
سرمایه ثبت نشده:

343021 كد صنعت: خگسترگسترش سرمایه گذاري ایران خودرو نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال 

1,500,000 میلیون ریال 

كلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

333791

)پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1396/12/29)حسابرسی شده 

موضوع گزارش:

مخاطب گزارش:

گزارش حسابرس مستقل نسبت به اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 )حسابرسی شده(

هیئت مدیره گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو

مشروطنظر حسابرس :

متن کامل شماره بند

صورتهاي سود و زيان پيش بيني شده تلفيقي گروه و شرکت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو )سهامي عام( براي سال مالي منتهي به تاريخ 29 اسفندماه 1396 طبق استاندارد   رسيدگي به اطلعات مالي آتي   مورد رسيدگي اين 1

موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي سود و زيان پيش بيني شده و همچنين مفروضات مبناي تهيه آن با هيئت مديره شرکت است .

2-بررسي هاي انجام شده حاکي از آن است که برخلف فرض منعکس دريادداشت توضيحي 1-2-2، نرخ هاي اعمال شده براي خريد قطعات از شرکت ساپکو درخصوص شرکت مهرکام پارس براساس آخرين نرخ هاي جاري درسال 2

1395 نمي باشد. تعديل لزم از اين بابت منجر به افزايش زيان پايه هرسهم منعکس درصورت سود و زيان پيش بيني شده تلفيقي خواهد گرديد که تعيين ميزان دقيق آن براي اين مؤسسه مقدور نگرديده است.

3-براساس رسيدگي به شواهد پشتوانه مفروضات، اين مؤسسه به مواردي برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبناي معقولي را براي تهيه اطلعات مالي پيش بيني شده فراهم نمي کند. به علوه به نظر اين مؤسسه، به 3

استثناي آثار مورد مندرج در بند 2، مؤثر بر زيان پايه تلفيقي هرسهم، صورتهاي سود و زيان پيش بيني شده مزبور براساس مفروضات به گونه اي مناسب تهيه و طبق استانداردهاي حسابداري ارائه شده است .

4-نتايج واقعي احتمال  متفاوت از پيش بيني ها خواهد بود، زيرا رويدادهاي پيش بيني شده اغلب به گونه اي مورد انتظار رخ نمي دهد و تفاوتهاي حاصل مي تواند با اهميت باشد.4

11اسفند1395تاریخ تهیه گزارش:

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین

زمانسمت شماره عضویتامضا كننده

1395/12/11 87151617:32:50حسن  روح افشاريشریک موسسه شهود امین

1395/12/11 81101217:43:56محمدصفا دهقانمدیر موسسه شهود امین

18 از



سرمایه ثبت نشده:

343021 كد صنعت: خگسترگسترش سرمایه گذاري ایران خودرو نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال 

1,500,000 میلیون ریال 

كلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

333791

)پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1396/12/29)حسابرسی شده 

شرح

1396/12/29سال)دوره( مالی منتهی به

پیش بینی  حسابرسی نشدهپیش بینی حسابرسی شده درصد نسبت به 

جمع درآمدها

درصد نسبت 

به جمع 

درصد 

 تغییرات
دلیل تغییرات

1395/12/30

)27(195,75389268,32821سود حاصل از سرمایه گذاري

شناسايي سود حاصل از فروش سهام بيمه پارسيان و فنر سازي...)98(23,6420995,63779سود حاصل از فروش سرمایه گذاري

)20(10001250سود حاصل از سایر فعالیت ها

)83(219,49501,264,090100جمع درآمدها

9)8()99,660()50()109,000(هزینه هاي عمومی اداري و تشکیلتی

عدم پيش بيني سود)زيان( ناشي از تعديل ذخيره کاهش ارزش ...--0015,8331خالص سایر درآمدها )هزینه ها(ي عملیاتی

)91(110,495501,180,26393سود )زیان( عملیاتی

--0000هزینه هاي مالی

شناسايي زيان فروش دارايي در سال 1395--0)2,400(2,6301خالص درآمد )هزینه هاي ( متفرقه

