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 سهم در یک نگاه 

 

قیمت جاری 

 )ریال(

ارزش دفتری هر 

  *سهم )ریال(

ارزش بازار شرکت 

 )میلیون ریال(

سرمایه شرکت 

 )میلیون ریال(

25,200 10,676 94,500,000 3,750,000 

 

 معرفی شرکت 

با هدف تهیه و تولید ترانسفورماتور و قطعات و لوازم آن در تهران تأسیس شد. فعالیت عمده    1345شرکت ایران ترانسفو در سال  

محل کارخانه در زنجان  ،  است  مگاولت آمپر  20,000با ظرفیت اسمی    شرکت در زمینه تولید ترانسفورماتورهای فوق توزیع و قدرت

درصدی در بازار   85باشد. ایران ترانسفو بزرگترین تولید کننده ترانسفورماتورهای قدرت و فوق توزیع در منطقه و دارای سهم  می

 داخلی ترانسفورماتور کشور است. 

ایران ترانسفو عالوه بر شرکت اصلی   که    ت فعال فرعی و یک شرکت وابسته می باشدشرک  14  شاملایران ترانسفو  گروه صنعتی 

 فهرست مهمترین آنها در جدول زیر آورده شده است.

 ظرفیت اسمی  فعالیت اصلی درصد مالکیت  ( سرمایه )میلیون ریال وابسته  های فرعی و شرکت 

 ( گاولت آمپر)م  4,000 تولید انواع ترانسفورماتور  100 1,000,000 ترانسفورماتور توزیع زنگان 

 ( گاولت آمپر)م  3,540 تولید انواع ترانسفورماتور  100 1,500,000 ایران ترانسفو ری 

 ( گاولت آمپر)م  3,750 تولید انواع ترانسفورماتور  42/75 1,500,000 ترانسفورماتورسازی کوشکن 

 (ن)ت  2,400 تولید قطعات عایقی ترانسفورماتور  80 256,000 های الکتریکی پارس عایق 

 

باشند و وصول مطالبات پس از حمل ها از مشتریان عمده محصوالت اصلی گروه میای استان توزیع برق و برق منطقه های  شرکت

   گیرد.ای به مرور صورت میهای منطقه ترانسفورماتور از طریق روابط فیمابین با شرکت توانیر و برق 

های قبل کاهش یافته در مقایسه با سال  حجم نیاز بازار داخل  ، برق ای وزارت نیرو در حوزه  های توسعه به دلیل توقف عمده پروژه

است. از سوی دیگر تعرفه پایین واردات ترانسفورماتور و عدم وجود مقررات کیفی و فنی برای ترانسفورماتورهای وارداتی، موجب 

 

میلیارد تومان    3,000با احتساب رقم  1399ریال بوده است و در شش ماهه  2,387، 1398* ارزش دفتری هر سهم در پایان سال 

به دارایی  مربوط  ارزیابی  تجدید  به  مازاد  هر سهم  دفتری  ارزش  دارد،  را  آن  از  سرمایه  افزایش  قصد  که شرکت  ریال   10,676ها 

 رسیده است.
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از   بسیاری  نموبی   محصوالتحضور  مرتفع  راستای  در  است.  داخل شده  بازار  در  خارجی  به  کیفیت  اقدام  مسائل، شرکت  این  دن 

بازاریابی و عقد قرارداد با صنایع مختلف از جمله نفت و گاز و پتروشیمی، سیمان، فوالد، مس و ...، و همچنین صادرات به بازارهای 

 هدف صادراتی از جمله کشورهای سوریه، عراق، و آفریقای جنوبی نموده است. 

رقبای می   داخلی از  ترانسفو  ایران  سال  تشرکت  از  که  کرد  اشاره  ترانسفو  آریا  شرکت  به  تولید    1393وان  چرخه  وارد 

 ترانسفورماتورهای توزیع، فوق توزیع، و قدرت شده است.  

