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گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام

شركت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)

گزارش نسبت به صورت های مالی
بند مقدمه
 .1صورتهاي مالي تلفیقي گروه و شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا) سهامي عام شامل ترازنامهها به تاریخ  29اسفندماه  1394و صورتهاي سود و زیان ،سود وزیان جامع و جریان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاریخ مزبور و یادداشتهاي
توضیحي  1تا  43توسط این سازمان ،حسابرسي شده است.
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی
 .2مسئولیت تهیه صورتهاي مالي یاد شده طبق استانداردهاي حسابداري ،با هیئتمدیره شرکت است .این مسئولیت شامل طراحي ،اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهیه صورتهاي مالي است به گونهاي که این صورتها ،عاري از تحریف
بااهمیت ناشي از تقلب یا اشتباه باشد.
بند مسئولیت حسابرس
 .3مسئولیت این سازمان ،اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي یاد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است .استانداردهاي مزبور ایجاب ميکند این سازمان الزامات آئین رفتار حرفهاي را رعایت وحسابرسي را به
گونهاي برنامهریزي و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت در صورتهاي مالي ،اطمینان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهایي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و دیگر اطلعات افشا شده در صورتهاي مالي است .انتخاب روشهاي حسابرسي ،به قضاوت حسابرس ،از جمله ارزیابي خطرهاي تحریف با اهمیت ناشي از تقلب یا
اشتباه در صورتهاي مالي ،بستگي دارد .براي ارزیابي این خطرها ،کنترلهاي داخلي مربوط به تهیه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرایط موجود ،و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي
واحد تجاري ،بررسي ميشود .حسابرسي همچنین شامل ارزیابي مناسب بودن رویههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هیئتمدیره و نیز ارزیابي کلیت ارائه صورتهاي مالي است.
این سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده ،براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي ،کافي و مناسب است.
همچنین این سازمان مسئولیت دارد ضمن ایفاي وظایف بازرس قانوني ،موارد لزم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانوني مقرر در اصلحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
مبانی اظهار نظر مشروط
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 .4بخشي از سرفصل حسابها و اسناد دریافتني تجاري و غیر تجاري گروه (یادداشت توضیحي 5صورتهاي مالي) مربوط به مطالبات از مشتریان خرید اقساطي  ،شامل مبلغ 715ر 5میلیاردر (شرکت اصلي مبلغ  730میلیارد ر) چکهاي
برگشتي و سررسید گذشته و یا اقساط معوق مشتریان شرکت اصلي و شرکتهاي پارسخودرو ،سایپا دیزل ،زامیاد و لیزینگ رایان سایپا ميباشد که علیرغم اقدامات انجام شده به حیطه وصول درنیامده است .همچنین علوه بر سرفصل فوق الذکر،
سایر حسابها و اسناد دریافتني ،موجودي مواد و کال ،سفارشات و پیشپرداختها و دارائیهاي ثابت مشهودگروه (پروژههاي در جریان ساخت) شامل مبلغ 694ر3میلیارد ر (شرکت اصلي مبلغ 793ر 1میلیارد ر) مانده حسابهاي راکد و
سنواتي ميباشد که اقدامات انجام شده منجر به وصول و یا بازیافت آنها نشده و از این بابت صرفا مبلغ  510میلیارد ر ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در حسابها منظور شده است .با توجه به مراتب فوق ،هر چند احتساب ذخیره اضافي بابت
مطالبات مشکوک الوصول و احتساب ذخیره بابت کاهش ارزش دارائیها در حسابها ضروري است ،لیکن بدلیل عدم دسترسي به اطلعات و مدارک مورد نیاز ،تعیین مبلغ دقیق و آثار مالي ناشي از آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش ،براي این
سازمان امکان پذیر نگردیده است.
 .5همانگونه که در یادداشت  5-1-3توضیحي مشخص گردیده  ،مبلغ685ر 8میلیارد ر تسهیلت دریافت شده از بانکها در مقابل فروش اقساطي طرح ملي فروش خودرو ،با اسناد دریافتني مربوط به فروش مذکور تهاتر گردیده است .در
صورت اعمال تعدیلت لزم سرفصلهاي دریافتني هاي تجاري و غیرتجاري و تسهیلت مالي  ،هر یک معادل مبلغ مزبور افزایش مي بایند.
