي كه هر يك از شركتها بازار خاصي را تحت پوشش محصوالت دو شركت
قرار دهد تا ضمن تمركز بر بخشي از بازار در قالب يك جزء ،در مجموع منتج به تمركز بر حجم وسيعي از بازار شده
و حداقل سهم بازار ده درصدي را براي دو مجموعه به دنبال داشته باشد.
ايجاد مركز ارتباط با مشتريان به صورت مشترک با هدف تقويت رويكرد مديريت ارتباط با مشتري)(CRM

 .3مرور کلی بر وضعیت و جایگاه صنعت الکتریک و الکترونیک در ایران،
خاورمیانه و جهان
صنعت الكترونيك داراي ويژگي هاي منحصر بفردي است و يكي از مهمترين صنايع در جهان مي باشد .مهمترين ويژگي هاي
صنايع الكترونيك را مي توان موارد زير دانست:
 حجم بسيار باال از توليد ناخالص جهاني و تجارت جهاني
 مصرف انرژي پايين و توليد آالينده هاي كم
 ارزش افزوده بسيار باال در مقايسه با ساير صنايع
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 رشد ارزش افزوده
 عام بودن و كاربرد در طيف وسيعي از صنايع
 دارا بودن كاربردهاي بسيار دفاعي و قدرت آفريني براي كشورها
-3-2

سهم ایران از صادرات بین المللی تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی

بر اساس آمارهای پایگاه داده ی مرکز تجارت بین المللی در سالهای اخیر  ،نزدیک به  2.1تریلیون دالر از حجم
تجارت جهانی مربوط به صنعت الکترونیک بوده است .این مقدار معادل  7.7در صد از تجارت جهانی می باشد که
جایگاه سوم تجارت جهانی را به خود اختصاص داده است.
صنایع الکترونیک از صنایعی می باشند که انرژی مصرفی در آنها بسیار پایین و بوده و آلودگی بسیار کمی نیز
تولید می کنند .بر اساس داده های مربوط به فهرست انتشار مواد سمی در آمریکا ( )T R Iصنایع الکترونیکی از
پاک ترین صنایع در این کشور می باشد.
از لحاظ ارزش افزوده نیز این صنایع برترین جایگاه را در میان صنایع مختلف در اختیار دارند .بر اساس اطالعات
منتشره از سوی سازمان توسعه ی صنعتی سازمان ملل متحد ،صنایع رادیو و تلویزیون و وسایل ارتباطات در سال
 9620ب یشترین میزان ارزش افزوده را در میان تمامی صنایع مختلف دارا بوده اند .همچنین تنها صنعتی که نرخ
رشد ارزش افزوده ی آن مثبت بوده است همین گروه بوده است؛ در حالی که سایر صنایع با کاهش میزان ارزش
افزوده ی خود مواجه بوده اند.
سهم ايران از صادرات بين المللي تجهيزا ت الكتريكي و الكترونيكي بسيار اندک بوده و بخش اعظم همين صادرات ناچيز نيز در
سال هاي اخير به كشورهاي عراق  ،افغانستان و پاكستان انجام شده است.برخي كارشناسان تنها علت استقالل نسبي بازار اين
گونه كشورها به توليدات ايراني را ،سادگي و قيمت ارزان آنها مي دانند.
صنایع الکترونیک
صنايع الكترونيك از جمله صنايع پايه و زيرساختي بوده و اصطالحا از صنايع عام مي باشد .امروزه نوآوري ها در بسياري از
صنايع با الكترونيكي كردن آن صورت مي پذيرد .براي مﺜال امروزه در خودروهاي توليدي جهاني حدود  93درصد از ارزش
افزوده كل خودرو از تجهيزات الكترونيكي آن ايجاد ميگردد .به طور كلي مي توان حوزه هاي كاربرد صنايع الكترونيك را در 22
بخش زير طبقه بندي نمود:











الكترونيك در كامپيوتر؛
الكترونيك در مخابرات و شبكه؛
الكترونيك مصرفي (الكترونيك در لوازم خانگي و صوتي و تصويري و …)؛
الكترونيك در خودرو (الكترونيك خودروهاي معمولي ،هيبريدي و برقي)؛
الكترونيك در صنعت و اتوماسيون (قطعات الكترونيكي ماشين آالت صنعتي)؛
الكترونيك در تجهيزات پزشكي؛
الكترونيك در انرژي (پنلهاي خورشيدي ،سيستمهاي كنترلي مولدهاي بادي و …)؛
الكترونيك در مصارف نظامي و فضايي؛
الكترونيك در ادوات اندازه گيري و تست؛
قطعات الكترونيكي (مقاومت ،خازن ،ترانزيستور و …).

14

گزارش هیأت مدیره شرکت کارخانجات پارس الکتریک(سهامی عام)

سال مالی منتهی به 2921-29-92

ویژگی صنایع الکترونیک در ایران

نسبت سرمايه به اشتغال در صنايع الكتريكي و الكترونيكي در كشور ما در سال  2921حدود  91ميليون تومان به ازاي ايجاد
هر شغل برآورد شده است .در حالي كه در صنايع ديگري همچون سيمان اين رقم برابر  533ميليون تومان ،در صنايع
پتروشيمي اين رقم برابر  423ميليون تومان و در صنايع آهن و فوالد برابر  923ميليون تومان ميباشد .بنابراين ميتوان با
سرمايه گذاري در اين صنعت ،اشتغال بيشتري را در مقايسه با ساير صنايع ايجاد نمود و همزمان ارزش افزوده ي بيشتري را
نيز ايجاد كرده و كشور را به لحاظ تكنولوژيكي نيز توسعه داد.
حجم بازار فعال شده اين صنعت در كشور رقم قابل توجهي مي باشد .حجم كل بازار تجهيزات الكتريكي و الكترونيكي قريب به
 25ميليارد دالر تخمين زده ميشود؛ كه ازين مقدار حدود نيمي از آن مربوط به صنايع الكترونيك مي باشد .در صورتي كه
بازارهاي فعال نشده اي همچون الكترونيك خودرو نيز به آن افزوده گردد اين مقدار بسيار بيشتر خواهد گرديد.
از سوي ديگر حجم بسيار باالي فارغ التحصيالن در رشته هاي مرتبط با برق و كامپيوتر كه امكان اشتغال در صنعت الكترونيك
را دارا مي باشند يك ظرفيت ناخواسته را براي توسعه ي اين صنعت در كشور فراهم نموده است..
تجارت جهانی تجهیزات الکتریکی و الکتریکی در  21گروه محصولی اول دنیا از سال  9121تا 9191

گروه محصوالت مدارهاي مجتمع شامل انواع پردازنده ،كنترل كننده ،حافظه و ادوات مربوطه مي باشد .كل صادرات جهاني اين
گروه محصولي نزديك به  453ميليارد دالر است كه  433ميليارد دالر از اين رقم كه معادل  23درصد از تجارت جهاني است،
توسط  23كشور صورت ميپذيرد.
گروه محصوالت تجهيزات مخابراتي شامل انواع ادوات مصرفي مخابراتي (مﺜل گوشيهاي تلفن ثابت و همراه) و همچنين
تجهيزات شبكه هاي مخابراتي است ،البته بيش از  93درصد از تجارت جهاني اين گروه مربوط به گوشيهاي تلفن همراه
ميباشد .در مجموع صادرات جهاني اين گروه بالغ بر  433ميليارد دالر است كه بالغ بر  993ميليارد دالر از اين رقم (معادل
 )19%توسط  23كشور صورت ميگيرد .در سال 93 ،9321درصد از واردات دنيا در اين زمينه متعلق به دو كشور چين و اياالت
متحده آمريكا بوده است .جمهوري اسالمي ايران در جايگاه  55اين ليست قرار دارد و در سال 9664 ،9326ميليارد دالر يعني
معادل  %26از كل تجارت جهاني اين محصول ،واردات داشته است .جايگاه جمهوري اسالمي ايران در فهرست صادركنندگان
اين محصوالت رتبه  23ميباشد.

-3-9تجهیزات مخابراتی
در گروه مذكور سه بخش اصلي :تجهيزات مصرفي ،زير ساخت سيمي ،و زير ساخت بي سيم قرار مي گيرند.
ارزش توليدات اين گروه از محصوالت طي سالهاي اخير با كاهش چشمگيري مواجه بوده است .عليرغم ارزش توليد كل
بخش صنعت به ميزان  93درصد ،ارزش توليدات گروه مخابرات تنها  29درصد رشد داشته است.اين در حالي است كه
ارزش صنعت تجهيزات مخابراتي در جهان( با احتساب اقالم مصرفي) ساليانه بالغ بر  533ميليارد دالر برآورد شده است.
همچنين با احتساب خدمات و نرم افزارهاي حوزه مخابرات اين رقم بازهم افزايش مي يابد.
ميزان سرمايه گذاري هاي صورت گرفته در هريك از زير بخش هاي گروه محصولي تجهيزات مخابراتي در شكل زير نشان
داده شده است.ميزان سرمايه گذاري در زيربخش زيرساخت سيمي بيشتر از ساير گروهها بوده است.
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میزان واردات عمده تجهیزات مخابراتی در سال 9627

در سال  2/133 ،9321ميليون دالر ارزش واردات تجهيزات مخابراتي از كشورهاي مختلف بوده كه بيشترين سهم واردات به
كشورهاي چين ،امارات متحده عربي ،سوئد ،كره  ،چين تايپه و فنالند تعلق دارد.

ارزش و میزان صادرات تجهیزات مخابراتی در سال 9627
عليرغم اينكه  9درصد از كل تجارت جهاني به اين گروه اختصاص دارد ،سهم اين گروه در تجارت خارجي ايران يك هزارم اين
مقدار يعني در حد بسيار ناچيز  36339درصد مي باشد .همچنين سهم ايران از كل تجارت جهاني اين گروه محصوالت بسيار
ناچيز است.
نكته مهم ديگر نسبت صادرات به واردات ايران در اين گروه از محصوالت است كه نشان دهنده  933برابر بودن واردات در
مقابل صادرات مي باشد.
 -3-3-3لوازم خانگی و صوتی و تصویری

چشم انداز توسعه صنعت لوازم خانگی تا افق سال 2161
حفظ جایگاه دوم منطقه  ،دارای نام تجاری معتبر در جهان با تولید سالیانه  20میلیون دستگاه و صادرات سه میلیارد دالر
اهداف کلی در صنعت لوازم خانگی






ايجاد حداقل يك نام و نشان تجاري در سطح بين الملل
ارتقاي سطح كيفيت و ساتاندارد محوصالت در سطح جهاني و رسيدن به مقياس اقتصادي توليد.
ارتقاي سطح فناوري و دستيابي به فناوري هاي جديد و روز دنيا.
افزايش صادرات
توسعه اشتغال پايدار.

