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گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام

سایپا

گزارش نسبت به صورت های مالی
بند مقدمه
- 1 .1صورتهاي مالي تلفیقي گروه و شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا) سهامي عام شامل ترازنامهها به تاریخ  29اسفندماه  1392و صورتهاي سود و زیان ،سود وزیان جامع و جریان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاریخ مزبور و
یادداشتهاي توضیحي  1تا  41توسط 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 و حسابرسي 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 مقرردر اصلحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
مبانی اظهار نظر مشروط
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 .4بهموجب پاسخ تأییدیه دریافتي  ،سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران  ،مانده طلب خود را از شرکت اصلي مبلغ745ر 6میلیارد ر اعلم نمود که با مانده طبق دفاتر شرکت مبلغ 544ر 1میلیارد ر مغایرت دارد.
باتوجه به مراتب فوق و عدم تهیه صورت تطبیق حساب فیمابین ،تعیین آثار مالي احتمالي ناشي از حل وفصل مغایرت مذکوربرصورتهاي مالي مورد گزارش ،براي این سازمان میسر نگردیده است.
 .5سرفصل حسابها واسناد دریافتني تجاري گروه (یادداشت توضیحي  7صورتهاي مالي) شامل مبلغ 407ر5میلیاردر (شرکت اصلي مبلغ 352ر 1میلیارد 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 سرفصل حسابها و اسناد دریافتني تجاري ،سایر حسابها و اسناد دریافتني ،موجودي مواد و کال،
سفارشات وپیشپرداختها ،دارائیهاي ثابت (پیشپرداختهاي سرمایهاي و پروژههاي در جریان ساخت) گروه شامل مبلغ 429ر 3میلیاردر (شرکت اصلي مبلغ  639میلیاردر) مانده حسابهاي راکد و سنواتي ميباشد که اقدامات انجام شده منجر
به وصول و یا تسویه آنها نشده است .با توجه به مراتب فوق ،احتساب ذخیره مطالبات مشکوکالوصول و یا ذخیره کاهش ارزش دارائیها ضروري است ،لیکن بدلیل عدم دسترسي به اطلعات و مدارک موردنیاز ،تعیین مبلغ دقیق و آثار مالي ناشي
از آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش ،در حال حاضر براي این سازمان امکانپذیر نگردیده است.
 .6مانده تهاتر نشده شرکتهاي مشمول تلفیق به مبلغ  883میلیاردر (شامل اقلم باز بدهکار به مبلغ 770ر 1میلیاردر و اقلم باز بستانکار به مبلغ  887میلیاردر) ميباشد که بدون تعیین ماهیت و رفع مغایرات مزبور تحت سرفصل سایر
حسابها و اسناد دریافتني (یادداشت توضیحي 8صورتهاي مالي) منظور گردیده است .هر چند اصلح حسابها از این بابت ضروري است ،لیکن به دلیل عدم دسترسي به اطلعات کافي ،تعیین آثار مالي ناشي از این امر برصورتهاي مالي مورد
گزارش ،در شرایط حاضر براي این سازمان مقدور نگردیده است.
 .7با توجه به برگهاي تشخیص و قطعي صادره در ارتباط با مالیات عملکرد سنوات قبل شرکتهاي گروه  ،مجموعا مبلغ  855میلیاردر و بابت مالیات بر ارزش افزوده و مالیات تکلیفي شرکتهاي اصلي و گروه جمعا مبلغ  489میلیاردر
کسري ذخیره وجود دارد .ضمن آنکه براي تعدادي از شرکتهاي گروه برگ تشخیص و یا قطعي مالیات براي برخي از سنوات مالي صادر نگردیده است .با توجه به موارد فوق و با عنایت به وجود برخي هزینههاي غیرقابل قبول مالیاتي براي
سنوات مالي قبل و سال مالي مورد گزارش  ،احتساب ذخیره مالیات درحسابها ضروري ميباشد .لیکن با توجه به اعتراض شرکتها به برگهاي تشخیص و قطعي صادره ،تعیین بدهي قطعي از بابت موارد فوق ،منوط به رسیدگي و اظهارنظر
نهائي مسئولین مالیاتي ميباشد.
اظهار نظر مشروط
 .8به نظر این سازمان ،به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي  5الي  7و همچنین به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند  ،4صورتهاي مالي یاد شده در بال ،وضعیت مالي گروه و شرکت ایرانيتولید اتومبیل (سایپا) سهاميعام در تاریخ29
اسفندماه  1392و 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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 .9بشرح مندرج در یادداشت توضیحي 7 -5صورتهاي مالي ،مانده مطالبات ارزي شرکت اصلي ازشرکت ونیراتو ونزوئل در پایان سال مالي مورد گزارش مبلغ  898میلیارد ر معادل  29/8میلیون دلر (سال مالي قبل  718میلیارد ر معادل
20/9میلیون دلر) بابت فروش قطعات  SKDبه آن شرکت مي باشد که اقدامات شرکت جهت وصول کامل آن به نتیجه نرسیده است.
اظهار نظر این سازمان در اثر مفاد بند فوق مشروط نشده است.
 .10تسهیلت مالي ارزي (یادداشت توضیحي20صورتهاي مالي) شامل مبلغ 579ر 40میلیون وون کره جنوبي مربوط به اصل مبلغ تسهیلت دریافتي شرکت اصلي بابت  4فقره اعتبار اسنادي از بانک ملت شعبه جیحون  ،مبلغ  1/4میلیون یورو
تسهیلت دریافتي شرکت فنرسازي زر از بانک ملت شعبه زامیاد و مبالغ 19/2میلیون یورو و 105/7میلیون یوان چین تسهیلت دریافتي شرکت زامیاد از بانک ملت مي باشد که در تاریخ ترازنامه به نرخ ارز مرجع تسعیر گردیده است .نظر به