 .6با توجه به یادداشت توضیحي  16صورتهاي مالي و برگهاي تشخیص و قطعي صادره درارتباط با مالیات عملکرد سنوات قبل شرکتهاي گروه ،جمعا مبلغ  670میلیارد ر و بابت مالیات بر ارزش افزوده و مالیات تکلیفي تعدادي از
شرکتهاي گروه جمعا مبلغ 939ر1میلیارد ر کسري ذخیره مالیات وجود دارد  .ضمن آنکه تاکنون براي عملکرد تعدادي از شرکتهاي گروه برگ تشخیص و یا قطعي مالیات صادر نگردیده است .با در نظر گرفتن سوابق مالیاتي گروه هرچند
احتساب ذخیره از بابت موارد فوق در حسابها ضروري است ،لیکن با توجه به اعتراض به برگهاي تشخیص و قطعي مالیات صادره ،تعیین مبلغ بدهي قطعي ،موکول به رسیدگي و اعلم نظر نهائي مراجع مالیاتي است.
 .7سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران بر اساس پاسخ تائیدیه درخواستي ،مانده طلب خود را از شرکت اصلي ( عمدتا بابت سود سهام سالهاي گذشته )  ،مبلغ 234ر 6میلیارد ر اعلم نموده که مبلغ 659ر 2میلیارد ر بیش از مانده
طبق دفاتر شرکت ميباشد .مغایرت مزبور ناشي از جرایم دیرکرد پرداخت سود سهام بوده که به شرح یادداشت توضیحي  39-2-1صورتهاي مالي  ،درجریان پيگیري است ،لیکن نتیجه آن تاکنون مشخص نگردیده است .ضمنأ پاسخ تائیدیه هاي
درخواستي از بانکها بابت  3فقره حساب بانکي خارجي و 2فقره مطالبات ارزي خارجي واصل نگردیده است .همچنین  ،تطبیق حساب شرکت پارس خودرو ( شرکت فرعي ) با شرکت رنو پارس بیانگر مبلغ330ر 1میلیارد ر مغایرت نامساعد
ناشي از تفاوت نرخ قطعات خریداري شده در سنوات قبل مي باشد که تا تاریخ این گزارش حل و فصل نگردیده است  .با توجه به مراتب فوق هر گونه تعدیلت احتمالي ناشي از رفع اختلف مذکور و دریافت تاییدیه هاي واصل نشده و رفع
مغایرت فوق بر صورتهاي مالي  ،براي این سازمان مشخص نميباشد.
 .8به شرح یادداشت توضیحي  5-1-2صورتهاي مالي  ،مانده تهاتر نشده شرکتهاي مشمول تلفیق به مبلغ خالص 818ر 1میلیارد ر (شامل اقلم باز بدهکار به مبلغ385ر 2میلیارد ر و اقلم باز بستانکاربه مبلغ 567میلیارد ر) مي باشد .که
بدون تعیین ماهیت و رفع مغایرات مزبور تحت سرفصل حسابها و اسناد دریافتني منظور گردیده است .هرچند اصلح حسابها از این بابت ضروري است لکن به دلیل عدم دسترسي به اطلعات کافي ،تعیین آثار مالي دقیق ناشي از این امر بر
صورتهاي مالي مورد گزارش براي این سازمان میسر نمي باشد.
اظهار نظر مشروط
 .9به نظر این سازمان ،به استثناي آثار موارد مندرج دربندهاي  4الي 6و  8و همچنین به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند  ، 7صورتهاي مالي یاد شده در بال ،وضعیت مالي گروه و شرکت ایرانيتولید اتومبیل (سایپا) سهاميعام در
تاریخ  29اسفندماه  1394و عملکرد مالي و جریانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاریخ مزبور ،از تمام جنبههاي بااهمیت ،طبق استانداردهاي حسابداري ،به نحو مطلوب نشان ميدهد.
تاكید بر مطالب خاص
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10- .10اظهار نظر این سازمان در اثر مفاد بند هاي  10-1الي  10-3مشروحه زیر مشروط نگردیده است:
 1-10نتایج عملکرد گروه درسال مالي مورد گزارش منجر به زیان خالص به مبلغ 692ر 19میلیارد ر گردیده و سود خالص شرکت اصلي نیز متاثر از مبلغ 988ر 10میلیارد ر سود حاصل از فروش سرمایه گذار ي ها به شرکتهاي فرعي(یادداشت توضیحي )35-2بوده ،زیان انباشته گروه به مبلغ039ر50میلیارد ر و شرکت اصلي به مبلغ663ر 1میلیارد ر است .ضمنا سرمایه گذاري در برخي شرکتهاي وابسته نیز ( عمدتا شرکتهاي ونیراتو و رنو پارس ) از بازدهي
مناسبي برخوردار نبوده و اغلب داراي زیان انباشته مي باشند  .همچنین بدهیهاي جاري شرکت اصلي مبلغ 255ر 36میلیارد ر بیشتر از داراییهاي جاري آن (بیش از  2برابر ) ميباشد .لذا ضروري است در خصوص سود آوري عملیات
شرکت اصلي و سایر شرکتهاي زیانده گروه و وابسته  ،تمهیدات لزم صورت پذیرد.
10-2- .10به شرح یادداشت توضیحي  39صورتهاي مالي ،براساس اعلم سازمان تامین اجتماعي ،مبالغي به عنوان حقبیمه قراردادهاي خرید قطعات از سازندگان توسط شرکت سازهگسترسایپا (از شرکتهاي فرعي) مربوط به سالهاي 1385
لغایت  ،1389تعیین گردیده است .شرکت مذکور نسبت به اعلم بدهي مزبور اعتراض نموده و پرونده در هیات تجدیدنظر درجریان رسیدگي ميباشد.