-3-3-3-2یخچال و فریزر
توليد اين كاال در ايران از سال  2992آغاز شده و در حال حاضر در كشور  933واحد فعال به توليد اين گروه از محصوالت
مشغول مي باشند.هرچند تنها  25واحد از اين تعداد ظرفيت اسمي قابل توجهي براي توليد محصول در اختيار دارند .و تنها 5
درصد از اين واحدها در زمره واحدهاي با ظرفيت بزرگ جاي مي گيرند.اما همين  5درصد بيش از  53درصد ظرفيت توليد
يخچال و فريزر را به خود اختصاص داده است.
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قدمت توليد يخچال و فناوري متوسط آن سبب شده كه توليد كنندگان داخلي بتواند در گام اول كشورهاي هم مرز با ايران را
تغذيه نمايند .زيرا به لحاظ جغرافيايي موقعيت ايران براي صادرات به اين كشورها به عنوان يك مزيت مطرح است.همچنين
حجيم و سنگين بودن اين كاال موجب شده تا تأمين با تراز منطقه به طريق مستقيم از كشورهاي بزرگ توليد كننده اين
محصوالت همچون چين و كره و  . . .صرفه اقتصادي كمتري داشته باشد و اين امر مزيت قابل توجهي را براي صنعت كشور
ايجاد مي كند.
-3-3-3-9تلویزیون
ظرفيت و زيرساخت هاي توليد تلويزيون در ايران به شكلي است كه در صورت استفاده از تمام ظرفيت قدرت تأمين نياز داخل بدون
واردات امكان پذير است.اين در حالي است كه كارخانه هاي كشور به طور ميانگين با حدود  63درصد ظرفيت كار مي كنند و ظرفيت
اسمي توليد واحدهاي ساخت تلويزيون نزديك به چهار ميليون دستگاه در سال است .در حال حاضر  26واحد داراي پروانه ساخت توليد
تلويزيون در كشور فعاليت مي كنند كه البته سهم عمده بازار در اختيار شش توليد كننده اصلي است.
در سالهاي اخير با توجه به افزايش تعرفه هاي گمركي واردات تلويزيون ،برخي از شركتهاي خارجي اقدام به ايجاد واحدهاي مونتاژ در
داخل كشور كردند تا از تفاوت نرخ تعرفه گمركي واردات قطعات و محصوالت كامل كه در حدود  43درصد است بهره مند شوند .البته
ارزش افزوده مراحل مختلف توليد متفاوت است ،بيشترين ارزش افزوده به مراحل تحقيق و توسعه و طراحي محصول تعلق دارد .بازاريابي و
فروش محصول نيز حاشيه سود بااليي دارد و حاشيه سود به مونتاژ و توليد خود محصوالت تعلق دارد .از اين رو پرداختن به مونتاژ
تلويزيون عمالً حاشيه سود بااليي را نصيب توليد كنندگان داخلي نمي كند.
در حال حاضر بيش از  43درصد قطعا ت توليدي تلويزيون هاي ايراني در داخل كشور توليد مي شوند و مابقي آن را از كشورهايي مانند
كره ،تايوان و چين وارد مي كنند .همچنين مهم ترين قطعه تلويزيون تحت عنوان پنل توسط شش كارخانه در كره ،تايوان ،چين ،تركيه
،آفريقاي جنوبي و  . . .توليد مي شوند و كارخانه هاي سازنده در تمام دنيا از قطعات توليدي اين كارخانه ها استفاده مي كنند .از طرف
ديگر عليرغم وجود توانايي توليد بخش بزرگي از قطعات در داخل كشور ،توليد اين قطعات در حجم كمي كه تنها پاسخگوي نياز تلويزيون
سازان داخلي باشد ،در كشور مقرون به صرفه نيست.
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بيش از  25درصد از مصرف تلويزيون و مانيتور در كشور از طريق توليد داخل تحت ليسانس برندهاي خارجي و داخلي صورت مي پذيرد و
حجم واردات تلويزيون بسيار ناچيز است .نياز ساالنه بازار تلويزيون در حدود دو ميليون و پانصد هزار دستگاه در سال است كه حجم بيشتر
آن از طريق توليد داخل و بخش غير قابل شناسايي نيز از طريق مبادي غير قانوني وارد كشور مي شوند.
سهم باالي توليدات داخل از بازار تلويزيون كشور نشان مي دهد رقباي توليد تلويزيون بيشتر داخلي هستند و فاكتورهايي مانند شريك
تكنولوژيكي ،نحوه عقد قرارداد با شركاي خارجي ،شناخت بازار ،پايين نگه داشتن هزينه هاي توليد و  . . .باعﺚ ايجاد تمايز بين توليد
كنندگان داخلي مي شود.

 .4مرور کلی بر وضعیت رقابتی و جایگاه شرکت در صنعت الکترونیک
-4-2

جدول زير ميزان توليد تلويزيون در كشور را طي سالهاي  2915الي  2921نشان مي دهد .توليد اين محصول در
كشور طي سالهاي مذكور با رشد متوسط نزديك به  566درصدي مواجه بوده است.

3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397

.5کلیاتی درباره شرکت
 -5-2تاریخچه
شركت كارخانجات پارس الكتريك ( در قالب شركت با مسئوليت محدود) در اسفند ماه  2942تحت شماره  1561اداره ثبت
شركتها با سرمايه پنج ميليون ريال به ثبت رسيد .در تاريخ  2946/29/99از مسئوليت محدود به شركت سهامي خاص 6
سپس درآبان ماه  2954به سهامي عام تبديل و طي همان سال نزد سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده است  .مركز
اصلي شركت تهران – خيابان طالقاني مي باشد .
پس از پيروزي انقالب اسالمي  6در اجراي بند (ب) قانون حفاظت از صنايع كشور مصوب تير ماه سال  2951شوراي انقالب
اسالمي تحت پوشش سازمان صنايع ملي ايران قرار گرفت  6طي سال  2912در اجراي سياست واگذاري شركتهاي تحت
پوشش سازمانهاي دولتي  6به بخش هاي غير دولتي  6شركت كارخانجات پارس الكتريك نيز از زمره شركتهاي تابعه سازمان
وزارت صنايع ملي ايران خارج گرديد.
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 -5-9موضوع فعالیت شرکت
فعاليت اصلي شركت طبق ماده  9اساسنامه كه به استناد مصوبه مجمع عمومي فوق العاده  2915/5/1اصالح گرديده  6عبارت
است از تاسيس و ايجاد كارخانه هاي صنعتي و توليدي و بهره برداري از آنها  6ساخت و تهيه و توزيع و فروش انواع لوازم
صنعتي  6برقي  6الكترونيكي و قطعات مربوطه  6صادرات محصوالت شركت  6خريد و واردات مواد اوليه مورد نياز شركت و هر
گونه كاالي مجاز ديگر  6مشاركت با اشخاص حقوقي و حقيقي و چاپ و انتشار اوراق مشاركت به هر نحو و تحت هر عنوان با
رعايت قوانين جاريه كشور  6انجام كليه عملياتي كه به طور مستقيم با موضوعات فوق بستگي داشته باشد  .شركت در سال
مالي مورد گزارش پس از سه سال توقف فعاليت توليدي ،اقدام به توليد محصوالتي نظير انواع تلويزيون ال اي دي در سايزهاي
 99الي  65اينچ نموده است.
ظرفيت توليد اسمي ساالنه شركت پارس الكتريك شماره يك  213هزار دستگاه تلويزيون و  223هزار دستگاه راديو بوده 6
ليكن طبق اصالحيه پروانه بهره برداري مورخ  6 2911/22/94ظرفيت توليد شركت طي دو نوبت كار به شرح ذيل مي باشد :
 133هزار دستگاه
 -2تلويزيون رنگي
 253هزار دستگاه
 -9راديو ضبط
 253هزار دستگاه
 -9مانيتور كامپيوتر
 533هزار دستگاه
 -4راديو پخش اتومبيل
 26533هزار دستگاه
 -5بلند گو

در سال  2919طبق پروانه بهره بردار ي ظرفيت ساالنه اسمي توليد راديو ضبط  6مانيتور كامپيوتر و راديو پخش اتومبيل به
ترتيب به  253هزار 253 6هزار و  533هزار دستگاه افزايش يافت .همچنين طي سالهاي  2929-2923خط توليد كارخانه كرج
مطابق سياست سهامدار عمده به كارخانه شماره دو منتقل گرديد و پس از دو سال توقف در كارخانه قزوين مطابق پروانه بهره
برداري فعاليت توليدي خود را آغاز كرده است.
همچنين ظرفيت توليد اسمي ساالنه شركت پارس الكتريك شماره دو واقع در شهر صنعتي البرز قزوين بر اساس پروانه بهره
برداري اخذ شده به شرح ذيل مي باشد :
 533هزار دستگاه
گيرنده ديجيتالي تلويزيون
 63هزار دستگاه
نمايشگر  LEDتا سايز 41
 533هزار دستگاه
انواع راديو پخش
 93هزار دستگاه
تجهيزات پزشكي و جراحي مخصوص بيمارستان
 233هزار دستگاه
تجهيزات جانبي مخابراتي

 -5-3سرمایه و ترکیب سهامداران
سرمايه شركت در بدو تاسيس مبلغ پنج ميليون ريال (شامل تعداد  5333سهم ،به ارزش اسمي هر سهم  2333ريال) بوده كهه
طي چند مرحله به شرح زير به مبلغ سيصد ميليارد ريال (شامل تعداد سيصد ميليون سههم ،بهه ارزش اسهمي ههر سههم ههزار
ريال) در تاريخ  2911/34/32افزايش يافته است.
تغییرات سرمایه شرکت
تاریخ افزایش سرمایه

درصد افزایش سرمایه

سرمایه جدید (م -ریال)

محل افزایش سرمایه

1553/43/45

144

144،444

نقدی -مطالبات حال شده

1555/42/54

34

134،444

نقدی -مطالبات حال شده

1552/40/49

144

544،444

نقدی -مطالبات حال شده
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 -5-4ترکیب سهامداران
ترکیب سهامداران شرکت در پایان سال مالی منتهی به  7321/72/22به شرح زیر می باشد:
سرمایه شرکت در تاریخ  1397/12/29به مبلغ  300میلیارد ریال شامل  300میلیون سهم یک هزار ریالی بانام تماما" پرداخت شده می باشد.
ترکیب سهامداران در تاریخ ترازنامه بشرح زیر است:
1397
تعداد سهام