اینکه مستندات و اطلعات کافي حاکي از قطعیت تأمین ارز مورد نیاز از طریق مراجع قانوني ذیربط (بانک مرکزي جمهوري اسلمي ایران و سیستم بانکي کشور) در اختیار حسابرسان قرار نگرفته است ،لذا استفاده از ارزهاي مذکور بعنوان
ارز قابل دسترس جهت تسویه بدهيهاي فوق و نیز نرخ اعمال شده براي محاسبه هم ارز ریالي آن براي این سازمان محرز نبوده و منوط به تعیین تکلیف ،ابلغ و اجراي سیاستهاي آتي بانک مرکزي جمهوري اسلمي ایران است.
اظهارنظر این سازمان دراثر مفاد بند فوق مشروط نشده است.
گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی
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 .11موارد عدم رعایت الزامات قانوني مقرر در اصلحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زیر است:
1-11مفاد ماده  89اصلحیه قانون تجارت و ماده  18اساسنامه شرکت مبني بر تشکیل مجمع عمومي عادي سالنه صاحبان سهام ،حداکثر  4ماه پس از پایان سال مالي درخصوص مجمع عمومي جهت عملکرد سال مالي قبل.2-11مفاد ماده  232اصلحیه قانون تجارت مبني بر تهیه و ارائه صورتهاي مالي به ضمیمه گزارش درباره فعالیت و وضع عمومي شرکت پس از پایان سال مالي و حداقل  20روز قبل از تاریخ مجمع عمومي عادي سالنه.3-11مفاد ماده  240اصلحیه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود سهام ظرف مدت  8ماه پس از تصویب مجمع عمومي درخصوص سودسهام سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران و تعدادي از شرکتها.4-11زیان انباشته شرکت اصلي بالغ بر  77درصد سرمایه ثبت شده آن ميباشد .لذا در این خصوص نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را به مفاد ماده  141اصلحیه قانون تجارت  ،جلب مينماید.5-11پیگیریهاي شرکت جهت انجام تکالیف مقرر توسط مجمع عمومي عادي بطور فوقالعاده مورخ  30مردادماه  1392دررابطه با بندهاي 5،6و 9فوق وموارد زیر به نتیجه قطعي نرسیده است:وصول مطالبات از شرکت پالیش و پخش فرآوردههاي نفتي.تسویه حساب با سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران درخصوص بدهیهاي مربوط به سود سهام سنوات قبل.انتقال  22درصد از سهام شرکت تاپکو به شرکت سرمایهگذاري و توسعه صنعتي نیوان ابتکار که براساس صورتهاي مالي شرکت تاپکو به نام شرکت صندوق بازنشستگي کشوري ميباشد.وصول مطالبات شرکت گروه سرمایهگذاري سایپا از شرکتهاي وابسته ( شرکتهاي سرمایه گذاري گروه صنعتي رنا ،پیشگامان بازرگاني ستاره تابان ،تجارت الکترونیک خودرو تابان و توسعه سرمایه رادین). رعایت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار. .12معاملت مندرج در بند "الف" یادداشت توضیحي  39-2صورتهاي 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 مقرر در ماده قانوني یاد شده درخصوص کسب مجوز از هیئتمدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأيگیري صورت پذیرفته است.لیکن معاملت مزبور در روال روابط خاص تجاري
في مابین صورت گرفته است.
 .13گزارش 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 ،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.
 .14ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر رعایت نشده است:
افشاء صورتهاي مالي میان دورهاي  6ماهه حسابرسي شده تلفیقي گروه حداکثر  75روز پس از پایان دوره مالي  6ماهه (بند  4ماده .)7افشاء صورتهاي مالي حسابرسي نشده شرکت اصلي حداکثر 60روز و صورتهاي مالي تلفیقي گروه حداکثر 90روز پس از پایان سال مالي (بند  5ماده .)7افشاء برنامههاي آتي مدیریت و پیشبیني عملکرد سالنه شرکت اصلي و تلفیقي گروه حداقل 30روز قبل از شروع سال مالي جدید (بند 6ماده.)7افشاء پیشبیني عملکرد سالنه تلفیقي گروه براساس عملکرد واقعي  6 ،3و  9ماهه ،حداکثر 30روز پس از پایان مقاطع مذکور (بند  7ماده .)7ارائه صورتجلسه مجمععمومي حداکثر ظرف مدت  10روز پس از تاریخ تشکیل مجمععمومي به مرجع ثبت شرکتها و افشاء نسخهاي از صورتجلسه مذکور حداکثر ظرف یک هفته پس از ابلغ ثبت (ماده .)10 4از 13
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ارائه صورتهاي مالي سالنه شرکت به ضمیمه گزارش فعالیت و وضععمومي شرکت حداکثر ظرف  3ماه پس از پایان سال مالي به بازرس (ماده  49اساسنامه نمونه). .15بدهیهاي جاري شرکت اصلي حدود  2/2برابر داراییهاي جاري آن ميباشد .همچنین نسبت مالکانه شرکت در پایان سال مالي حدود 14درصد ميباشد که با حداقل نسبت مالکانه شرکتهاي بورسي ( 20درصد براي بازار اول -تابلو فرعي)
فاصله نسبتا زیادي دارد.
 .16در اجراي ماده  33دستورالعمل اجرایي مبارزه با پولشویي توسط حسابرسان ،رعایت مفاد قانون مزبور و آییننامهها 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 از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.
تاریخ تهیه گزارش