10-3- .10همانگونه که در یادداشت توضیحي 18-1-1و  18-1-3صورتهاي مالي منعکس شده ،بدهي ارزي شرکت اصلي بابت تسهیلت مالي دریافتي از بانکهاي داخلي جمعا به مبلغ 5/36میلیارد وون کرهجنوبي و بدهي سایر شرکتهاي گروه
نیز از این بابت مبالغ 6/20میلیون یورو و 6/21میلیون دلر ميباشد.نظربه اینکه بدهيهاي مزبور در تاریخ ترازنامه و زمان تسویه تسهیلت بعضا به نرخهاي مرجع و مبادلهاي تسعیر گردیده و بر اساس تأییدیه دریافتي از بانکهاي ذیربط در
شرکت اصلي  ،تسویه بخشي از بدهيهاي مزبور با بانکهاي مربوطه به صورت عليالحساب بوده  ،هرگونه تعدیلتي از این بابت موکول به تعیین تکلیف ،ابلغ و اجراي سیاستهاي آتي بانک مرکزي جمهوري اسلمي ایران در این خصوص
ميباشد.
گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی
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 .11در ارتباط با مفاد مواد  34اساسنامه و  110اصلحیه قانون تجارت ،مستندات مربوط به تغییرات نمایندگان حقیقي اشخاص حقوقي عضو هیات مدیره شرکت در اسفند ماه سال مالي مورد گزارش( شامل نامه عزل نماینده قبلي و معرفي نماینده
جدید از طرف سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران و شرکت تعاوني کارکنان سازمان مذکور) که در تاریخ  22/12/1394در روزنامه رسمي منتشر شده است ،به این سازمان ارایه نگردیده است .ضمنا تعداد اعضاي حاضر در جلسات
هیات مدیره در دو ماهه پایاني سال مالي مورد گزارش چهار نفر بوده که کمتر ازتعداد اعضاي پیش بیني شده در ماده  26اساسنامه شرکت مي باشد.
 .12پیگیریهاي شرکت جهت انجام تکالیف مقرر توسط مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ  31تیر ماه  1394دررابطه با بندهاي  4و  6الي  8فوق وموارد مندرج به شرح زیر به نتیجه قطعي نرسیده است:
وصول کامل مطالبات از شرکت پالیش و پخش فرآوردههاي نفتيانتقال  22درصد از سهام شرکت تاپکو به شرکت سرمایهگذاري و توسعه صنعتي نیوان ابتکارکه براساس صورتهاي مالي شرکت تاپکو به نام شرکت صندوق بازنشستگي کشوري ميباشد.رعایت کلیه ضوابط و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار. .13معاملت مندرج در یادداشت توضیحي  41-2صورتهاي مالي  ،به عنوان کلیه معاملت مشمول ماده  129اصلحیه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هیئتمدیره به اطلع این سازمان رسیده ،مورد بررسي
قرارگرفته است .معاملت مذکور با رعایت تشریفات مقرردر ماده قانوني یاد شده درخصوص کسب مجوز از هیئتمدیره وعدم شرکت مدیر ذینفع دررأيگیري صورت پذیرفته است .لیکن ،به نظر این سازمان معاملت مزبور بر اساس روابط
خاص تجاري في مابین شرکت هاي گروه انجام شده است.
 .14گزارش هیئتمدیره درباره فعالیت و وضع عمومي شرکت ،موضوع ماده  232اصلحیه قانون تجارت ،که به منظور تقدیم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظیم گردیده ،مورد بررسي این سازمان قرار گرفته است .با توجه به
رسیدگیهاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهاي این گزارش  ،نظر این سازمان به موارد با اهمیتي که حاکي از مغایرت اطلعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئتمدیره باشد ،جلب نشده است.
 .15ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر رعایت نشده است - :افشاي صورتهاي مالي میان دورهاي  6ماهه حسابرسي شده و صورتهاي مالي سالنه حسابرسي نشده تلفیقي گروه به ترتیب حداکثر  75و
 90روز پس از پایان دوره و سال مالي
 افشاي پیش بیني عملکرد سالنه و براساس عملکرد واقعي  6 ،3و  9ماهه تلفیقي گروه حداکثر  30روز قبل از شروع سال مالي جدید و پایان مقاطع مذکور . افشاي صورتهاي مالي میاندورهاي  6ماهه حسابرسي شده شرکت هاي تحت کنترل (فرعي) حداکثر  60روز و در صورت الزام به تهیه صورتهاي مالي تلفیقي حداکثر  75روز بعد از پایان دوره  6ماهه . انتشار صورتهاي مالي سالنه حسابرسي شده شرکت اصلي و تلفیقي گروه و گزارش فعالیت هیات مدیره حداقل  10روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي. .16در اجراي ماده  33دستورالعمل اجرایي قانون مبارزه با پولشویي توسط حسابرسان ،رعایت مفاد قانون مزبوروآییننامهها و دستورالعملهاي اجرایي مرتبط ،درچارچوب چکلیستهاي ابلغي مرجع ذیربط و استانداردهاي حسابرسي ،توسط این
سازمان مورد ارزیابي قرار گرفته است.با توجه به بررسیهاي انجام شده این سازمان به موارد با اهمیتي حاکي ازعدم رعایت قوانین ومقررات یاد شده برخورد نکرده است.
تاریخ تهیه گزارش