1396
درصد سهام

درصد سهام

تعداد سهام

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی

145,145,808

48.38

165,369,278

55.12

شرکت صنایع نوین تامین

44,482,219

14.83

44,482,219

14.83

بانک قوامین

15,150,078

5.05

15,150,078

5.05

سازمان خصوصی سازی (سهام وکالتی)

684,637

0.23

684,637

0.23

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین

2,703,700

0.90

2,703,700

0.90

شرکت سرمایه گذاری صبا تامین

1,976,767

0.66

1,977,767

0.66

شرکت مهندسی و بازرگانی پارس

782,954

0.26

782,954

0.26

سایرین

89,073,837

22.95

68,849,367

22.95

300,000,000

93

300,000,000

100

-6شرکت از منظر بورس و اوراق بهادار
 -6-2وضعیت معامالت و قیمت سهام
شركت در تاريخ 2954/39/35در بورس اوراق بهادار تهران در گروه ساخت دستگاهها و وسايل ارتباطي با نماد لپارس درج شده
و سهام آن براي اولين بار در تاريخ  2914/39/35مورد معامله قرار گرفته است.
پایان سال مالی
سال مالی منتهی

تعداد سهام

ارزش سهام

تعداد روزهای

تعداد روزهایی

به

معامله شده

معامله شده

باز بودن نماد

که نماد معامله

7321/72/22

7392119144
193749321

ارزش بازار

قیمت

سرمایه

سهم

شده است

میلیارد ریال
7321/72/22

میلیارد ریال

ریال

میلیارد ریال

42

12

42

79231

39312

322

72

331

232

79132

19722

322

 -6-9وضعیت نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطالعات شرکت اصلی
الف) اطالعات مقایسه ای پیش بینی های درآمد هر سهم و عملکرد واقعی
اولین پیش بینی درآمد هر سهم-

عملکرد واقعی برای سال مالی

ریال برای سال مالی منتهی به

منتهی به 2327/29/92

2327/29/92

2.246

144
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ب) رتبه کیفیت افشاء اطالعات و نقدشوندگی سهام

شرح

سال 95

سال 92

تعداد روزهای گشایش نماد

331

12

تعداد روزهای معامالتی

232

42

.7جایگاه شرکت در صنعت
جدول زیر میزان سهم ظرفیت تولید شرکت در ایران را برای محصوالت اصلی شرکت نشان می دهد:
نام محصول

واحد محصول

ظرفیت تولید ایران

تلویزیون ال ای دی تا سایز  14اینچ

دستگاه

294229222

ظرفیت تولید

سهم شرکت از ظرفیت تولید

شرکت
129222

در ایران
%293

فناوری ساده تولیدات ایرانی به نسبت محصوالت امروزی سبب شده:
اوالً خرید این محصوالت برای اقشار کم درآمدی که سهم قابل توجهی از جمعیت این کشورها را تشکیل می دهندممکن شود
ثانیاً در شرایط نوسانات مداوم برق این کشورها،این محصوالت به دلیل فناوری سطح پایین تری که دارند،مقاومتبیشتری از خود نشان می دهند.این امر از چند جهت قابل بررسی است:
 -1نخست آنکه وابستگی همین صادرات محدود ایران به شرایط ناپایدار این کشورها ،الزاماً تا دراز مدت تداوم نداشته و
اینگونه مزیت ها به مرور و با اصالح زیر ساخت های این کشورها از بین خواهد رفت.
-2برنامه ریزی مناسب برای تصاحب همین بازارهای گذرا،ارائه محصوالت با کیفیت و عددم سدو اسدتفاده و منفعدت
طلبی های کوته بینانه می تواند موجب شود حضور مقطعی محصوالت ایرانی در این کشورها سبب برندسازی ملی برای
تولیدات ایران شده و اعتماد مردم این کشورها به تولیدات ایران را افزایش دهد.به طوری که در آینده و بدا عبدور ایدن
کشورها از بحران های پیش رو به سمت ثبات ،محصوالت ایرانی بتوانند همچنان اقبال بازار را بده سدوی خدود جلدب
کنند.البته پرواضح است به منظور دستیابی به این هدف می بایست به موازات این امور ،رشد سطح فناوری محصوالت
ایرانی نیز دنبال گردد.
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-3تولید برخی محصوالت ساده و ارزان قیمتی که در کنار برخورداری از کیفیت قابدل قبول،فاقدد بسدیاری از امکاندات
اضافی رایج در محصوالت امروزه جهان باشند ،میتواند مزیت قابل توجهی جهت ورود به بازار برخی کشورهای همسایه
به حساب بیاید که می بایست برای این منظور برنامه ریزی ویژ ای صورت پذیرد.
همچنین وضعیت تکنولوژی شرکت یا شرکت های سرمایه پذیر در صنعت مربوط و در مقایسه با تکنولدوژی موجدود در
سطح کشور و جهان با عنایت به ماهیت تکنولوژی مبنی بر مونتاژ ،از فناوری خاصی تبعیت نمی کند لیکن محصدوالت
تولیدی از بعد فناوری و مشخصات فنی و همچنین سرعت تغییر تکنولوژی به دلیل تغییر ذائقه مصدرف کنندده ،از دوره
عمر کوتاه تری نسبت به سالهای گذشته برخوردار می باشند.

 .8محیط حقوقی شرکت
مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:














اصالحيه قانون تجارت
قانون ماليات هاي مستقيم
قانون سازمان بورس و اوراق بهادار
قانون كار و تامين اجتماعي
قوانين برگزاري و شركت در مناقصات و مزايده ها
اساسنامه شركت ،مصوبات مجمع عمومي
قانون و مقررات گمركات كشور
مصوبات مجلس شوراي اسالمي
مصوبات هيات وزيران
استاندارد حسابداري و حسابرسي
قانون و مقررات امور بانكي
مقررات و آئين نامه هاي هلدينگ( صنايع عمومي تأمين)
ساير قوانين و مقررات تصويبي و ابالغي
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 .2اطالعات مربوط به شرکت های فرعی و وابسته شرکت در تاریخ 2327/29/92
سرمایه

درصد مالکیت

(میلیون ریال)

شرکت

کارتن و مقوا

729222

43911

()319217

خدمات پارس

خدمات پس از فروش

729222

22922

()232

مهندسی و بازرگانی پارس

مهندسی و بازرگانی

729222

22922

279212

الکترونیک سیرجان

انواع تلویزیون

49222

22922

()729112

عالم آرا

لوله های GRP

7439372

31911

()349217

نام شرکت

کارتن البرز

محصوالت عمده

شرکتهای فرعی

غیربورسی

شرکتهای وابسته

غیربورسی
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 . 21مروری بر وضعیت عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری و مقایسه آن با سال قبل
 -21-2مقایسه وضعیت و عملکرد مالی سال جاری و سال قبل  -تلفیقی گروه

شرکت کارخانجات پارس الکتریک(سهامی عام)
ترازنامه تلفیقی
درتاریخ  29اسفند 1397
(تجدید ارایه شده)
دارائیها

یادداشت

1397/12/29

1396/12/29

میلیون ریال

میلیون ریال

دارائیهای جاری

بدهیهاوحقوق صاحبان سهام

یادداشت

1397/12/29

1396/12/29

میلیون ریال

میلیون ریال

بدهیهای جاری

موجودی نقد

3

29,515

11,955

سرمایه گذاری های کوتاه مدت

4

105,995

191

مالیات پرداختنی

دریافتنی های تجاری و غیر تجاری

5

383,565

200,421

سودسهام پرداختنی

15

موجودی موادوکاال

6

43,981

23,301

تسهیالت مالی

16

36,798

پیش پرداختها

7

100,393

113,131

پیش دریافتها

17

924

1,102

دارائیهای نگهداری شده برای فروش

8

64,958

92,434

بدهی های مرتبط با دارائی های نگهداری شده برای فروش

2,154

4,577

728,407

441,433

جمع بدهیهای جاری

168,025

173,219

جمع دارائیهای جاری
دارائیهای غیرجاری

پرداختنی های تجاری و غیر تجاری

13

92,844

100,232

14

0

1,067

35,305

31,622
34,619

بدهیهای غیرجاری
پرداختنی های بلند مدت

سرمایه گذاریهای بلند مدت

9

775

3,583

دارائیهای نامشهود

10

4,152

4,532

دارائیهای ثابت مشهود

11

62,216

47,678

سایر داراییها

12

14,551

14,551

جمع دارائیهای غیرجاری

81,694

70,344

جمع دارائیها

810,101

511,777

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

18

2,695

5,636

9,986

10,660

جمع بدهیهای غیرجاری

12,681

16,296

جمع بدهیها

180,706

189,515

حقوق صاحبان سهام
سرمایه

19

300,000

300,000

اندوخته قانونی

21

33,220

33,220

سایراندوخته ها

22

35,048

35,048

سهام شرکت اصلی درمالکیت شرکتهای فرعی

20

()1,527

()1,527

سود (زیان) انباشته

303,418

()21,207

جمع حقوق قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی

670,159

345,534

()40,764

()23,272

جمع حقوق صاحبان سهام

629,395

322,262

جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام

810,101

511,777

سهم اقلیت

24

23

هی به
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شرکت کارخانجات پارس الکتریک (سهامی عام)
صورت سود و زیان تلفیقی
سال مالی منتهی به  29اسفند 1397

)تجدید ارائه شده(

1397

یادداشت
میلیون ریال

1396
میلیون ریال

میلیون ریال

درآمدهای عملیاتی

24

312,414

63,182

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

25

)(241,827

)(60,195

70,587

2,987

سود ناخالص
هزینه های فروش ,اداری وعمومی
سایر اقالم عملیاتی

)(92,669
184,124

26
27

سود عملیاتی
هزینه های مالی
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

91,455

)(89,474
150,505
61,031

162,042

64,018

183,895
345,937
)(2,808
343,129
)(27,347
315,782

)(3,054
10,224
7,170
71,188
)(2,728
68,460
)(16,816
51,644

سود خالص

315,782

51,644

سهم اقلیت ازسود( زیان ) خالص

16,733

16,293

سود خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی

332,515

67,937

28
29

سود قبل از احتساب سهم گروه از زیان شرکت وابسته
سهم گروه از (زیان) سود شرکت وابسته
سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
مالیات بر درآمد
سود خالص عملیات در حال تداوم