26تیر1393
سازمان حسابرسی

امضا كننده

سمت

شماره عضویت

زمان

مدیر گروه سازمان حسابرسی

محمد نوری حسین آبادی

18:33:42 1393/04/30

مدیر ارشد سازمان حسابرسی

حسین شاهین فر

18:39:16 1393/04/30

عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی

پرویز مرادی حامد

19:09:44 1393/04/30
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
شركت :سایپا

شماره اطلعیه 174113 :

نماد :خساپا

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1392/12/29حسابرسی شده)
ترازنامه

دارایی های جاری
موجودی نقد

در تاریخ 1392/12/29

در تاریخ  1391/12/30درصد تغییر

4,393,947

1,768,686

148

كد صنعت341005 :

سرمایه ثبت شده 10,400,000 :میلیون ریال

سال مالی منتهی به1392/12/29 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال
در تاریخ  1392/12/29در تاریخ  1391/12/30درصد تغییر

شرح

بدهی ها
بدهی های جاری

سرمایه گذاریهای كوتاه مدت

1,029,201

1,078,588

()5

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

12,681,734

12,801,183

حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

3,176,360

6,929,717

()54

بدهی به شركتهای گروه و وابسته

0

0

طلب از شركتهای گروه و وابسته

0

0

سایر حسابها و اسناد پرداختنی

5,842,628

4,348,259

34

سایر حسابها و اسناد دریافتنی

10,968,409

11,832,731

()7

پیش دریافتها

16,045,020

8,250,656

94

موجودی مواد و كال

6,107,654

4,626,982

32

ذخیره مالیات

55,080

148,862

()63

0

0

سود سهام پرداختنی

4,284,363

6,854,530

()37

2,083,856

1,285,956

تسهیلت مالی دریافتی

21,735,264

21,845,094

()1

0

0

0

0

27,759,427

27,522,660

60,644,089

54,248,584

سفارشات
پیش پرداختها
دارایی های غیرجاری نگه داری شده برای فروش
جمع داراییهای جاری