30تیر1395
سازمان حسابرسی

 4از 20

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
شركت :شركت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)

شماره اطلعیه 287059 :

نماد :خساپا

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1394/12/29حسابرسی شده)

كد صنعت341005 :

سرمایه ثبت شده 39,266,675 :میلیون ریال

سال مالی منتهی به1394/12/29 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

امضا كننده

سمت

شماره عضویت

زمان

مدیر گروه سازمان حسابرسی

اسحاق نوری

09:40:14 1395/05/11

مدیر ارشد سازمان حسابرسی

حسین شاهین فر

10:27:32 1395/05/11

عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی

پرویز مرادی حامد

11:06:32 1395/05/11

 5از 20

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
نماد :خساپا

شركت :شركت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)

شماره اطلعیه 287059 :

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1394/12/29حسابرسی شده)
ترازنامه تلفیقی

دارایی های جاری
موجودی نقد

در تاریخ 1394/12/29

در تاریخ 1393/12/29

درصد تغییر

كد صنعت341005 :

سرمایه ثبت شده 39,266,675 :میلیون ریال

سال مالی منتهی به1394/12/29 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

شرح

در تاریخ  1394/12/29در تاریخ  1393/12/29درصد تغییر

بدهی ها

6,924,085

5,781,538

20

بدهیهای جاری

--

سرمایهگذاریهای كوتاه مدت

1,830,486

2,316,102

()21

پرداختنیهای تجاری

37,536,365

27,684,181

36

دریافتنیهای تجاری

28,997,818

21,077,346

38

پرداختنیهای غیرتجاری

15,608,348

10,078,777

55

دریافتنیهای غیرتجاری

14,742,735

17,385,797

()15

مالیات پرداختنی

1,054,210

1,582,574

()33

موجودی مواد و كال

24,306,426

25,521,808

()5

سود سهام پرداختنی

3,953,831

3,980,687

()1

پیش پرداختها و سفارشات

6,121,025

7,728,801

()21

تسهیلت مالی

74,643,058

56,127,508

33

384,813

279,624

38

ذخایر

1,739,070

1,342,227

30

83,307,388

80,091,016

4

پیشدریافتهای جاری

18,542,700

20,122,892

()8

--

بدهیهای مرتبط با داراییهای

44,100

0

--

دریافتنیهای بلندمدت

9,100,321

6,828,657

33

جمع بدهیهای جاری

153,121,682

120,918,846

27

سرمایهگذاریهای بلندمدت

4,100,602

4,006,769

2

بدهیهای غیرجاری

سرمایهگذاری در املک

2,600,948

2,594,622

0

پرداختنیهای بلندمدت

داراییهای نامشهود

1,045,072

875,612

19

پیشدریافتهای غیرجاری

سرقفلی

1,386,791

1,363,783

2

داراییهای نگهداری شده برای فروش
جمع داراییهای جاری
داراییهای غیرجاری

نگهداری شده برای فروش

-1,463,728

494,246

196

0

0

--

تسهیلت مالی بلندمدت

6,582,300

11,584,433

()43

داراییهای ثابت مشهود

53,725,766

18,693,654

187

ذخیره مزایای پایان خدمت كاركنان

5,904,715

4,348,257

36

سایر داراییها

4,574,647

3,831,330

19

جمع بدهیهای غیرجاری

13,950,743

16,426,936

()15

جمع داراییهای غیرجاری

76,534,147

38,194,427

100

جمع بدهیها

167,072,425

137,345,782

22

حقوق صاحبان سهام
سرمایه

39,266,675

17,443,306

125

سهام شركت اصلی در مالکیت شركت

()4,776,811

()973,939

390

افزایش (كاهش) سرمایه در جریان

()21,823,369

()7,043,306

210

0

0

--

های فرعی

صرف (كسر) سهام
 6از 20

--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
نماد :خساپا

شركت :شركت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)

شماره اطلعیه 287059 :

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1394/12/29حسابرسی شده)

كد صنعت341005 :

سرمایه ثبت شده 39,266,675 :میلیون ریال

سال مالی منتهی به1394/12/29 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

سهام خزانه

0

0

--

اندوخته قانونی

2,659,432

2,606,805

2

سایر اندوختهها

115,739

92,040

26

0

0

--

22,356,763

0

--

67,892

58,898

15

0

0

--

سود (زیان) انباشته

()50,039,565

()33,317,761

50

جمع حقوق قابل انتساب به صاحبان

()12,173,244

()21,133,957

()42

سهم اقلیت

4,942,354

2,073,618

138

جمع حقوق صاحبان سهام

()7,230,890

()19,060,339

()62

جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام

159,841,535

118,285,443

35

مازاد تجدید ارزیابی داراییهای
نگهداری شده برای فروش

مازاد تجدید ارزیابی داراییها
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد
پول گزارشگری

اندوخته تسعیر ارز داراییها و
بدهیهای شركتهای دولتی

سهام شركت اصلی

جمع داراییها

159,841,535

118,285,443

35

 7از 20

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
شركت :شركت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)

نماد :خساپا

شماره اطلعیه 287059 :

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1394/12/29حسابرسی شده)
صورت سود و زیان تلفیقی

كد صنعت341005 :

سرمایه ثبت شده 39,266,675 :میلیون ریال

سال مالی منتهی به1394/12/29 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