سود پایه هر سهم:
ناشی از عملیات در حال تداوم :

)(2,190
186,085

14

30

عملیاتی  -ریال

603

غیر عملیاتی  -ریال

270

508

سود پایه هر سهم  -ریال

)(43
1,111

227

گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی

315,782

سود خالص
زیان انباشته ابتدای سال

51,644

)(42,760

)(89,550

)(5,401

)(10,255

زیان انباشته ابتدای سال  -تعدیل شده

)(48,161

)(99,805

سود سهام مصوب

)(10,089

)(1,440

تعدیالت سنواتی

32

)(58,250
سود (زیان)انباشته پایان سال
سهم اقلیت از زیان انباشته
سود ( زیان ) انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی

25

)(101,245

257,532

)(49,601

)(45,886

)(28,394

303,418

)(21,207
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سال مالی منتهی به 2921-29-92

کارخانجات پارس الکتریک (شرکت سهامی عام)
صورت جریان وجوه نقد تلفیقی
سال مالی منتهی به  29اسفند 1397
( تجدید ارائه شده )

1397

یادداشت

میلیون ریال

1396
میلیون ریال

میلیون ریال

فعالیتهای عملیاتی :
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی

96,895

32

11,742

بازده سرمایه گذاریها وسود پرداختی بابت تامین مالی :
سود سهام دریافتی

سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاریها
سود پرداختی بابت تسهیالت مالی
سود سهام پرداختی به سهامداران شرکت اصلی

31

1

5,879

284

)(2,178

)(3,021

)(753

)(211

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود

2,979

پرداختی بابت تامین مالی

)(2,947

مالیات بر درآمد:

0

مالیات بر درآمد پرداختی

)(211

فعالیتهای سرمایه گذاری :

)(105,817

)(22

)(3,014

)(6,530

وجوه حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود

26,050

0

وجوه پرداختی بابت خرید دارائیهای نامشهود

)(287

)(1,081

وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری کوتاه مدت
وجوه پرداختی برای خرید داراییهای ثابت مشهود

)(83,068

)(7,633

16,806

951

754

86

مانده وجه نقد در ابتدای سال

11,955

10,918

مانده وجه نقد در پایان سال

29,515

11,955

مبادالت غیر نقدی (خرید ملک اسفندیار از شرکت فرعی و تملک آپارتمان تهرانپارس )

65,500

5,985

جریان خالص ورود ( خروج ) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری
خالص افزایش در وجه نقد
سود حاصل از تسعیر ارز

26

گزارش هیأت مدیره شرکت کارخانجات پارس الکتریک(سهامی عام)

سال مالی منتهی به 2921-29-92

شرکت کارخانجات پارس الکتریک (سهامی عام)
ترازنامه
در تاریخ  29اسفند 1397

داراییها

یادداشت

1397/12/29

1396/12/29

میلیون ریال

میلیون ریال

دارائیهای جاری

بدهیها وحقوق صاحبان سهام

یادداشت

1397/12/29

1396/12/29

میلیون ریال

میلیون ریال

بدهیهای جاری

موجودی نقد

3

25,448

9,152

سرمایه گذاری های کوتاه مدت

4

105,817

22

مالیات پرداختنی

دریافتنی های تجاری و غیر تجاری

5

558,606

384,012

سود سهام پرداختنی

موجودی مواد وکاال

6

33,409

13,189

پیش دریافتها

پیش پرداختها

7

88,587

90,217

دارائیهای نگهداری شده برای فروش

8

63,645

63,324

875,512

559,916

جمع دارائیهای جاری
دارئیهای غیرجاری

پرداختنی های تجاری و غیر تجاری

13

42,962

48,417

14

0

0

15

32,154

28,471

-

-

75,116

جمع بدهیهای جاری

76,888

بدهیهای غیر جاری:

سرمایه گذاریهای بلند مدت

9

84,351

84,351

دارائیهای نامشهود

10

3,331

3,349

دارائیهای ثابت مشهود

11

34,616

18,665

سایر دارائیها

12

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

18

3,890

5,354

12,926

12,926

جمع بدهیهای غیرجاری

3,890

5,354

جمع دارائیهای غیرجاری

135,224

119,291

جمع بدهیها

79,006

82,242

جمع دارائیها

1,010,736

679,207

حقوق صاحبان سهام:
سرمایه

19

300,000

300,000

اندوخته قانونی

21

30,000

30,000

اندوخته طرح توسعه

22

35,000

35,000

سود انباشته

566,730

231,965

جمع حقوق صاحبان سهام

931,730

596,965

جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام

1,010,736

679,207
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گزارش هیأت مدیره شرکت کارخانجات پارس الکتریک(سهامی عام)

سال مالی منتهی به 2921-29-92

شرکت کارخانجات پارس الکتریک (سهامی عام)
صورت سود و زیان
سال مالی منتهی به  29اسفند 1397
) تجدید ارائه شده (

یادداشت

1397
میلیون ریال

درآمدهای عملیاتی

24

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

25

سود ناخالص
هزینه های فروش  ,اداری وعمومی

26

سایر اقالم عملیاتی

27

305,745
)(236,029
69,716

30,229
)(29,066
1,163

)(60,122
206,398

171,074
146,276
215,992

هزینه های مالی

28

سایر درآمدها وهزینه های غیرعملیاتی

29

)(12
156,221

سود عملیات درحال تداوم -قبل از مالیات
14

سود خالص
سود پایه هر سهم :

میلیون ریال

میلیون ریال

)(57,124

سود عملیاتی

مالیات بر درآمد

1396

113,950
115,113
)(19
2,620

156,209
372,201
)(27,347

2,601
117,714
)(16,816

344,854

100,898

30

ناشی از عملیات در حال تداوم :
عملیاتی  -ریال

720

غیر عملیاتی  -ریال

430

384
)(47
1,150

سود پایه هر سهم  -ریال

337

گردش حساب سود انباشته
344,854

سود خالص

100,898

سود انباشته ابتدای سال

231,965

132,507

سود سهام مصوب

)(10,089

)(1,440

سود انباشته پایان سال

28

221,876

131,067

566,730

231,965

گزارش هیأت مدیره شرکت کارخانجات پارس الکتریک(سهامی عام)

سال مالی منتهی به 2921-29-92

کارخانجات پارس الکتریک (شرکت سهامی عام)
صورت جریان وجوه نقد
سال مالی منتهی به  29اسفند 1397
) تجدید ارائه شده (
1397

یادداشت

میلیون ریال

1396
میلیون ریال

میلیون ریال

فعالیتهای عملیاتی :
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی

93,507

32

6,654

بازده سرمایه گذاریها وسود پرداختی بابت تامین مالی :
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاریها

5,835

277

سود سهام پرداختی

)(753

)(210
5,082

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از سرمایه گذاریها وسود پرداختی بابت تامین مالی

67

فعالیتهای سرمایه گذاری :
)(105,817

)(22

وجوه پرداختی تحصیل سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود

)(2,993

)(3,891

وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود

26,051

0

وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نا مشهود

)(287

)(726
)(83,046

)(4,639

خالص افزایش ( کاهش ) در وجه نقد

15,543

2,082

مانده وجه نقد ابتدای سال

9,152

6,984

تاثیر تغییرات نرخ ارز

753

86

مانده وجه نقد پایان سال

25,448

9,152

مبادالت غیر نقدی (خرید ملک اسفندیار از شرکت فرعی و تملک آپارتمان تهرانپارس )

65,500

5,985

جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری

29

گزارش هیأت مدیره شرکت کارخانجات پارس الکتریک(سهامی عام)

سال مالی منتهی به 2921-29-92

 -21-3آمار تولید و فروش
 -21-3-2آمار کلی تولید و فروش
عملکرد کل صنعت

عملکرد شرکت

شاخص

واحد

تولید

دستگاه

2294229222

مقدار کل فروش

دستگاه

تولید داخلی  +واردات +قاچاق

مبلغ کل فروش

میلیون ریال

سهم شرکت

21

21

21

21

21

24

2294229222

719212

3.007

2927

2927

749133

29314

2

2

3249131

329222

2

297

 -21-3-9آمار تولید و فروش به تفکیک محصوالت عمده
نام محصول

واحد

تلویزیون  LEDدستگاه

ظرفیت عملی

729212

تولید واقعی

فروش واقعی

سهم از تولید

سهم از بازار

سال

سال

واقعی کشور

فروش

719212

749132

2927

2

31

گزارش هیأت مدیره شرکت کارخانجات پارس الکتریک(سهامی عام)

سال مالی منتهی به 2921-29-92

 -21-4تغییرات در دارائی ها و سرمایه گذاری ها
 -21-4-2تغییرات در دارایی های ثابت
داراییهای ثابت مشهود
گروه :
بهای تمام شده  -ریال
شرح اقالم