دارایی های غیرجاری

حسابها و اسناد دریافتنی بلند مدت

0

0

62

بدهی های مرتبط با دارایی های

1

غیرجاری نگه داری شده برای فروش
جمع بدهیهای جاری

بدهی های غیرجاری

حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت

سرمایه گذاریهای بلند مدت

25,188,248

25,912,041

()3

تسهیلت مالی دریافتی بلند مدت

داراییهای ثابت مشهود

13,850,735

5,411,883

156

ذخیره مزایای پایان خدمت كاركنان

0

0

6,907,481

7,258,726

()5

45,946,464

38,582,650

19

داراییهای نامشهود
سایر داراییها
جمع داراییهای غیر جاری

جمع بدهیهای غیر جاری
جمع بدهیها

حقوق صاحبان سهام

سرمایه
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()1

12

1,500,000

1,504,014

0

1,549,875

1,124,051

853,233

32

2,624,051

3,907,122

()33

63,268,140

58,155,706

9

10,400,000

10,400,000

صرف سهام

0

0

دریافتی بابت افزایش سرمایه

0

0

اندوخته قانونی

1,040,000

1,040,000

سایر اندوخته ها

0

0

0

0

0

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

شركت :سایپا

شماره اطلعیه 174113 :

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1392/12/29حسابرسی شده)

كد صنعت341005 :

سرمایه ثبت شده 10,400,000 :میلیون ریال

سال مالی منتهی به1392/12/29 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال
0

0

مازاد تجدید ارزیابی دارایی های غیر

7,043,305

0

0

0

سود (زیان) انباشته

()8,045,554

()3,490,396

131

جمع حقوق صاحبان سهام

10,437,751

7,949,604

31

جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام

73,705,891

66,105,310

11

جاری نگه داری شده برای فروش

مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها

اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی

های شركت های دولتی

جمع داراییها

73,705,891

66,105,310

11
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
شركت :سایپا

نماد :خساپا

شماره اطلعیه 174113 :

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1392/12/29حسابرسی شده)
صورت سود وزیان

كد صنعت341005 :

سرمایه ثبت شده 10,400,000 :میلیون ریال

سال مالی منتهی به1392/12/29 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

واقعی سال مالی

حسابرسی شده منتهی به 1392/12/29

حسابرسی شده منتهی به1391/12/30

درصد تغییر

سود ( زیان ) خالص
فروش خالص

36,758,178

28,555,480

29

بهای تمام شده فروش

()34,154,622

()30,589,563

12

سود (زیان) ناخالص

2,603,556

()2,034,083

--

هزینه های اداری  ،عمومی و فروش

()3,058,891

()2,925,402

5

سایر درآمدها (هزینه های) عملیاتی

1,834,876

1,359,100

35

سود (زیان) عملیاتی

1,379,541

()3,600,385

--

هزینه های مالی

()7,215,477

()5,162,341

40

خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

1,280,778

1,557,632

()18

سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

()4,555,158

()7,205,094

()37

0

0

--

()4,555,158

()7,205,094

()37

0

0

--

()4,555,158

()7,205,094

()37

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

0

0

--

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

0

0

--

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

0

0

--

سود (زیان) پایه هر سهم

0

0

--

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
()4,555,158

سود (زیان) خالص
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()7,205,094

()37

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
شركت :سایپا

نماد :خساپا

شماره اطلعیه 174113 :

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1392/12/29حسابرسی شده)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
تعدیلت سنواتی
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده

تغییرات در سود (زیان) انباشته

كد صنعت341005 :

سرمایه ثبت شده 10,400,000 :میلیون ریال

سال مالی منتهی به1392/12/29 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

()3,671,301

7,767,170

--

180,905

107,528

68

()3,490,396

7,874,698

--

انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

0

0

--

تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

0

0

--

سود سهام مصوب

0

()4,160,000

--

اندوخته قانونی

0

0

--

سایر اندوخته ها

0

0

--

جمع تغییرات در سود انباشته

0

()4,160,000

--

سود (زیان) انباشته پایان دوره

()8,045,554

()3,490,396

131

()438

()693

()37

10,400,000

10,400,000

0

سود هر سهم پس از كسر مالیات
سرمایه
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
نماد :خساپا

شركت :سایپا

شماره اطلعیه 174113 :

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1392/12/29حسابرسی شده)

كد صنعت341005 :

سرمایه ثبت شده 10,400,000 :میلیون ریال

سال مالی منتهی به1392/12/29 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد
شرح