)90(113,125521,177,86393سود )زیان( قبل از اقلم غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهاي حسابداري

--0000اقلم غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهاي حسابداري و مالیات

)90(113,125521,177,86393سود و زیان قبل از كسر مالیات

--0000مالیات

)90(113,125521,177,86393سود )زیان( خالص پس از كسر مالیات

)91(--787--74سود عملیاتی هر سهم

)90(--785--75سود هر سهم قبل از كسر مالیات

)90(785--75سود هر سهم پس از كسر مالیات

----1,500,000--1,500,000سرمایه

 بر مبناي اطلعات دریافتی از شركت گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو طی نامه شماره 333791 مورخ 11/12/1395 پیش بینی درآمد هر سهم براي سال منتهی به29/12/1396 با سرمایه 1,500,000 میلیون ریال  مبلغ 75 .ریال بطور خالص )پس از كسر مالیات( می باشد. مسئولیت تهیه این اطلعات با مدیریت شركت است.         

دلیل تغییر اطلعات 

با عنايت به انتشار  آگهي عرضه عمومي سهام شرکت فنرسازي خاور ، اثرات ناشي از آن  شامل حذف درآمد سود سهام سال96، اعمال گرديد.

 دلیل تغییر اطلعات پیش بینی سال منتهی به 29/12/1396 نسبت به اطلعات قبلی )حسابرسی شده(

با عنايت به انتشار  آگهي عرضه عمومي سهام شرکت فنرسازي خاور ، اثرات ناشي از آن شامل شناسايي سود واگذاري سهام و حذف درآمد سود سهام سال 95 ، اعمال گرديد.

  دلیل تغییر اطلعات پیش بینی دوره منتهی به 30/12/1395 نسبت به اطلعات قبلی )حسابرسی نشده(

28 از



سرمایه ثبت نشده:

343021 كد صنعت: خگسترگسترش سرمایه گذاري ایران خودرو نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال 

1,500,000 میلیون ریال 

كلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

333791

)پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1396/12/29)حسابرسی شده 

اهم موارد مغایرت درآمد واقعی سال قبل در مقایسه با آخرین پیش بینی سال قبل

دلیل تغییراتشرح
1395/12/30

پیش بینی  حسابرسی نشده
پیش بینی قبلی

268,328سود حاصل از سرمایه گذاري 268,328

995,637سود حاصل از فروش سرمایه گذاري 995,637

125سود حاصل از سایر فعالیت ها 125

1,264,090سود)زیان( ناخالص 1,264,090

)99,660(هزینه هاي عمومی, اداري و تشکیلتی )99,660(

15,833هزینه مطالبات مشکوک الوصول 15,833

1,180,263سود )زیان( عملیاتی 1,180,263

0هزینه هاي مالی اداري 0

)2,400(خالص درآمد )هزینه( هاي متفرقه )2,400(

1,177,863سود )زیان( قبل از اقلم غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهاي حسابداري 1,177,863

0اقلم غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهاي حسابداري و مالیات 0

1,177,863سود و زیان قبل از كسر مالیات 1,177,863

0مالیات 0

1,177,863سود )زیان( خالص دوره 1,177,863

787سود عملیاتی هر سهم 787

785سود هر سهم قبل از كسر مالیات 785

785سود هر سهم پس از كسر مالیات 785

1,500,000سرمایه 1,500,000

38 از



سرمایه ثبت نشده:

343021 كد صنعت: خگسترگسترش سرمایه گذاري ایران خودرو نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال 

1,500,000 میلیون ریال 

كلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

333791

)پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1396/12/29)حسابرسی شده 

وضعیت مالیاتی  سه سال گذشته و وضعیت فعلی

درآمد تشخیصی مالیات پرداختیمالیات ابرازيسود)زیان( ابرازيسال ذخیره مالیاتمالیات قطعیمالیات تشخیصی