واقعی سال مالی
حسابرسی شده منتهی به

حسابرسی شده منتهی به

سود (زیان) خالص

درصد تغییر
--

درآمدهای عملیاتی

111,701,925

123,153,285

()9

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

()95,138,485

()106,171,799

()10

سود (زیان) ناخالص

16,563,440

16,981,486

()2

هزینههای فروش ،اداری و عمومی

()13,884,910

()10,961,330

27

سایر درآمدهای عملیاتی

0

0

--

سایر هزینههای عملیاتی

()3,137,724

()1,732,284

81

()459,194

4,287,872

--

()20,939,495

()18,811,123

11

()10,818

657,601

--

1,912,044

3,540,276

()46

()19,497,463

()10,325,374

89

228,507

96,202

138

()19,268,956

()10,229,172

88

()423,392

()606,032

()30

()19,692,348

()10,835,204

82

0

0

--

سود (زیان) خالص

()19,692,348

()10,835,204

82

سهم اقلیت از سود (زیان) خالص

()1,675,868

()859,759

95

سود (زیان) خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شركت اصلی

()18,016,480

()9,975,445

81

سود (زیان) عملیاتی
هزینههای مالی
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی -درآمد سرمایهگذاریها
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی -اقلم متفرقه
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شركتهای وابسته
سهم گروه از سود شركتهای وابسته
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
مالیات بر درآمد
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی

سود (زیان) پایه هر سهم

--

سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم -عملیاتی

()36

71

--

سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم -غیرعملیاتی

()479

()356

35

سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده

()514

()285

80

()1,029

()570

81

سود (زیان) پایه هر سهم
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم

- 8از 20

پیش بینی حسابرسی نشده سال مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
شركت :شركت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)

نماد :خساپا

شماره اطلعیه 287059 :

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1394/12/29حسابرسی شده)

كد صنعت341005 :

سرمایه ثبت شده 39,266,675 :میلیون ریال

سال مالی منتهی به1394/12/29 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم -عملیاتی

0

0

--

سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم -غیرعملیاتی

0

0

--

سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده

0

0

--

سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم

0

0

--

گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی

--

سود (زیان) خالص

()19,692,348

()10,835,204

82

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره

()36,374,283

()25,616,134

42

تعدیلت سنواتی

()1,416,068

()1,940,607

()27

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده

()37,790,351

()27,556,741

37

()333,027

()389,045

()14

0

0

--

()38,123,378

()27,945,786

36

28,153

1,120,660

()97

()57,787,573

()37,660,330

53

انتقال به اندوخته قانونی

()85,942

()104,716

()18

انتقال به سایر اندوختهها

()22,442

()25,305

()11

سود (زیان) انباشته پایان دوره

()57,895,957

()37,790,351

53

سهم اقلیت از سود (زیان) انباشته

()7,856,392

()4,472,590

76

سود (زیان) انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شركت اصلی

()50,039,565

()33,317,761

50

()459

()572

()20

39,266,675

17,443,306

125

سود سهام مصوب
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام
سود قابل تخصیص

سود (زیان) خالص هر سهم– ریال
سرمایه

 9از 20

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
شركت :شركت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)

نماد :خساپا

شماره اطلعیه 287059 :

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1394/12/29حسابرسی شده)
صورت سود وزیان تلفیقی

كد صنعت341005 :

سرمایه ثبت شده 39,266,675 :میلیون ریال

سال مالی منتهی به1394/12/29 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

واقعی سال مالی

حسابرسی شده منتهی به 1394/12/29

حسابرسی شده منتهی به 1393/12/29

درصد تغییر
--

سود (زیان) خالص
درآمدهای عملیاتی

111,701,925

123,153,285

()9

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

()95,138,485

()106,171,799

()10

سود (زیان) ناخالص

16,563,440

16,981,486

()2

هزینههای فروش ،اداری و عمومی

()13,884,910

()10,961,330

27

سایر درآمدهای عملیاتی

0

0

--

سایر هزینههای عملیاتی

()3,137,724

()1,732,284

81

()459,194

4,287,872

--

()20,939,495

()18,811,123

11

()10,818

657,601

--

1,912,044

3,540,276

()46

()19,497,463

()10,325,374

89

228,507

96,202

138

()19,268,956

()10,229,172

88

()423,392

()606,032

()30

()19,692,348

()10,835,204

82

0

0

--

سود (زیان) خالص

()19,692,348

()10,835,204

82

سهم اقلیت از سود (زیان) خالص

()1,675,868

()859,759

95

سود (زیان) خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شركت اصلی

()18,016,480

()9,975,445

81

سود (زیان) عملیاتی
هزینههای مالی
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی -درآمد سرمایهگذاریها
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی -اقلم متفرقه
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شركتهای وابسته
سهم گروه از سود شركتهای وابسته
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
مالیات بر درآمد
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی

--

سود (زیان) پایه هر سهم
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم -عملیاتی

()36

71

--

سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم -غیرعملیاتی

()479

()356

35

سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده

()514

()285

80

()1,029

()570

81

سود (زیان) پایه هر سهم
 10از 20

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
شركت :شركت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)

نماد :خساپا

شماره اطلعیه 287059 :

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1394/12/29حسابرسی شده)

كد صنعت341005 :

سرمایه ثبت شده 39,266,675 :میلیون ریال

سال مالی منتهی به1394/12/29 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال
--

سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم -عملیاتی

0

0

--

سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم -غیرعملیاتی

0

0

--

سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده

0

0

--

سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم

0

0

---

گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی
سود (زیان) خالص

()19,692,348

()10,835,204

82

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره

()36,374,283

()25,616,134

42

تعدیلت سنواتی

()1,416,068

()1,940,607

()27

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده

()37,790,351

()27,556,741

37

()333,027

()389,045

()14

0

0

--

()38,123,378

()27,945,786

36

28,153

1,120,660

()97

()57,787,573

()37,660,330

53

انتقال به اندوخته قانونی

()85,942

()104,716

()18

انتقال به سایر اندوختهها

()22,442

()25,305

()11

سود (زیان) انباشته پایان دوره

()57,895,957

()37,790,351

53

سهم اقلیت از سود (زیان) انباشته

()7,856,392

()4,472,590

76

سود (زیان) انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شركت اصلی

()50,039,565

()33,317,761

50

()459

()572

()20

39,266,675

17,443,306

125

سود سهام مصوب
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام
سود قابل تخصیص

سود (زیان) خالص هر سهم– ریال
سرمایه

 11از 20

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
شركت :شركت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)

نماد :خساپا

شماره اطلعیه 287059 :

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1394/12/29حسابرسی شده)

كد صنعت341005 :

سرمایه ثبت شده 39,266,675 :میلیون ریال

سال مالی منتهی به1394/12/29 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی
شرح

واقعی دوره  12ماهه حسابرسی شده
منتهی به 1394/12/29

واقعی دوره  12ماهه حسابرسی
شده منتهی به 1393/12/29

فعالیتهای عملیاتی
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی -عادی
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی -استثنایی
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی

درصد تغییر
--

15,865,186

15,763,888

1

0

0

--

15,865,186

15,763,888

1

بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی

-289,501

295,141

)(2

)(20,937,828

)(18,810,429

11

سود دریافتی بابت سایر سرمایهگذاریها

873,168

1,350,206

)(35

سود سهام پرداختی به سهامداران شركت اصلی

)(37,974

)(477,596

)(92

سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت

)(321,909

)(302,979

6

)(20,135,042

)(17,945,657

12

سود سهام دریافتی
سود پرداختی بابت استقراض

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی
بابت تأمین مالی

مالیات بر درآمد
مالیات بر درآمد پرداختی

-)(584,345

)(951,756

فعالیتهای سرمایهگذاری

63
--

وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود

390,747

906,640

)(57

وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود

)(3,459,665

)(3,076,752

12

وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهود

9,229

34,752

)(73

وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود

)(1,120,144

)(1,927,421

)(42

وجوه دریافتی جهت فروش شركت فرعی

0

0

--

وجوه پرداختی جهت خرید شركت فرعی پس از كسر وجوه نقد تحصیلشده

0

0

--

وجوه دریافتی بابت فروش سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت

0

3,004,296

--

تسهیلت اعطایی به اشخاص

0

0

--

 12از 20

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
شركت :شركت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)

نماد :خساپا

شماره اطلعیه 287059 :

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1394/12/29حسابرسی شده)

كد صنعت341005 :

سرمایه ثبت شده 39,266,675 :میلیون ریال

سال مالی منتهی به1394/12/29 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

0

0

--

وجوه پرداختی بابت تحصیل سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت

)(93,833

0

--

وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای كوتاه مدت

454,361

404,980

12

وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای كوتاه مدت

0

0

--

وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاری در املک

0

0

--

وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاری در املک

)(6,326

)(2,594,622

)(100

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاری

)(3,825,631

)(3,248,127

18

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی

)(9,047,243

)(6,014,241

50

استرداد تسهیلت اعطایی به اشخاص

فعالیتهای تأمین مالی

-0

0

--

556,320

0

--

وجوه دریافتی بابت فروش سهام شركت اصلی توسط شركت های فرعی /سهام

0

40,646

--

وجوه پرداختی بابت تحصیل سهام شركت اصلی توسط شركت های فرعی/سهام

)(3,802,872

0

--

وجوه دریافتی حاصل از استقراض

55,555,562

74,226,616

)(25

بازپرداخت اصل استقراض

)(42,042,145

)(72,420,766

)(42

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی

10,266,865

1,846,496

456

خالص افزایش (كاهش) در موجودی نقد

1,219,622

)(4,167,745

--

موجودی نقد در ابتدای دوره

5,781,538

9,646,971

)(40

)(77,075

302,312

--

6,924,085

5,781,538

20

0

0

--

وجوه حاصل از افزایش سرمایه شركت اصلی
وجوه حاصل از افزایش سرمایه شركتهای فرعی -سهم اقلیت
خزانه

خزانه

تأثیر تغییرات نرخ ارز
موجودی نقد در پایان دوره
مبادلت غیرنقدی

 13از 20

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
شركت :شركت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)

شماره اطلعیه 287059 :

نماد :خساپا

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1394/12/29حسابرسی شده)
ترازنامه

در تاریخ 1394/12/29

در تاریخ  1393/12/29درصد تغییر

دارایی های جاری
داراییهای جاری

كد صنعت341005 :

سرمایه ثبت شده 39,266,675 :میلیون ریال

سال مالی منتهی به1394/12/29 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال
در تاریخ  1394/12/29در تاریخ  1393/12/29درصد تغییر