استهالک انباشته  -میلیون ریال

مانده در ابتدای سال

افزایش

فروخته شده

تعدیالت افزایش  /کاهش

مانده در پایان سال

76,038,736,526

11,700,000,000

)(25,317,250,625

-

62,421,485,901

استهالک

مانده در ابتدای سال

-

مبلغ دفتری  -ریال

فروخته شده

مانده در پایان سال

1397

1396

-

-

62,421,485,901

76,038,736,526

زمین
262,200,000

6,185,739,024

-

-

6,447,939,024

4,857,200,611

مستحدثات زمین
62,959,787,683

3,800,000,000

)(5,560,299,505

-

61,199,488,178

7,288,961,194

992,200,000

)(16,144,000

-

8,265,017,194

21,686,072,067

ساختمان

6,347,498,952

تاسیسات
-

36,140,371,350

-

-

36,140,371,350

ماشین آالت و تجهیزات
15,951,953,777

1,825,932,768

-

-

17,777,886,545

-

-

10,976,731,420

اثاثه و منصوبات
10,976,731,420

3,854,530,857

918,000,000

-

219,396,811,831

19,498,332,768

)(30,893,694,130

پیش پرداخت سرمایه ای

137,491,862

-

-

اقالم سرمایه ای در انبار

3,337,262

-

-

-

4,772,530,857

219,537,640,955

19,498,332,768

()137,491,862

)(30,893,694,130

13,190,036,333

1,789,138,634

)(3,082,529,826

20,392,680,875

40,806,807,303

173,565,353

)(16,144,000

6,504,920,305

1,760,096,889

941,462,242

24,439,626,438

-

86,816,474

83,129,191,219

1,342,160,774

41,273,715,616

780,509,945

2,783,318,860

وسائط نقلیه

-

23,446,358,652

208,001,450,469

-

993,267,786

10,818,705,744

ابزار آالت

0

248,577,639

5,105,778,250

1,328,538,413

12,694,012,698

11,700,744,912

-

13,970,546,278

3,807,340,267

2,761,917,444

-

10,905,522,218

71,209,202

158,025,676

442,036,505

-

3,225,355,365

1,547,175,492

1,071,211,997

4,513,912,336

)(3,098,673,826

84,544,429,729

123,457,020,740

136,267,620,612

-

3,337,262

137,491,862

3,337,262

-

208,004,787,731

-

-

-

-

-

219,537,640,955

19,498,332,768

)(30,893,694,130

-

83,129,191,219

)(3,098,673,826

4,513,912,336

3,337,262

84,544,429,729

123,460,358,002

136,408,449,736

-

-

-

-

)(61,244,533,962

)(88,730,766,156

83,129,191,219

4,513,912,336

)(3,098,673,826

84,544,429,729

انتقال به سرفصل دارائی
های نگهداری شده برای
فروش
208,004,787,731

62,215,824,040

شرکت اصلی
بهای تمام شده-ریال
شرح اقالم

مانده در ابتدای سال

افزایش

زمین

43,801,124,020

مستحدثات زمین

6,185,739,024

ساختمان

8,300,000,000 40,824,775,762

استهالک انباشته -ریال

فروخته شده

)45,500,000,000( 57,200,000,000
262,200,000

تاسیسات
ماشین آالت و تجهیزات

6,412,610,260
9,449,015,494

اثاثه

1,804,332,768 13,514,922,222

تعدیالت

مانده در پایان سال

مانده در ابتدای سال

-

مبلغ دفتری-ریال

استهالک

-

مانده در پایان سال

-

1397

1396

43,801,124,020 55,501,124,020

-

55,501,124,020

-

-

4,857,200,611 6,447,939,024

()4,500,000,000

-

27,625,368,160 30,107,322,648 14,517,453,114 1,318,045,512 13,199,407,602 44,624,775,762

1,328,538,413 1,342,160,774 5,105,778,250 248,577,639

-

-

-

-

5,471,148,018 7,404,810,260
6,660,405,575 9,449,015,494

1,760,096,889 5,644,713,371 173,565,353
2,424,969,681 7,024,045,813 363,640,238

-

-

11,056,381,400 15,319,254,990

2,458,540,822 3,581,425,232 11,737,829,758 681,448,358

ابزارآالت

9,175,163,712

-

-

-

9,072,917,861 9,175,163,712

9,147,474,604 74,556,743

وسایط نقلیه

1,641,068,273

918,000,000

-

-

1,235,772,782 2,559,068,273

1,115,493,363 1,443,574,910 207,802,128

-

79,451,184,918 95,860,281,715 54,620,869,820 3,067,635,971 51,553,233,849 150,481,151,535

992,200,000
-

(50,000,000,000) 69,476,732,768 131,004,418,767
پیش پرداخت سرمایه ای

()137,491,862

137,491,862

-

27,689,108

0

941,462,242
2,788,609,919
102,245,851
405,295,491

137,491,862

79,588,676,780 95,860,281,715 54,620,869,820 3,067,635,971 51,553,233,849 150,481,151,535 (137,491,862) (50,000,000,000) 69,476,732,768 131,141,910,629
انتقال به سرفصل دارائیهای نگهداری
شده برای فروش (یادداشت ) 8

-

-

-

(50,000,000,000) 69,476,732,768 131,141,910,629

-

-

-

-

-

)(60,923,923,032) (61,244,533,962

)18,664,753,748 34,615,747,753 54,620,869,820 3,067,635,971 51,553,233,849 150,481,151,535 (137,491,862

31

47,677,683,580

گزارش هیأت مدیره شرکت کارخانجات پارس الکتریک(سهامی عام)

سال مالی منتهی به 2921-29-92

 -21-4-9تغییرات در ارزش کل سرمایه گذاری در سهام شرکت اصلی
م -ر
بهای تمام شده سرمایه گذاری ها
نام شرکت

7321/72/22

7321/72/22

درصد
تغییرات

7321/72/22

7321/72/22

درصد
تغییرات

مهندسی و بازرگانی پارس

727
772
1
729222
29222
219471
49222
129417
371

727
772
1
729222
29222
219471
49222
129417
371

2
2
2
2
2
2
2
2
2

727
772
1
2
29222
19372
49222
129417
341

727
772
1
2
29222
19372
49222
129417
341

2
2
2
2
2
2
2
2
2

جمع کل

7729132

772،132

2

139411

139411

2

شیرین دارو
لوازم خانگی پارس
سرمایه گذاری پردیس
خدمات پارس

غیربورسی

مبلغ دفتری سرمایه گذاری ها

کارتن البرز
الکترونیک سیرجان
گروه عالم آرا
سایر

 -21-5تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست های تامین مالی شرکت اصلی
الف) تغییرات در حقوق صاحبان سهام
7321/72/22

7321/72/22

میلیون ریال

میلیون ریال

درصد تغییرات

سرمایه

3229222

3229222

2

اندوخته قانونی

329222
4119132

329222
2379214

2

سود انباشته

32

733

گزارش هیأت مدیره شرکت کارخانجات پارس الکتریک(سهامی عام)

سال مالی منتهی به 2921-29-92

ب) تغییرات در بدهی های بلندمدت
7321/72/22

7321/72/22

میلیون ریال

میلیون ریال

درصد تغییرات

حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت

2

2

2

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

39122

49343

)(27

جمع

49343

49332

()21

ج) تقسیم سود
با توجه به سود تحقق يافته در شركت اصلي به ارزش  9446154ميليون ريال و همچنين سود انباشته ناشي از عملكرد گروه به
ارزش  9396421ميليون ريال ،سود قابل تقسيم شناسايي شده است.

 -21-6تغییرات در وضعیت نقدینگی
الف) وضعیت جریان های نقدی عملیاتی در مقایسه با سال قبل
میلیون ریال

1595
93.507

خالص جریان نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی
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1592
2.230

درصد تغییرات
1.540
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ب) منابع اصلی نقدینگی و مصارف نقدی عمده
منابع نقدینگی عمده
ردیف

منابع

مبلغ(م  -ر)

2

اجاره

9336431

9

فروش تلويزيون

9936922

9

سود سپرده

56943

4

استرداد ماليات

3

5

مزايده

931

6

متفرقه

9956515
1626199

جههههههمع

مصارف نقدینگی عمده
ردیف

مصارف

مبلغ(م -ر)

2

هزينه حقوق و مزايا و حق الزحمه و
مشاوره

426552

9

هزينه بيمه و ماليات

66694

4

هزينه انرژي

296494

5

هزينه حسابرسي

96144

6

شركت كارتن البرز

956213

1

شركت الكترونيك سيرجان

296166

1

خدمات پارس

26921

2

متفرقه

1496429
1466921

جهههههههمع
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 -21-7تغییرات سرمایه در گردش
7321

7321

درصد تغییرات

گروه

4129312

2119214

1294

شرکت اصلی

1229324

3139221

3292

 -21-8نسبت های مالی
الف) نسبت های مالی شرکت اصلی

شرح نسبت

نسبت های نقدینگی:
نسبت جاری
نسبت آنی
نسبت های اهرمی:
نسبت بدهی
نسبت پوشش بهره
نسبت مالکانه
نسبت های سودآوری:
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام
نسبت بازده دارایی ها
نسبت نقدشوندگی سود

نحوه محاسبه

دارایی های جاری تقسیم بر بدهی های جاری
(دارایی های جاری منهای موجودی کاال و پیش پرداخت
ها) تقسیم بر بدهی های جاری
کل بدهی ها تقسیم بر کل دارایی ها
سود قبل از کسر بهره و مالیات تقسیم بر هزینه بهره
ارزش ویژه تقسیم بر کل دارایی ها
سود خالص تقسیم بر ارزش ویژه
سود خالص تقسیم بر کل دارایی ها
خالص وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی تقسیم بر
سود خالص

سال مالی منتهی به

سال مالی منتهی به

2327/29/92

2320/29/92

77914

1921

72923

4923

2921
2
2922

2972
2
2911

2931
2933

2971
2971

2921

2973

نسبت های مربوط به ارزش ویژه:

سود هر سهم -ریال
سود نقدی هر سهم -ریال
نسبت ارزش نقدی هر سهم -ریال
جریان نقدی هر سهم -ریال

سود خالص تقسیم بر تعداد سهام
سود تقسیم شده تقسیم بر تعداد سهام
ارزش ویژه تقسیم بر تعداد سهام
خالص وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی تقسیم بر
تعداد سهام

35

79742
2
39724

331
2
79212

377
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ب) نسبت های مالی تلفیقی گروه
شرح نسبت

نسبت های نقدینگی:
نسبت جاری
نسبت آنی
نسبت های اهرمی:
نسبت بدهی
نسبت پوشش بهره
نسبت مالکانه

نحوه محاسبه

دارایی های جاری تقسیم بر بدهی های جاری
(دارایی های جاری منهای موجودی کاال و پیش
پرداخت ها) تقسیم بر بدهی های جاری
کل بدهی ها تقسیم بر کل دارایی ها
سود قبل از کسر بهره و مالیات تقسیم بر هزینه بهره
ارزش ویژه تقسیم بر کل دارایی ها

سال مالی منتهی به

سال مالی منتهی به

1595/15/59

1592/15/59

3933

2943

3931

7911

2922
2
291

2931
2
291

نسبت های فعالیت:
دوره گردش موجودی ها
نسبت های سودآوری:
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام
نسبت بازده دارایی ها
نسبت نقدشوندگی سود

بهای تمامی شده کاالی فروش رفته تقسیم بر
متوسط موجودی های ابتدا و انتهای دوره
سود خالص تقسیم بر ارزش ویژه
سود خالص تقسیم بر کل دارایی ها
خالص وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
تقسیم بر سود خالص

1971

71917

294
2931

292
2972

2922

2917

نسبت های مربوط به ارزش ویژه:

سود هر سهم -ریال
سود نقدی هر سهم -ریال
نسبت ارزش نقدی هر سهم -ریال
جریان نقدی هر سهم -ریال