1396/12/29113,125000000

1395/12/301,177,863000000

1394/12/29587,732000000

1393/12/291,109,487008964944940

1392/12/29795,1580049600489

1391/12/301,066,9880001450145

تركیب صاحبان سهام درتاریخ ارائه گزارش

درصد مالکیتتعداد سهامنام سهام دار

1,123,326,82274.89ايران خودرو

345,673,17823.04ساير

31,000,0002.07صندوق سرمايه گذاري کوثر يکم

1,500,000,000100.00جمع

 پیش بینی تقسیم سود هر سهم  10.00  درصد از سود خالص

48 از



سرمایه ثبت نشده:

343021 كد صنعت: خگسترگسترش سرمایه گذاري ایران خودرو نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال 

1,500,000 میلیون ریال 

كلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

333791

)پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1396/12/29)حسابرسی شده 

    مجمع عمومی عادي قبل از آخرین مجمعآخرین مجمع عمومی عادي

به تاریخ
درصد به كلدرصد به كل

به تاریخ
حقوق صاحبان سهام

سرمایه

اندوخته قانونی

اندوخته توسعه و تکمیل

سایر اندوخته ها

سود ) زیان( انباشته

جمع

0--0--

0--0--

0--0--

0--0--

0--0--

00

دلیل تغییراتدرصد تغییرمجمع عمومی عادي قبل از آخرین مجمعآخرین مجمع عمومی عادي نحوه تخصیص سود

سود انباشته

اندوخته طرح و توسعه

 اندوخته قانونی

میزان سود تقسیمی

سود قابل تخصیص

سایر )پاداش هیأت مدیره(

4,286,4913,756,40714

)58,500()111,000()47(

00--

00--

)1,500()2,200()32(

4,226,4913,643,20716

58 از



سرمایه ثبت نشده:

343021 كد صنعت: خگسترگسترش سرمایه گذاري ایران خودرو نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال 

1,500,000 میلیون ریال 

كلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

333791

)پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1396/12/29)حسابرسی شده 

بیشتر از 20 درصدسرمایه گذاري در سهام  شركت هاي پذیرفته شده در بورس

نام شركت

سال مالی 

منتهی به

سرمایه

)م.ریال(

درصد 

مالکیت

 قیمت بازار

)م.ریال(

روش نگهداري 

حساب سرمایه 

گذاري

افزایش

كاهش

)ریال(

درآمد هر

 سهم

)ریال(

درآمد نقدي

 هر سهم

)ریال(

سهم شركت

سرمایه گذاري

)م.ریال(

وضعیت پورتفوي وضعیت سودآوري وضعیت پورتفوي

سال مالی 

منتهی به

درصد 

مالکیت

قیمت تمام 

شده

)م.ریال(

 قیمت بازار

)م.ریال(

افزایش

كاهش

)ریال(

درآمد هر

 سهم

)ریال(

درآمد نقدي

 هر سهم

)ریال(

وضعیت سودآوري

 شرح

قیمت تمام

)م.ریال(

1396/12/29پیش بینی سال مالی منتهی به پیش بینی سال مالی منتهی به  1395/12/30

سرمایه گذاري

سهم شركت

)م.ریال(

0.002,826بهاي تمام شده0ساير شرکتهاي پذيرفته شده در بورس 0 0 )41,224( 41,224 0.00 2,826 0 0 )43,482( 0 43,4820

صنعتي نيرو محرکه )نيروي محرکه موتورسيکلت 

ايران (

49.663,526بهاي تمام شده1394/12/291,020,600 7 63 382,756 501,363 49.36 1396/12/29 44,094 87 199 405,426 906,789 501,363884,119

52.530بهاي تمام شده1395/12/30828,000مهرکام پارس 0 48 430,149 259,691 52.53 1396/12/29 0 0 52 435,803 695,494 259,691689,840

36.000بهاي تمام شده1395/12/29250,000محورسازان ايران خودرو 0 )400( 207,271 104,129 36.00 1396/12/29 0 0 )192( 207,271 311,400 104,129311,400