شرح

بدهی ها

--

بدهیهای جاری

--

موجودی نقد

1,992,868

1,089,637

83

پرداختنیهای تجاری

19,010,436

18,222,171

4

سرمایهگذاریهای كوتاه مدت

1,000,000

1,000,000

0

پرداختنیهای غیرتجاری

7,999,357

5,431,957

47

دریافتنیهای تجاری

7,525,203

7,137,480

5

مالیات پرداختنی

63,396

64,941

()2

دریافتنیهای غیرتجاری

14,748,939

11,782,997

25

سود سهام پرداختنی

3,768,793

3,806,767

()1

موجودی مواد و كال

6,587,573

5,342,209

23

تسهیلت مالی

26,151,018

20,612,184

27

پیش پرداختها و سفارشات

1,799,659

2,400,435

()25

ذخایر

972,432

348,928

179

0

0

--

پیشدریافتهای جاری

11,943,852

10,899,537

10

33,654,242

28,752,758

17

بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری

0

0

--

69,909,284

59,386,485

18

داراییهای نگهداری شده برای فروش
جمع داراییهای جاری

--

داراییهای غیرجاری

شده برای فروش

جمع بدهیهای جاری

دریافتنیهای بلندمدت

8,915,740

5,916,161

51

بدهیهای غیرجاری

سرمایهگذاریهای بلندمدت

54,477,364

24,494,800

122

سرمایهگذاری در املک
داراییهای نامشهود
داراییهای ثابت مشهود
سایر داراییها
جمع داراییهای غیرجاری

--

پرداختنیهای بلندمدت

0

0

--

0

0

--

پیشدریافتهای غیرجاری

0

0

--

554,092

415,101

33

تسهیلت مالی بلندمدت

1,543,652

2,712,482

()43

13,496,962

13,794,103

()2

ذخیره مزایای پایان خدمت كاركنان

1,969,613

1,457,569

35

968,073

460,200

110

جمع بدهیهای غیرجاری

3,513,265

4,170,051

()16

78,412,231

45,080,365

74

جمع بدهیها

73,422,549

63,556,536

16

حقوق صاحبان سهام

سرمایه

39,266,675

17,443,306

125

افزایش (كاهش) سرمایه در جریان

0

0

--

صرف (كسر) سهام

0

0

--

سهام خزانه

0

0

--

1,040,000

1,040,000

0

اندوخته قانونی
 14از 20

--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
نماد :خساپا

شركت :شركت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)

شماره اطلعیه 287059 :

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1394/12/29حسابرسی شده)

كد صنعت341005 :

سرمایه ثبت شده 39,266,675 :میلیون ریال

سال مالی منتهی به1394/12/29 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

سایر اندوختهها

0

0

--

مازاد تجدید ارزیابی داراییهای

0

0

--

مازاد تجدید ارزیابی داراییها

0

0

--

تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد

0

0

--

اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای

0

0

--

سود (زیان) انباشته

()1,662,751

()8,206,719

()80

جمع حقوق صاحبان سهام

38,643,924

10,276,587

276

جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام

112,066,473

73,833,123

52

نگهداری شده برای فروش

پول گزارشگری

شركتهای دولتی

جمع داراییها

112,066,473

73,833,123

52

 15از 20

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
شركت :شركت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)

نماد :خساپا

شماره اطلعیه 287059 :

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1394/12/29حسابرسی شده)
صورت سود وزیان

كد صنعت341005 :

سرمایه ثبت شده 39,266,675 :میلیون ریال

سال مالی منتهی به1394/12/29 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

واقعی سال مالی

حسابرسی شده منتهی به 1394/12/29

حسابرسی شده منتهی به1393/12/29

سود (زیان) خالص

درصد تغییر
--

درآمدهای عملیاتی

58,419,543

69,233,279

()16

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

()49,162,199

()57,610,764

()15

سود (زیان) ناخالص

9,257,344

11,622,515

()20

هزینههای فروش ،اداری و عمومی

()7,288,938

()5,023,813

45

سایر درآمدهای عملیاتی

0

0

--

سایر هزینههای عملیاتی

()900,656

()356,844

152

سود (زیان) عملیاتی

1,067,750

6,241,858

()83

هزینههای مالی

()7,847,854

()8,154,387

()4

سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی -درآمد سرمایهگذاریها

12,791,384

1,271,653

906

532,688

867,166

()39

6,543,968

226,290

2,792

0

()79,156

--

6,543,968

147,134

4,348

0

0

--

6,543,968

147,134

4,348

سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی -اقلم متفرقه
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
مالیات بر درآمد
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
سود (زیان) خالص

--

سود (زیان) پایه هر سهم
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم -عملیاتی

63

139

()55

سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم -غیرعملیاتی

104

()135

--

0

0

--

167

4

4,075

سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
سود (زیان) پایه هر سهم

--

سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم -عملیاتی

0

0

--

سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم -غیرعملیاتی

0

0

--

سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده

0

0

--

سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم

0

0

--

 16از 20

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
شركت :شركت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)

نماد :خساپا

شماره اطلعیه 287059 :

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1394/12/29حسابرسی شده)

كد صنعت341005 :

سرمایه ثبت شده 39,266,675 :میلیون ریال

سال مالی منتهی به1394/12/29 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال
--