واقعی دوره  12ماهه حسابرسی شده
منتهی به 1392/12/29

واقعی دوره  12ماهه حسابرسی
شده منتهی به 1391/12/30

درصد تغییر

فعالیت های عملیاتی
جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی-عادی
جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی-
استثنایی
جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی
سود سهام دریافتی
سود سهام پرداختی
سود پرداختی بابت استقراض
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاریها
جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود
پرداختی بابت تامین مالی
مالیات بر درآمد
مالیات بر درآمد پرداختی
فعالیتهای سرمایه گذاری
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های ثابت مشهود
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های نامشهود
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلند مدت

14,347,531
0

2,866,467
0

401
--

14,347,531

2,866,467

401

0
()2,570,167
()7,215,477
615,010
()9,170,634

0
()2,527,532
()5,162,341
448,432
()7,241,441

-2
40
37
27

()93,782

()107,673

()13

545,965
()2,491,454
0
0
2,384,513

79,463
()1,357,700
0
0
1,043,962

587
84
--128

وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری

()384,688
49,387
0
103,723

()787,100
1,307,394
()1,353,770
()1,067,751

()51
()96
---
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
شركت :سایپا

شماره اطلعیه 174113 :

نماد :خساپا

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1392/12/29حسابرسی شده)

جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی
فعالیت های تامین مالی
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
وجوه دریافتی حاصل از استقراض
بازپرداخت استقراض
جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی
خالص افزایش(کاهش) در وجه نقد
مانده وجه نقد در ابتدای دوره
تاثیر تغییرات نرخ ارز
وجه نقد در پایان دوره
مبادلت غیرنقدی

5,186,838

كد صنعت341005 :

سرمایه ثبت شده 10,400,000 :میلیون ریال

سال مالی منتهی به1392/12/29 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

()5,550,398

--

0
25,498,620
()28,060,197
()2,561,577
2,625,261

0
30,954,578
()24,499,553
6,455,025
904,627

-()18
15
-190

1,768,686
0
4,393,947
7,043,306

864,059
0
1,768,686
0

105
-148
--

دلیل تغییر اطلعات واقعی دوره  12ماهه حسابرسی شده منتهی به 1392/12/29

دلیل تغییر اطلعات واقعی دوره  12ماهه حسابرسی شده منتهی به 1391/12/30
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
شركت :سایپا

شماره اطلعیه 174113 :

نماد :خساپا

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1392/12/29حسابرسی شده)

كد صنعت341005 :

سرمایه ثبت شده 10,400,000 :میلیون ریال

سال مالی منتهی به1392/12/29 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

آمار تولید و فروش
مقدار تولید
نوع گروه یا محصول

واحد

واقعی سال مالی

حسابرسی شده منتهی به 1392/12/29

حسابرسی شده منتهی به 1391/12/30

درصد تغییر

پراید

دستگاه

216,630

284,843

()23.95

تیبا

دستگاه

37,252

21,670

71.91

وانت

دستگاه

0

0

0.00

 SKDو CBU

دستگاه

1,280

224

471.43

255,162

306,737

()16.81

جمع
مقدار فروش
نوع گروه یا محصول

واحد

واقعی سال مالی
حسابرسی شده منتهی به 1392/12/29

حسابرسی شده منتهی به 1391/12/30

درصد تغییر

پراید

دستگاه

209,885

251,229

()16.46

زانتیا

دستگاه

1

5

()80.00

کاروان

دستگاه

0

1

0.00

ریو

دستگاه

0

774

0.00

تیبا

دستگاه

34,569

19,524

77.06

 SKDو CBU

دستگاه

12,492

33,747

()62.98

256,947

305,280

()15.83

جمع
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
شركت :سایپا

شماره اطلعیه 174113 :

نماد :خساپا

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1392/12/29حسابرسی شده)

كد صنعت341005 :

سرمایه ثبت شده 10,400,000 :میلیون ریال

سال مالی منتهی به1392/12/29 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

مبلغ فروش
نوع گروه یا محصول

واحد

واقعی سال مالی
حسابرسی شده منتهی به 1392/12/29

حسابرسی شده منتهی به 1391/12/30

درصد تغییر

پراید

میلیون ر

30,025,381

25,832,874

16.23

زانتیا

میلیون ر

245

1,335

()81.65

کاروان

میلیون ر

0

116

0.00

ریو

میلیون ر

0

106,210

()100.00

تیبا

میلیون ر

6,434,620

2,594,445

148.02

وانت

میلیون ر

0

0

0.00

 SKDو CBU

میلیون ر

297,932

20,500

1,353.33

36,758,178

28,555,480

28.73

جمع
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