مگاولت آمپر را از سازمان صنایع    11,500مجوز طرح توسعه تولید ترانسفورماتورهای قدرت با ظرفیت اسمی  1387شرکت در سال 

پیشرفت فیزیکی داشته است ول  33و معادن استان زنجان اخذ نمود. این طرح تاکنون   به جهت شرایط بوجود آمده در    یدرصد 

های صورت گرفته این طرح با مشکالت جدی مواجه شد. در حال حاضر به جهت کاهش تقاضا در بازار نقدینگی شرکت و تحریم

 طرح مزبور از دستور کار خارج شد.  28/03/1397و  11/04/1394مع عمومی عادی مورخ السه مجطبق صورتج

درصدی از محل   870باشد و شرکت به تازگی مجوز افزایش سرمایه  میلیون ریال می  3,750,000سرمایه شرکت در حال حاضر،  

ت که در صورت تحقق، سرمایه جدید شرکت به  ت نموده اسها و سود انباشته را از سازمان بورس دریافمازاد تجدید ارزیابی دارایی

 میلیون ریال خواهد رسید. 36,402,756رقم 

 

 ترکیب سهامداران 

 به شرح جدول زیر است: 1398 ی سال مال انی درصد در پا کیاز  شیب تیمالک یسهامداران دارا

 

 درصد  تعداد سهام  سهامداران 

 34/07  1,277,457,384 ذاری گروه توسعه ملیگمایه شرکت سر

 23/71  888,957,056 ساخت و تهیه کاالی آب و برق شرکت مدیریت

 16/59  622,102,130 گذاری امین توان آفرین ساز شرکت سرمایه 

 5/66  212,339,281 مالی سپهر صادرات  شرکت گروه

 19/97  749,144,149 ( از یک درصد سایرین )کمتر

 100  3,750,000,000 جمع کل
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 تغییرات سرمایه شرکت 

 محل افزایش سرمایه  (ریال سرمایه جدید )میلیون درصد افزایش سرمایه  تاریخ 

 سود انباشته  11,999 171 1377

 مطالبات و سود انباشته 48,000 400 1378

 سود و اندوخته  100,000 208 1380

 انباشتهمطالبات و سود   200,000 100 1382

 مطالبات حال شده  300,000 50 1383

 سود انباشته مطالبات حال شده و آورده نقدی و 1,500,000 400 1391

 سود انباشته مطالبات حال شده و آورده نقدی و 3,750,000 150 1396

 

 بینی صورت سود و زیان فاکتورهای مؤثر در پیش

کیلو    230  -400کیلو ولت آمپر و ترانسفورماتور قدرت    63  -132محصوالت تولیدی شرکت عبارتند از: ترانسفورماتور فوق توزیع  

گذاری در  درآمد عملیاتی شرکت شامل درآمد حاصل از فروش داخلی و صادراتی محصوالت و همچنین درآمد سرمایهولت آمپر.  

درصد ظرفیت اسمی تولید کرده است که بر    70سه سال اخیر بطور متوسط معادل    های فرعی و وابسته است. شرکت درشرکت

های آتی، این نسبت ثابت در نظر گرفته شده است. میزان فروش نیز با فرض فروش  بینی میزان تولید سالهمین اساس در پیش

دکی از فروش شرکت مربوط به فروش  همچنین بخش ان   .کامل محصوالت تولیدی در هر سال معادل میزان تولید منظور شده است

عمدتاً    کهپذیرد  شرکت در مناقصات انجام می  فروش ایران ترانسفو بر مبنای  های فرعی و وابسته است.ترانسفورماتور توزیع شرکت 

 و بر مبنای رشد دالر ساالنه برآورد شده است. 1398اساس میانگین نرخ در سال  نرخ فروش بر است. بصورت داخلی بوده

در  با  متناسب با رشد فروش ایران ترانسفو و  ها  سودآوری شرکت  ،های فرعی و وابستهگذاری در شرکت درآمد سرمایهخصوص    در

 نظر گرفتن حاشیه سود خالص هر شرکت برآورد شده است. 

و ورق هسته، روغن،    همچونگردد، سایر مواد اولیه  از داخل تأمین میکه  باشد  ماده اولیه مورد استفاده شرکت، مس میمهمترین  

که توسط قیمت مس براساس چشم انداز قیمت جهانی    بینیپیش  کند.مواد عایقی، کلید و قطعات الکتریکی را از خارج تأمین می

 باشد. همچنین تغییرات در نرخ خرید مواد اولیه متأثر از تغییرات در نرخ ارز است. شده است، می ارائهصندوق بین المللی پول 

ریال در نظر گرفته شده   255,000ریال بوده است و برای نیمه دوم سال معادل    165,000،  1399نرخ دالر نیما در نیمه اول سال  