سود خالص تقسیم بر تعداد سهام
سود تقسیم شده تقسیم بر تعداد سهام
ارزش ویژه تقسیم بر تعداد سهام
خالص وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
تقسیم بر تعداد سهام

36

79777
2
29221

712
2
79217

323

732
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 .22اطالعات مربوط به معامالت با اشخاص وابسته

شرح
تجاری اصلی

واحدهای

نام شخص وابسته

نوع وابستگی

مشمول ماده 292

شركت سرمايه گذاري صنايع عمومي تامين

سهامدار و عضو هيات مديره

-

خرید کاال و خدمات (م فروش کاال و خدمات (م
ریال)

ریال)
77

سایر(م ریال)

7.622

شرکتهای وابسته
وابسته

سایر اشخاص

خدمات پارس

عضو هيات مديره مشرک

-

-

-

020

مهندسی بازرگانی پارس

عضو هيات مديره مشرک

-

-

-

22.239

الکترونیک سیرجان

عضو هيات مديره مشرک

-

-

-

5.714

شرکت کارتن البرز

شركت فرعي

-

-

-

95.535

عالم آرا

وابسته

-

-

-

-

شرکت خدمات ارتباطی رایتل

وابسته

-

-

-

33.643

37

هی به

2

گزارش فعالیت هیأت مدیره شرکت کارخانجات پارس الکتریک(سهامی عام)

 .29اطالعات تعهدات مالی آتی شرکت
الف -پرونده گمرک تعزیرات سیرجان

با عنایت به رأی صادره در خصوص قاچاق شرکت ساخت و تولید قطعات الکترونیک سیرجان به ارزش  44میلیارد ریال و همچنین اقددامات
حقوقی  ،پیگیری های مدیریتی انجام شده  ،با رایزنی مقامات دولتی اعم از وزارت تعاون و مجلس شورای اسالمی  ،نسبت به بخشدودگی و
تقسیط جرائم نیز اقدام گردید که تا کنون با بخشودگی بیش از  %34موافقت گردید و مابقی به صورت اقساطی که جهت انجام امور مربدوط
به بخشودگی سایر مبالغ نیز اقدامات درحال پیگیری میباشد تا انشاهلل بیش از  %42بخشودگی را اخذ نماییم..
ب -بانک ملت
با عنایت به جریمه ابالغی در خصوص تسهیالت ارزی شرکت ساخت و تولید قطعات الکترونیک سیرجان از بانک ملت شعبه هفتم تیر بده
ارزش  22میلیارد ریال و همچنین اقدامات مدیریتی انجام شده  ،از طریق رییس کل بانک مرکزی و نمایندگان مجلس و رییس بانک ملدت
در حال پیگیری میباشد بر اساس حکم دادگاه  ،تعیین میزان بدهی شرکت الکترونیک سیرجان به بانک ملت بده کارشدناس رسدمی محدول
گردید که براساس نظر کارشناس  ،مبلغ بدهی  49221میلیون ریال تعیین گردیده که براساس رای دادگاه مورد تائید قرار گرفته است .
د -پرونده کمسیون ماده صد شهرداری منطقه  92تهران

پرونده و دعوي حقوقي شركت پارس الكتريك بطرفيت شهرداري منطقه  92تهران تحت عنوان مطالبه وجه اراضي
تصرف شده توسط شهرداري:الف-مشخص گرديد شهرداري منطقه  92تهران به ميزان ده هزار مترمربع از ملك محل
كارخانه را در طرح اتوبان تهران كرج تصرف و تملك نموده ،با توجه به اينكه قانونا شهرداري در راستاي مقرات قانون
تملك اراضي اشخاص ملزم به پرداخت قيمت روز كارشناسي ملك به مالك ميباشد؛ از اينرو شركت با اعطاء وكالت به
وكيل دادگستري آقاي محمدمهدي توكلي تحت عنوان مطالبه بهاي ملك بطرفيت شهرداري منطقه  92تهران ،در
شعبه  59دادگاه كاركنان دولت دعوي حقوقي اقامه كه حسب گزارش وكيل پرونده موضوع جهت ارزيابي قيمت
اراضي تصرف شده ،به كارشناس رسمي دادگستري ارجاع و كارشناس متعاقب اظهارنظر و ابالغ آن به طرفين در
نهايت دادگاه بموجب دادنامه شماره  2132213912233554مورخ  95/36/21شعبه  59دادگاه عمومي حقوقي
تهران مستقر در مجتمع قضايي كاركنان دولت ،حقانيت شركت را نسبت به اراضي تصرف شده در قسمت حد شمالي
كارخانه معادل دو ميليارد و دويست ميليون تومان تاييد ،ليكن نسبت به قسمت جنوبي حد ملك موسوم به گذر 95
متري ،با اين استدالل كه مالكيت شركت براي دادگاه محرز نگرديده ،خواسته شركت را مردود اعالم نموده ،از اينرو به
دنبال ابالغ راي بدوي وكيل شركت نسبت به قسمت جنوبي ملك اعتراض و متقابال شهرداري نيز نسبت به قسمت
شمال و محكوميت خود اعتراض نموده كه در مقام تبادل اليحه پاسخ مقتضي جهت رسيدگي در مرحله تجديدنظر
ارائه گرديده كه در حال حاضر پرونده در مرحله ارسال به دادگاه تجديدنظر ميباشد.راي بدوي در دادگاه تجديدنظر
بدون كم و كاست تاييد و پرونده جهت اجراء به دادگاه بدوي ارسال ،در حال حاضروكيل پرونده در جهت شناسايي
حسابهاي شهرداري نسبت به اجراء مبلغ دو ميليارد و دويست ميليون ريال ميباشند كه تاكنون در اجراي احكام
پرونده به نتيجه نهايي نرسيده است .
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 .23نظام راهبری شرکت
 -23-2ترکیب اعضای هیات مدیره
نام و نام خانوادگی

در هیات مدیره

سایر شرکت ها (نام شرکت)
-

سمت

موظف/غیرموظف

مدرک

رئیس هیات مدیره

غیر موظف

دکترا

خرداد ماه 7321

مدیر عامل و عضو
هیات مدیره

موظف

دکترا

دی ماه 7321

-

غالمرضا محمدی خجسته نژاد

مهندسی و
بازرگانی پارس

عضو هیات مدیره و
معاونت مالی و
پشتیبانی

موظف

کارشناسی ارشد

خرداد ماه 7321

-

سعید اله بداشتی

خدمات پارس

عضو هیات مدیره

غیر موظف

کارشناسی ارشد

مرداد ماه 7321

-

زعفر تنها پور خطبه سرا
محمود دربندی

نماینده

تاریخ عضویت

عضویت همزمان در هیات مدیره

سرمایه گذاری
هامون شمال
سرمایه گذاری
صنایع عمومی
تامین

 -23-9کمیته های تخصصی فعال شرکت

23-9-2کمیسیون معامالت:
 .2شناسایی دارائی ها
 .9بررسی وضعیت دارائی ها
 .3تعیین تکلیف دارائی ها
 -3-2فروش اموال و دارائی ها
پس از برگزاري جلسات كميسيون معامالت و بررسي وضعيت هر يك از اموال اعم از ماشين آالت ،تأسيسات ،اقالم و
قطعات مازاد ،ملزومات و ضايعات و  ، . . .پس از تدوين روش هاي اجرائي و دستورالعمل هاي فروش اموال  ،بر اساس
آئين نامه و كميسيون معامالت نسبت به موضوعات داخلي شركت در جهت بهسازي ساختمان جاده مخصوص كرج
و خريد مواداوليه توليد و فروش اموال و دارايي مازاد تصميم گيري گرديد.

-23-9-9کمیته حقوقی و قراردادها
-

پس از برگزاري جلسات كميته حقوقي و قراردادها و بررسي وضعيت هر يك از پرونده هاي حقوقي له و عليه شركت
و همچنين قراردادهاي جاري و  ، . . .پس از تدوين راهكارهاي الزم جهت پيگيري پرونده هاي مذكور  ،بر اساس
سياست هيأت مديره و تكاليف مجامع سنوات گذشته ،پرونده هاي سنواتي و جاري شركت مورد پيگيري قرار گرفت
نتيجه هر يك از پرونده ها به شرح جدول ذيل مي باشد:
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ردیف

خواهان /شاکی

خوانده/طرف شکایت

موضوع

بهای واقعی موضوع

9

شركت پارس

بهروز عالي نژاد(شركت تعاوني آمل)

مطالبه طلب

99،239،333،333

9

شركت پارس

سام كاال آوران شرق
هوشنگ حنيفي خير آبادي

مطالبه وجه

9639365136599

4

شركت پارس

شركت پيوند صنعت صدف
آقاي اردشير رمضاني

مطالبه وجه

6665663336333

5

ستاد اجرائي فرمان
امام

شركت پارس

تخليه ملك طالقاني

-------------

6

شركت پارس

شهرداري منطقه  92تهران

مطالبه وجه اراضي
تصرف شده

سال مالی منتهی به 2921-29-92
آخرین وضعیت پرونده

اجرائيه به نفع شركت صادر ليكن به دليل ورشكسته بودن شركت  ،جهت احقاق
حقوق نياز به طرح دعوي از صاحبان امضاي مجاز مي باشد .كه با توجه به هزينه
دادرسي بالال و عدم اطمينان از اخذ مبلغ مطالبه ،تا كنون اقدامي صورت نگرفته
است.
با توجه به پيگيريهاي به عمل آمده يك دستگاه آپارتمان در تهرانپارس به ارزش
 256533ميليون ريال از نامبرده دريافت و سند نيز به نام شركت انتقال يافت .