6,352جمع 7 )289( 906,407 46,920 87 59 1,913,683 908,665

كمتر از 20 درصد سرمایه گذاري در سهام شركت هاي پذیرفته شده در بورس  

نام شركت
سال مالی 

منتهی به

سرمایه

)م.ریال(

 قیمت بازاردرصد مالکیت

)م.ریال(

روش نگهداري 

حساب سرمایه گذاري

افزایش

كاهش

)ریال(

درآمد هر

 سهم

)ریال(

درآمد نقدي

 هر سهم

)ریال(

سهم شركت

سرمایه گذاري

)م.ریال(

وضعیت پورتفوي وضعیت سودآوريوضعیت پورتفوي

سال مالی 

منتهی به

درصد 

مالکیت

قیمت تمام 

شده

)م.ریال(

 قیمت بازار

)م.ریال(

افزایش

كاهش

)ریال(

درآمد هر

 سهم

)ریال(

درآمد نقدي

 هر سهم

)ریال(

وضعیت سودآوري  

 شرح

قیمت تمام

)م.ریال(

1396/12/29 پیش بینی سال مالی منتهی به  1395/12/30پیش بینی سال مالی منتهی به 

سهم شركت

)م.ریال(

سرمایه گذاري

000000000)80,345(0.0080,3450بهاي تمام شده1394/12/290ساير شرکتهاي پذيرفته شده در بورس 0 0.00

8.291,978,0992,255,863277,7641165098,5091395/12/291,978,100277,76312000بهاي تمام شده1394/12/2923,760,000بانک پارسيان 2,255,863 8.29

13.8456,44787,39630,94910104361395/12/2956,44730,455109371بهاي تمام شده1394/12/29315,000الکتريک خودرو شرق 86,902 13.07

00)301(001395/12/2922,09936,868)719(15.0022,43560,13137,696بهاي تمام شده1394/12/29145,705رينگ سازي مشهد 58,967 14.77

0.4915,30024,9269,6264522002,9121396/12/2915,30010,91002002,912بهاي تمام شده1395/12/293,000,000بيمه پارسيان 26,210 0.49

2093,283)171(260101,8572,071,946)141(2,152,6262,428,316جمع

68 از



سرمایه ثبت نشده:

343021 كد صنعت: خگسترگسترش سرمایه گذاري ایران خودرو نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال 

1,500,000 میلیون ریال 

كلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

333791

)پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1396/12/29)حسابرسی شده 

بیشتر از 20 در صدسرمایه گذاري در سهام شركت هاي خارج از بورس 

نام شركت
سال مالی 

منتهی به

سرمایه

)م.ریال(

درصد 

مالکیت

روش نگهداري 

حساب سرمایه 

گذاري

درآمد هر

 سهم

)ریال(

درآمد نقدي

 هر سهم

)ریال(

سهم شركت

سرمایه گذاري

)م.ریال(

وضعیت پورتفوي وضعیت سودآوري وضعیت پورتفوي 

سال مالی 

منتهی به

درصد 

مالکیت

قیمت تمام 

شده

)م.ریال(

درآمد هر

 سهم

)ریال(

درآمد نقدي

 هر سهم

)ریال(

وضعیت سودآوري 

 شرح

قیمت تمام

)م.ریال(

ارزش اسمی 

هر سهم 

)ریال(

سرمایه

)م.ریال(

روش نگهداري 

حساب سرمایه 

گذاري

1396/12/29 پیش بینی سال مالی منتهی به پیش بینی سال مالی منتهی به  1395/12/30

)م.ریال(

سرمایه گذاري

سهم شركت

0.0097,6670001396/12/2997,669بهاي تمام شدهساير شرکتهاي خارج از بورس 0.00000 بهاي تمام شده1395/12/3000 0

001396/12/2985,540)13,511(66.6785,540بهاي تمام شدهليزينگ خودرو کار 66.67)281(00 بهاي تمام شده1395/12/30100,000100,000 1,000

001396/12/2966,600)45(66.6066,600بهاي تمام شدهليزينگ ايران خودرو 66.604000 بهاي تمام شده1395/12/30100,000100,000 1,000

001396/12/29300,000)275(100.00300,000بهاي تمام شدهريخته گري آلومينيوم ايران خودرو 100.00)267(00 بهاي تمام شده1395/12/29300,000300,000 1,000