المللی پول در  بینی صندوق بینپیشبراساس  نرخ تورم نیز  درصدی در محاسبات لحاظ شده است.    30های آتی با رشد  و برای سال

 بینی صورت سود و زیان در جدول زیر نشان داده شده است.ات بکار رفته در پیشنظر گرفته شده است. سایر مفروض
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 1402 1401 1400 1399شش ماهه دوم  مفروضات 

 %70 %70 %70 %38 مقدار تولید انواع ترانسفورماتور به ظرفیت اسمی

 %10 %10 %10 %5 درصد صادرات ترانسفورماتور فوق توزیع

  6,625  6,607  6,600  6,500 دالر( نرخ مس داخلی )بر حسب  

  543  533  522  522 )بر حسب دالر(   نرخ آهن آالت

 %2 %2 %0 %0 نرخ رشد جهانی 

 %30 %30 %30 %53 نرخ رشد دالر

  462,685  355,912  273,778  255,000 دالر

 %25 %25 %30 %31 نرخ تورم 

 بینی صورت سود و زیان پیش

 

، چنانچه پیشتر نیز اشاره شد در این تحلیل فرض بر فروش 1399نسبت به سال    1400دالیل کاهش سود در سال  در خصوص  

های بعد در  با رشد نرخ دالر برای دوره  1399سال است و مانده مبلغ موجودی کاالی ساخته شده در شش ماهه    مانتولیدات در ه

خالص دارد،    1399رشد کمتری نسبت به سال    1400نظر گرفته شده است. بنابراین از آنجا که در مفروضات، نرخ دالر در سال  

یابد که  ته و به تبع آن، بهای تمام شده کاالی فروش رفته افزایش میکاهش یاف  1400  سال  مبلغ موجودی کاالی ساخته شده در

  95به ترتیب    1399و در شش ماهه    1398شرکت در سال    همچنین  شود.می  1399نسبت    1400این موضوع موجب کاهش سود  

یی کرده است که به دلیل  های قبل شناسامیلیارد تومان درآمد عملیاتی ناشی از تعدیل مبلغ محصوالت فروش رفته در دوره  77و  

   آتی شرکت مبلغی از این بابت در نظر گرفته نشده است. هایسال ، در برآورد سوداین موردبینی بودن عدم قطعیت و غیرقابل پیش

1396139713981399140014011402

5,321,8534,420,0198,725,53516,591,41421,464,32327,903,62036,274,706

(3,659,324)(3,477,222)(6,349,026)(11,152,858)(15,588,397)(20,184,444)(26,155,762)

1,662,529942,7972,376,5095,438,5565,875,9267,719,17610,118,944

(329,469)(359,079)(558,420)(683,605)(888,686)(1,111,038)(1,389,033)

943,2422,046,1183,347,3554,731,4043,352,0544,340,6535,626,479

-------

2,276,3022,629,8365,165,4449,486,3558,339,29410,948,79114,356,390

(978,746)(1,136,498)(1,210,527)(2,301,791)(2,977,828)(3,871,176)(5,032,529)

338,560355,766528,250233,630221,053285,911370,226

(119,834)(39,196)-----

1,516,2821,809,9084,483,1677,418,1955,582,5197,363,5269,694,087

(241,124)(255,563)(608,920)(1,007,566)(758,238)(1,000,141)(1,316,686)

1,275,1581,554,3453,874,2476,410,6294,824,2816,363,3858,377,401

3,750,0003,750,0003,750,0003,750,0003,750,0003,750,0003,750,000

3404141,0331,7101,2861,6972,234

اطالعات شرکت

ایران ترانسفو

سایر درآمدهای عملیاتی

سود عملیاتی

سایر هزینه های عملیاتی

سود ناخالص

هزینه فروش، اداری و عمومی

سایر غیر عملیاتی- درآمد سرمایه گذاری

فروش

هزینه مالی

شرح

بهای تمام شده

تحلیلی

سود هر سهم

خالص سایر درآمد و هزینه غیر عملیاتی/ اقالم متفرقه

سود قبل از مالیات

سود خالص

سرمایه

مالیات
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 شرکت ترازنامه

  ایران ترانسفو

 شرح 
1397 1398 

 رشد  درصد  ( مبلغ )میلیون ریال درصد  ( مبلغ )میلیون ریال

 دارایی های 

 غیر جاری 

 %75 2 659,636 2 377,931 ثابت مشهود   هایدارایی 

 %74 0 5,730 0 3,290 نامشهود   هایدارایی 

 %6- 6 1,606,944 8 1,703,637 های بلند مدتذاری گسرمایه  

 %9 8 2,272,310 10 2,084,858 های غیر جاری دارایی  جمع

                                                                                                                                                                                                     