طبق آخرين اقدامات ،دعوي حقوقي ستاد اجرايي نيز تحت عنوان تخليه ،وفق حكم
صادره اخير مردود اعالم و بايستي مذاكرات در خصوص خريد عرصه ملك طالقاني از
ستاد اجرايي توسط هيئتمديره شركت پيگيري شود كه تاكنون نتيجهاي عليرغم
برگزاري جلسات حاصل نگرديده است.
پرونده و دعوي حقوقي شركت پارس الكتريك بطرفيت شهرداري منطقه  92تهران
تحت عنوان مطالبه وجه اراضي تصرف شده توسط شهرداري:الف-مشخص گرديد
شهرداري منطقه  92تهران به ميزان ده هزار مترمربع از ملك محل كارخانه را در
طرح اتوبان تهران كرج تصرف و تملك نموده ،با توجه به اينكه قانونا شهرداري در
راستاي مقرات قانون تملك اراضي اشخاص ملزم به پرداخت قيمت روز كارشناسي
ملك به مالك ميباشد؛ از اينرو شركت با اعطاء وكالت به وكيل دادگستري آقاي
محمدمهدي توكلي تحت عنوان مطالبه بهاي ملك بطرفيت شهرداري منطقه 92
تهران ،در شعبه  59دادگاه كاركنان دولت دعوي حقوقي اقامه كه حسب گزارش
وكيل پرونده موضوع جهت ارزيابي قيمت اراضي تصرف شده ،به كارشناس رسمي
دادگستري ارجاع و كارشناس متعاقب اظهارنظر و ابالغ آن به طرفين در نهايت دادگاه
بموجب دادنامه شماره  2132213912233554مورخ  95/36/21شعبه  59دادگاه
عمومي حقوقي تهران مستقر در مجتمع قضايي كاركنان دولت ،حقانيت شركت را
نسبت به اراضي تصرف شده در قسمت حد شمالي كارخانه معادل دو ميليارد و
دويست ميليون تومان تاييد ،ليكن نسبت به قسمت جنوبي حد ملك موسوم به گذر
 95متري ،با اين استدالل كه مالكيت شركت براي دادگاه محرز نگرديده ،خواسته

41

گزارش هیأت مدیره شرکت کارخانجات پارس الکتریک(سهامی عام)

سال مالی منتهی به 2921-29-92

شركت را مردود اعالم نموده ،از اينرو به دنبال ابالغ راي بدوي وكيل شركت نسبت به
قسمت جنوبي ملك اعتراض و متقابال شهرداري نيز نسبت به قسمت شمال و
محكوميت خود اعتراض نموده كه در مقام تبادل اليحه پاسخ مقتضي جهت رسيدگي
در مرحله تجديدنظر ارائه گرديده كه در حال حاضر پرونده در مرحله ارسال به دادگاه
تجديدنظر ميباشد.راي بدوي در دادگاه تجديدنظر بدون كم و كاست تاييد و پرونده
جهت اجراء به دادگاه بدوي ارسال ،در حال حاضروكيل پرونده در جهت شناسايي
حسابهاي شهرداري نسبت به اجراء مبلغ  96933633363336333ريال ميباشند كه
تاكنون در اجراي احكام پرونده به نتيجه نهايي نرسيده است.
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شرکت کارخانجات پارس الکتریک

لیست مستاجرین شرکت کارخانجات پارس الکتریک 1397
قرارداد فعال

موضوع

تاریخ قرارداد

مبلغ ماهانه (ریال)

وضعیت
قطعی

ردیف

نام مستاجر

تمدید قرارداد

شروع قرارداد

پایان قرارداد

محل مورد اجاره

مساحت (مترمربع)

1

الحاقیه شرکت الین پخش کاسپین

جدید

96/08/01

2

آقای ایرج طایفه غالمی

جدید

97/04/01

97/07/30
97/05/31

سالن ضلع غربی کارخانه

477

84,975,000

انتفاع بخشی از سالن تولید شرکت

750

150,000,000

قطعی

ایران خودرو (ایساکو)
شرکت پایارهاورد هخامنش

الحاقیه

96/11/09

97/11/08

جدید

97/03/01

98/02/31

پارس الکتریک
انبار مهد کودک

32330

6,304,350,000

قطعی

300

77,975,000

قطعی

5

شرکت قندهای رژیمی پرارین پارس

الحاقیه

97/04/01

99/03/31

سالن ابزار سازی

364

81944000

قطعی

6

آقای حسین نایبزاده خسروشاهی

جدید

96/12/29

97/12/28

7

الحاقیه شرکت ارتباطی رایتل

جدید

8

شرکت خدمات ارتباطی رایتل

3
4

شرکت تهیه و توزیع قطعات یدکی

)دو ماهه(

انبارهای شرکت کارخانجات

انبار ضلع غربی

120

25,000,000

قطعی

96/07/13

97/07/12

ساختمان اداری و فضای باز

30000

2,292,000,000

قطعی

جدید (قرارداد  2ساله) 95/10/11

97/10/10

سالن ضلع شمالی کارخانه

7069

628,700,000

قطعی

9

شرکت زیرساخت فناوری(فناپ سابق)

الحاقیه

96/12/10

97/12/09

سالن مرسوم به رنگ پاشی

470

101,240,000

قطعی

10

شرکت سایپا دیزل

الحاقیه

97/01/20

98/01/19

انتفاع از زمین محصور شرکت

30000

594,000,000

قطعی

11

آقای عبدالحسین جمشیدنژاد

جدید

96/08/08

 97/07/07انبار طبقه اول ساختمان اسبق اداری

56

12,670,000

قطعی

12

آقای عبدالحسین جمشیدنژاد

جدید

96/07/22

97/07/21

انبار شماره 13

400

65,500,000

قطعی

13

آقای حمیدرضا علیخانی

فسخ گردید

96/11/20

97/11/19

سالن ضلع جنوبی کارخانه

230

46,350,000

قطعی

14

آقای فرزاد جهانگیر

الحاقیه اول

97/01/20

98/01/19

سالن ضلع غربی کارخانه

60

12/000/000

قطعی

15

آقای محسن جمشیدنژاد

جدید

97/02/02

98/02/01

اتاقک داخل انبار شماره 33

50

11,600,000

قطعی

16

شرکت مهدخت سیمانگاران

جدید

97/04/10

 98/04/09سالنهای کمپرسور باد و ژنراتور

428

89,312,000

قطعی

جدید

96/12/15

185

38,000,000

قطعی

43800

8,084,300,000

قطعی

97/09/01

98/08/30

سالن ضلع شمالی کارخانه

300

77,500,000

قطعی

98/08/30

انبار شماره  4کارخانه

360

93,000,000

قطعی

سالن ضلع غربی کارخانه

389

100,500,000

قطعی

سالن ضلع شرقی کارخانه

141

59,660,000

قطعی

21,500,000

قطعی

انبار ضلع شرقی شماره 1

92

28,950,000

قطعی

347

102,240,000

قطعی

100,200,000

قطعی
قطعی

17

آقای نصرتاله جعفری و
عبدالحمید میزبانی

انبار ضلع جنوب کارخانه
(انبار سابق خدمات پارس)

18

شرکت بازرگانی سایپا یدک

19

الحاقیه شرکت الکتریکی ناسیونال

تمدید قرارداد

20

الحاقیه شرکت الکتریکی ناسیونال

تمدید قرارداد

97/09/01

21

آقای عبدالحسین جمشیدنژاد

تمدید قرارداد

97/07/21

98/07/20

22

آقای احسان وفایی نژاد

جدید

97/07/25

98/07/24

23

شرکت آران کویک ماد

جدید

97/07/01

اتاق های شماره  1و  2ضلع غربی کارخانه جمعاً 70
98/06/31

24

آقای مجید براتی

جدید

97/06/10

98/06/09

25

شرکت زیرساخت فناوری(فناپ سابق)

جدید

97/06/21

98/06/20

سالن موتور خانه دیزل سابق

26

شرکت الکترونیک سیرجان

جدید

97/02/01

98/01/30

4باب اتاق اداری

216

27

شرکت صنعتی عالم آراء

جدید

97/03/25

98/03/24

3باب اتاق اداری

134

63,300,000

28

شرکت کارتن البرز

جدید

96/04/10

98/04/09

4باب اتاق اداری

175

81,750,000

قطعی

29

شرکت الین پخش

تمدید قرارداد

97/08/01

98/07/30

سالن ضلع غربی کارخانه

477

102,670,000

قطعی

30

شرکت آگرآرتاپارت

جدید

97/09/13

98/09/12

انبار سابق خدمات پارس

250

77,000,000

قطعی

31

آقای حمیدرضا علیخانی

جدید

97/09/17

 98/09/16سالن دیزل سابق کارخانه کرج

350

100,000,000

قطعی

32

شرکت صنایع کاغذ غرب

جدید

96/10/01

46

21,700,000

قطعی

33

آقایان نصرتاله جعفری و
عبدالحمید میزبانی

از سال  1384تا کنون 96/01/01

97/12/14

(آخرین سکوی بارانداز)

تمدید قرارداد

97/12/15

 96/12/29انتفاع از انبارهای شماره 1-2-3

98/09/30

1باب اتاق اداری

98/12/14انبار ضلع جنوب(خدمات پارس سابق)
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 -29-9-4کمیته منابع انسانی
وضعیت نیروی انسانی در پایان سال 2327
رسمي

قراردادي

جمع

25

65

13

 -23-9-4کمیته راهبردی
-

پيرو اهداف شركت در سال  2921جهت افزايش توليد با پيگيري هاي همه جانبه مديران و پرسنل و تامين مواد اوليه از طريق
داخلي و خارجي  ،موفق به توليد  266913دستگاه ال اي دي شد كه از اين ميزان  256699دستگاه به فروش رسيد .

 -23-9-4کمیته حسابرسی
با توجه به بورسی بودن شرکت کارخانجات پا رس الکتریک و همچنین نیاز به بازوی مشاوره ای مالی هیئت مدیره و نظارت به امور مالی و
اداری شرکت،نسبت به جذب حسابرس داخلی و تشکیل کمیته حسابرسی اقدام گردیده که در سال  2327تعداد ()5جلسه کمیته
حسابرسی برگزار گردید .

 -23-3تعداد جلسات هیأت مدیره و وضعیت حضور اعضا در جلسات:
از ابتداي سال  2921تا پايان دوره منتهي به  21/29/92تعداد  99جلسه هيأت مديره برگزار گرديد كه وضعيت مصوبات هر يك از جلسات و
اعضاي هيأت مديره حاضر در جلسه به شرح ذيل مي باشد:
تعداد جلسات هیأت مدیره در سال مالی 2327
تاریخ شروع

تاریخ پایان

تعداد جلسات

2921/32/96

2921/29/96

99

44

گزارش هیأت مدیره شرکت کارخانجات پارس الکتریک(سهامی عام)

سال مالی منتهی به 2921-29-92

 -23-4فرآیند تصمیم گیری در خصوص تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره
تعيين حقوق و مزاياي مدير عامل و اعضاي موظف هيأت مديره بر اساس حكم حقوقي صادره از سهامدار و نماينده حقوقي هيأت مديره مي
باشد .همچنين حق حضور اعضاي غير موظف هيأت مديره نيز بر اساس مصوبه مجمع عمومي عادي ساليانه محاسبه مي گردد كه شركت
نسبت به پرداخت حقوق و مزايا و حق حضور ضمن رعايت مفاد قانون تجارت اقدام مي نمايد.