گردش حساب سود (زیان) انباشته
سود (زیان) خالص

6,543,968

147,134

4,348

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره

()8,086,565

()8,087,235

0

()120,154

()266,618

()55

()8,206,719

()8,353,853

()2

سود سهام مصوب

0

0

--

تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

0

0

--

()8,206,719

()8,353,853

()2

0

0

--

()1,662,751

()8,206,719

()80

انتقال به اندوخته قانونی

0

0

--

انتقال به سایر اندوختهها

0

0

--

()1,662,751

()8,206,719

()80

167

8

1,988

39,266,675

17,443,306

125

تعدیلت سنواتی
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام
سود قابل تخصیص

سود (زیان) انباشته پایان دوره
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال
سرمایه

 17از 20

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
شركت :شركت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)

نماد :خساپا

شماره اطلعیه 287059 :

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1394/12/29حسابرسی شده)

كد صنعت341005 :

سرمایه ثبت شده 39,266,675 :میلیون ریال

سال مالی منتهی به1394/12/29 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد
شرح

واقعی دوره  12ماهه حسابرسی شده منتهی واقعی دوره  12ماهه حسابرسی شده منتهی به
1393/12/29

به 1394/12/29

--

فعالیتهای عملیاتی
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی -عادی
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی -استثنایی
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی

درصد تغییر

1,796,625

2,942,228

)(39

0

0

--

1,796,625

2,942,228

)(39
--

بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
سود سهام دریافتی

1,665,815

621,357

168

سود پرداختی بابت استقراض

)(7,847,854

)(8,154,387

)(4

سود دریافتی بابت سایر سرمایهگذاریها

239,649

547,914

)(56

سود سهام پرداختی

)(37,974

)(477,596

)(92

)(5,980,364

)(7,462,712

)(20

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود
پرداختی بابت تأمین مالی

--

مالیات بر درآمد
مالیات بر درآمد پرداختی

)(114,539

)(1,545

)(99
--

فعالیتهای سرمایه گذاری
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود

412,827

518,168

)(20

وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود

)(1,116,433

)(1,208,027

)(8

وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهود

0

0

--

وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود

)(312,612

)(130,836

139

وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت

2,981,377

1,949,175

53

تسهیلت اعطایی به اشخاص

0

0

--

استرداد تسهیلت اعطایی به اشخاص

0

0

--

)(15,003

)(604,904

)(98

وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای بلندمدت
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
شركت :شركت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)

نماد :خساپا

شماره اطلعیه 287059 :

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1394/12/29حسابرسی شده)

كد صنعت341005 :

سرمایه ثبت شده 39,266,675 :میلیون ریال

سال مالی منتهی به1394/12/29 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای كوتاهمدت

0

29,201

--

وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای كوتاهمدت

0

0

--

وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاری در املک

0

954,625

--

وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاری در املک

)(507,872

0

--

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاری

1,442,284

1,507,402

)(4

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی

)(2,743,000

)(3,127,621

)(12
--

فعالیتهای تأمین مالی
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه

0

0

--

وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه

0

0

--

وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه

0

0

--

وجوه دریافتی حاصل از استقراض

25,516,173

27,689,593

)(8

بازپرداخت اصل استقراض

)(21,875,358

)(27,856,383

)(21

3,640,815

)(166,790

--

897,815

)(3,294,411

--

1,089,637

4,393,947

)(75

5,416

)(9,899

--

موجودی نقد در پایان دوره

1,992,868

1,089,637

83

مبادلت غیرنقدی

21,823,369

7,043,306

210

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی
خالص افزایش (كاهش) در موجودی نقد
موجودی نقد در ابتدای دوره
تآثیر تغییرات نرخ ارز
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
شركت :شركت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)

شماره اطلعیه 287059 :

نماد :خساپا

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1394/12/29حسابرسی شده)

كد صنعت341005 :

سرمایه ثبت شده 39,266,675 :میلیون ریال

سال مالی منتهی به1394/12/29 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

آمار تولید و فروش
مقدار تولید
نوع گروه یا محصول

واحد

واقعی سال مالی

حسابرسی شده منتهی به 1394/12/29

حسابرسی شده منتهی به 1393/12/29

درصد تغییر

خانواده پراید

دستگاه

215,115

276,992

()22.34

خانواده تیبا

دستگاه

75,766

94,152

()19.53

محصولت  CKDوارداتي

دستگاه

10,413

3,082

237.87

301,294

374,226

()19.49

جمع
مقدار فروش
نوع گروه یا محصول

واحد

واقعی سال مالی
حسابرسی شده منتهی به 1394/12/29

حسابرسی شده منتهی به 1393/12/29

درصد تغییر

خانواده پراید

دستگاه

213,596

288,444

()25.95

خانواده تیبا

دستگاه

75,174

93,784

()19.84

محصولت  CKDوارداتي

دستگاه

9,757

3,880

151.47

298,527

386,108

()22.68

جمع
مبلغ فروش
نوع گروه یا محصول

واحد

واقعی سال مالی
حسابرسی شده منتهی به 1394/12/29

حسابرسی شده منتهی به 1393/12/29

درصد تغییر

خانواده پراید

میلیون ر

36,183,121

47,146,244

()23.25

خانواده تیبا

میلیون ر

15,643,104

19,500,872

()19.78

محصولت  CKDوارداتي

میلیون ر

6,593,318

2,586,163

154.95

58,419,543

69,233,279

()15.62

جمع
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