های دارایی 

 جاری 

 %393 11 2,898,049 3 588,383 ها سفارشات و پیش پرداخت 

 %74 27 7,445,254 20 4,275,287 موجودی مواد و کاال 

 %31 51 13,810,184 49 10,564,048 هایهای تجاری و سایر دریافتن یدریافتن

 %92- 1 290,187 18 3,807,067   گذاری های کوتاه مدت یهسرما

 %33 1 373,929 1 281,534 موجودی نقد 

 %27 92 24,817,603 90 19,516,319 جاری های  دارایی  جمع

 %25 100 27,089,913 100 21,601,177 ها یجمع دارای

حقوق 

 مالکانه 

 %0 14 3,750,000 17 3,750,000     سرمایه

 %28 1 375,000 1 292,914 قانونی  اندوخته

 %0 0 31,261 0 31,261 ها اندوخته سایر

 %107 18 4,794,734 11 2,315,073 انباشته   (زیاند )سو

 %40 33 8,950,995 30 6,389,248 حقوق مالکانه  جمع

 هایبدهی

 غیر جاری 

 %43 3 695,281 2 487,626 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 

 %43 3 695,281 2 487,626 های غیر جاری بدهی  جمع

های  بدهی

 جاری 

 %32- 13 3,500,493 24 5,133,324 هاپرداختنیهای تجاری و سایر  پرداختنی

 %149 3 902,956 2 362,100 پرداختنی مالیات

 %38 6 1,671,474 6 1,207,517 سهام پرداختنی سود

 %42 27 7,247,408 24 5,095,043  مالی تسهیالت

 %0 1 183,490 1 183,000 ذخایر 

 %44 15 3,937,816 13 2,743,319 ها دریافت  پیش

 %18 64 17,443,637 68 14,724,303 های جاری جمع بدهی 

 %19 67 18,138,918 70 15,211,929 هاجمع بدهی 

 %25 100 27,089,913 100 21,601,177 هامالکانه و بدهی  جمع حقوق
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دارایی از  نیمی  است  مشخص  شرکت  ترازنامه  از  حسابچنانچه  را  شرکت  میای  ههای  تشکیل  شامل  دریافتنی  عمدتاً  که  دهد 

 مطالبات از مشتریان دولتی است.

که منجر به افزایش   جهت جبران کسری نقدینگی شرکت برای خرید مواد اولیه بوده است، 1399اخذ شده در سال  تسهیالت مالی 

 درصد شده است. 42تسهیالت به میزان 

 باشد.  مربوط به خرید مواد اولیه وارداتی که ناشی از افزایش نرخ ارز بوده، میها عمدتاً درصدی پیش پرداخت 393افزایش همچنین 

 

 سالهدر بازه یک نمودار قیمت سهم

 

 

 

 

 گیریبندی و نتیجه جمع 

شرکت عمدتاً  شرکت  مپنامشتریان  و  توانیر  همچون  دولتی  چالش  های  مهمترین  از  یکی  تأمین    وضوعم  ، شرکت  هایهستند. 

گردد تا شرکت جهت تأمین  این موضوع موجب می  های دریافتنی مربوط به مطالبات از دولت است.نقدینگی و حجم باالی حساب

های  تداوم فعالیت خود، ناگزیر به تأمین مالی از منابع مختلف شده که این مسأله هزینه  خرید مواد اولیه و  نقدینگی مورد نیاز برای

، در  1399  یلیبوده و با توجه به سود تحل  الیر  25,200سهم    یکنون  متیق  گر،ید  یاز سو  نماید. حمیل میاضافی را به شرکت ت

مفروضات بکار رفته در و    یآت  یهاسود سال  ینیبشیبا در نظر گرفتن پ   .واحد، در حال معامله است  15برابر    P/Eمحدوده نسبت  

 . گرددینم  یابیسهم مطلوب ارز نیادر  یگذارهیگرفت که در حال حاضر سرما جهینت توانیم تحلیل

 