 -23-5اطالعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت
سابقه اجرایی در

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک

غالمرضا محمدی خجسته نژاد

معاونت مالی و
پشتیبانی

کارشناسی ارشد

 2سال

مسعود آقاجانی

مدیر حراست

کارشناسی

 4ماه

محسن رحمت حیدری

معاونت تولید

کارشناسی

2سال

اکبر مقدر

مدیر برنامه ریزی

دکترا

 2سال

عباس صادقی منش

مدیر مالی

کارشناسی

 73سال

حسین شهسواری

مدیر تولید

کارشناسی

 2سال

شرکت

 -23-6فرآیند تصمیم گیری در خصوص تعیین حقوق و دستمزد مدیران ارشد اجرایی
حقوق و دستمزد مديران ارشد شركت بر اساس جدول تجزيه و تحليل شغل و شناسنامه شغل كه متناسب با طرح طبقه بندي مشاغل وزات
تعاون ،كار و رفاه اجتماعي است تعيين و پرداخت مي گردد.
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 -23-7اطالعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی

وضعيت حق الزحمه هاي پرداختي به سازمان حسابرسي(حسابرس مستقل و بازرس قانوني)
(2921م -ر)

(2926م -ر)

تغييرات(درصد)

شرح رسيدگي
عملكرد پايان دوره

96922

26299

94

عملكرد ميان دوره

199

652

29

 -24تجزیه و تحلیل ریسک شرکت







افزايش قيمت حامل هاي انرژي  ،نهاده هاي توليد  ،حمل و نقل و افزايش هزينه هاي شركت
واردات بي رويه محصوالت مرتبط و مواد اوليه
نوسانات نرخ ارز
گرايش جامعه به محصوالت متنوع و جايگزين با عمر تكنولوژيكي پايين
توجه مصرف کننده به کیفیت و قیمت محصوالت
کاهش قیمت محصوالت رقبای خارجی و عدم تناسب عرضه و تقاضا در بازار و ایجاد رقابت ناسالم و استفاده از راهبرد دامپینگ

 -25فعالیتهای توسعه منابع انسانی
طراحی ،استقرار و اجرای نظام جامع مدیریت و ارزیابی عملکرد برای کلیه کارکنان
بازنگری و ارتقا ساختار سازمانی شرکت
بازنگری برخی از رویه های اداری و منابع انسانی
اهم برنامه های در دست اقدام برای مدیریت منابع انسانی برای سال مالی در پیش رو شامل:

بازنگری در کلیه فرآیندهای مرتبط با منابع انسانی بر اساس استراتژی های کالن سازمان
تدوین سند جامع فرهنگ سازمانی و منشور اخالق و رفتار حرفه ای
طراحی استقرار و اجرای سیستم های کارراهه شغلی و جانشین پروری
طراحی و بازنگری رویه جدید آموزش کارکنان
تدوین و بازنگری سند جامع و استاندارد کسب و کار بر اساس استرانژی های کالن سازمان
تدوین و استقرار سیستم های توسعه شغلی و اندازه گیری میزان کارآیی کارکنان
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الف) برگزاری دورههای آموزشی تخصصی جهت کارکنان
با عنایت به سیاست ها و راهبردهای شرکت و ضرورت جهت احیای فعالیت تولیدی و جذب افرا د جوان و متخصص در راستای
فعالیت بخش تولید و توسعه  ،به منظور ارتقای سطح مهارت و انتقال مهارت و تجربه به نیروهای جدیدالورود اقداماتی نظیر آموزش
ضمن خدمت برای پرسنل صف و آموزش های تخصصی آیین نامه ای و مقرراتی برای پرسنل ستاد تدوین گردید و برنامه آموزشی
بلند مدت نیز مطابق برنامه عملیاتی سال  7321از ابتدای سال جاری و مطابق جدول زمانبندی آموزش در حال اجرا می باشد.

ب) اطالعات مربوط به ترکیب نیروی انسانی شرکت اصلی از لحاظ تعداد ،تحصیالت ،جنسیت ،سن ،سوابق کاری و نوع استخدام

رسمي

قراردادي

جمع

زن

مرد

زير ديپلم

ديپلم

ليسانس

فوق ليسانس

فوق ليسانس
باالتر

5-2

25-23

23-5

94

 25به باال

13

29

61

21

92

1

9

46

5

21

صف

25

65

جنسیت

سابقه کار

ستاد

نوع استخدام

میزان تحصیالت

واحدسازمانی

22

24

66

ه) اطالعات مربوط به هزینه های پرسنلی شرکت اصلی

شرح

متوسط هزینه
ماهانه پرسنلی

سال مالی منتهی

سال مالی منتهی به

تغییرات 95

به 1595/15/59

1592/15/59

نسبت به 92

4911493139211

3911293719111

%74
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 .26برنامههای آتی شرکت
بازار سرمایه در بین بازارهای اقتصادی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و متناسب با درجه توسعه یافتگی اقتصاد ،نقش مهمی را در
جریان منابع مالی کشور برعهده دارد .در سیاستهای کلی ابالغی برنامه پنجم ذیل رشد مستمر و پر شتاب اقتصادی به " توسعه
سرمایه گذاری از طریق کاهش شکاف پس انداز -سرمایه گذاری "به عنوان اولین راهبرد تأکید شده است .ساختار کالن اقتصادی
کشور از یک طرف و تحوالت اقتصاد جهانی از طرف دیگر در مجموع ،فرصت ها و تهدیدهایی را پیش روی سرمایه گذاری در کشور
فراهم آورده است .هیأت مدیره اراده و عزم راسخ خود را بر این قرار داده تا با توجه به تمام عوامل و مؤلفه های درونی و بیرونی ،با
اجرای دقیق برنامه راهبردی شرکت به منظور خلق فرصت های جدید ،بهینه سازی دارایی ها و تأمین و تجهیز منابع برای ورود به
حوزه های نوین ،ضمن تأمین منافع سهامداران که این مهم را از طریق موارد ذیل دنبال می نماید.
حرکت از شرکت داری به شراکت مداری.
حرکت از سرمایه گذاری به سمت سرمایه پذیری.
استفاده هوشمندانه و چابک از فرصتها و پتانسیل های نهفته و مزیت های شرکت.
توسعه فعالیتهای سرمایه گذاری از طریق ایجاد واحد مدیریت سرمایه گذاری.
توسعه سطح بازار و دسترسی به سهم بازار.
افزایش سطح فعالیتها در استانها.
افزایش کیفی خدمات پس از فروش.
گسترش و توسعه شبکه توزیع و فروش محصوالت از بازیابی و توسعه شعب و نمایندگی ها.
گسترش منابع تأمین کاالها و خدمات از طریق انعقاد قراردادهای همکاری و اخذ نمایندگی از سایر تولید کنندگان.
در راستایی هم افزایی شستا ،تأمین تجهیزات مورد نیاز شرکتهای گروه و وابسته.
متناسب سازی فعالیتهای سرمایه بنیان و دانش بنیان.
برگزاری مستمر و اثربخش کمیته های راهبردی
کنترل و ممیزی استراتژیک شرکت های تابعه
برنامه ریزی ،اجرا و کنترل عملیاتی
کمک به بودجه ریزی مناسب شرکت های تابعه
کمک به تدوین فرایندهای داخل سازمانی از جمله ( (B P M Sارزیابی طرح های سرمایه گذاری ....
کنترل و مدیریت مناسب پروژه های سرمایه گذاری
توسعه شبکه دانش
محاسبه بهای تمام شده بر مبنای ( )ABCهزینه یابی بر مبنای فعالیت
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سال مالی منتهی به 2921-29-92

 -1-15برنامههای آتی شرکت در خصوص:
الف) تولید محصوالت

مطابق برنامه عملیاتی ارائه شده و اطالعات مندرج در بودجه شرکت به دنبال بازپس گیری سهم از دست رفته شرکت در سنوات
گذشته  ،تولید حداقل  129222دستگاه تلویزیون ال ای دی جهت پوشش هزینه های جاری و رسیدن به نقطه سر به سر می
باشد .لیکن تولید بیشتر از نقطه سر به سر و رسیدن به نقطه سودآوری علیرغم پتانسیل موجود در شرکت نیازمند تأمین مالی از
محل فروش دارائی های غیر مولد می باشد که سهامداران محترم با افزایش سرمایه می توانند از طرح توجیهی مربوطه حمایت
نمایند.
ب) توسعه سبد محصو ل و تولید محصوالت جدید

مطابق مطالعات راهبردی صورت گرفته و ارزش افزوده حاصله در صنعت الکترونیک و الکتریک که در ابتدای گزارش نیز به آن
اشاره شده است ،ورود به محصوالت جدید با پیش بینی های صورت گرفته و روندهای پیش رو امکان پذیر می باشد .همچنین
سبد محصوالت قابل تولید در شرکت نیز در همین گزارش به عنوان استراتژی مورد توجه میباشد.
ج) مشارکتها و سرمایهگذاریها

با توجه به پتاسیل های موجود در شرکت و همچنین حمایت دولت از تولید داخل با هدف کاهش هزینه های سرمایه گذاری،
برخورداری از تمامی ظرفیت تولیدی ،راهکارهای هم افزایی با شرکتهای همگن و هم گروه جهت تولید وتوسعه محصول ارائه
شده است که عالوه بر تزریق نقدینگی و فراهم نمودن مشارکت درون گروهی ،کاهش هزینه های سربار تولید و جذب نشده و
همچنین سودآوری از چند منبع نقدینگی و همچنین افزایش سرعت سرمایه در گردش درون گروهی را به همراه دارد.
د) شیوههای تامین مالی

 -7درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی ناشی از ( اجاره ،فعالیت های خدمات پس از فروش ،کارگزاری بازرگانی توسط شرکت
مهندسی و بازرگانی پارس)
 -2فروش اموال و دارئی ها( اعم از زمین ،ساختمان )
-3درآمد حاصل از فروش محصوالت تولیدی
-3درآمد حاصل از تولید محصوالت کارمزدی

 -24اطالعات تماس با شرکت
دفتر مرکزی :تهران -خیابان طالقانی -بین خیابان ایرانشهر و فرصت -پالک  -717طبقه دوم
تلفن11121122 :
دورنگار11121137 :
ساختمان شماره  2تهران  :کیلومتر  77جاده مخصوص کرج  ،پالک 722
تلفن 33223442:
ایمیلinfo@parselectric.ir :
وب سایتwww.parselectric.ir:
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