001396/12/29175,000)274(100.00175,000بهاي تمام شدهصنايع ريخته گري ايران خودرو 100.00)142(00 بهاي تمام شده1395/12/30395,000395,000 1,000

100.00145,145,00014,265,35014,2651396/12/291بهاي تمام شدهگسترش سيستمهاي نوين آرا 100.0045,497,00040,000,00040,000 بهاي تمام شده1395/12/3011 1,000

28.587,017138132971396/12/297,017بهاي تمام شدهتوسعه و عمران شهرستان نائين 28.583001503,430 بهاي تمام شده1395/12/3080,00080,000 1,000

100.0051,598296001396/12/2951,598بهاي تمام شدهقطعه سازان درخشان ساز 100.00461461,104 بهاي تمام شده1395/12/3024,00024,000 1,000

100.00100001396/12/2910بهاي تمام شدهنمايندگي بيمه فردا 0.00000 بهاي تمام شده1395/12/301010 100,000

100.00106,72210,11850,5901396/12/2910بهاي تمام شدهخدمات بيمه ايران خودرو 100.003,36218,98394,915 بهاي تمام شده1395/12/3050,00050,000 10,000

30.00450,00012911350,8501396/12/29450,000بهاي تمام شدهسرمايه گذاري سمند 30.008710045,000 بهاي تمام شده1395/12/301,500,0001,500,000 1,000

40.004,0005,9248373,3481396/12/294,000بهاي تمام شدهليزينگ حمايت گستر ايران خودرو 40.003,6723671,468 بهاي تمام شده1395/12/3010,00010,000 1,000

1,237,44345,144,10414,276,431119,3501,237,44545,504,23240,019,646185,917جمع
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سرمایه ثبت نشده:

343021 كد صنعت: خگسترگسترش سرمایه گذاري ایران خودرو نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال 

1,500,000 میلیون ریال 

كلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

333791

)پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1396/12/29)حسابرسی شده 

كمتر از 20 سرمایه گذاري در سهام شركت هاي خارج از بورس

نام شركت

سال مالی 

منتهی به

سرمایه

)م.ریال(

روش نگهداري درصد مالکیت

حساب سرمایه 

گذاري

درآمد هر

 سهم

)ریال(

درآمد نقدي

 هر سهم

)ریال(

سهم شركت

سرمایه گذاري

)م.ریال(

وضعیت پورتفوي وضعیت سودآوري وضعیت پورتفوي 

سال مالی 

منتهی به

درصد 

مالکیت

قیمت تمام 

شده

)م.ریال(

درآمد هر

 سهم

)ریال(

درآمد نقدي

 هر سهم

)ریال(

سهم شركت

وضعیت سودآوري 

 شرح

قیمت تمام

)م.ریال(

روش نگهداري 

حساب سرمایه 

گذاري

سرمایه

)م.ریال(

ارزش اسمی 

هر سهم 

)ریال(

1396/12/29 پیش بینی سال مالی منتهی به پیش بینی سال مالی منتهی به  1395/12/30

سرمایه گذاري

)م.ریال(

0.0000000.000000بهاي تمام شده0ساير شرکتهاي خارج از بورس 0 0

14.322,0051,8912002011395/12/2914.322,005160200201بهاي تمام شده1394/12/2970,000توليدي شيشه هاي ايمني به نور بهاي تمام شده 70,000 10,000

2,0051,8912002012,005160200201جمع

درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاري

1395/12/30پیش بینی سال مالی منتهی به1396/12/29پیش بینی سال مالی منتهی به 

سود حاصل از فروش سرمایه گذاري

ذخیره كاهش ارزش

زیان ارزش سرمایه گذاري

جمع

23,642

0

0

995,637

15,833

0

23,6421,011,470

سایر درآمد )هزینه هاي( متفرقه

پیش بینی سال مالی منتهی به 1396/12/29شرح خدمت 1395/12/30پیش بینی سال مالی منتهی به

2,630ساير )2,400(

2,630جمع )2,400(
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