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

شركت :سایپا

شماره اطلعیه 127380 :

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1391/12/30حسابرسی شده)

كد صنعت341005 :

سرمایه ثبت شده 10,400,000 :میلیون ریال

سال مالی منتهی به1391/12/30 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام

سایپا

گزارش نسبت به صورت های مالی
بند مقدمه
 .1گزارش نسبت به صورتهاي مالي
مقدمه
 - 1صورتهاي مالي تلفیقي گروه و شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا) سهامي عام شامل ترازنامهها به تاریخ  30اسفندماه  1391و صورتهاي سود و زیان 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 هیئتمدیره در قبال صورتهاي مالي
 - 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 حسابرس و بازرس قانوني
 - 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 وظائف 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

 1از 10

شركت :سایپا

نماد :خساپا

شماره اطلعیه 127380 :

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1391/12/30حسابرسی شده)

كد صنعت341005 :

سرمایه ثبت شده 10,400,000 :میلیون ریال

سال مالی منتهی به1391/12/30 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

 .4مباني اظهارنظر مشروط
 - 4اهم نکات قابل ذکر درخصوص مشتریان فروش خودرو (فروش اقساطي و اعتباري-یادداشتهاي توضیحي  7-1و  )7-3بشرح ذیل است:
1-4مبلغ 152ر 1میلیارد ر از مانده حسابها و اسناد دریافتني تجاري در شرکت سایپا دیزل ،در رابطه با تعداد 275ر 4نفر از مشتریاني بوده که بیش از  20قسط خود را در تاریخهاي سررسید پرداخت ننمودهاند و مبلغ 088ر 1میلیاردر ازمانده حساب فوق در شرکت مزبور مربوط به چکهاي واخواستي نزد صندوق ،سفتهها و قبوض برگشت شده در تاریخ ترازنامه مي باشد که قابلیت وصول تمامي آنها براي این سازمان ،محرز نگردیده است.
2-4مبلغ 296ر 1میلیارد ر از مانده حساب اسناد دریافتني کوتاه مدت و حساب مشتریان اقساطي در شرکت پارس خودرو و شرکت رایان سایپا ،اقساط سررسید گذشته ميباشند که تا تاریخ این گزارش وصول نگردیده اند .مضافا مبلغ 638میلیاردر از مانده چکهاي دریافتي بابت فروشهاي اعتباري درشرکت رایان سایپا ،برگشت شده است.
3-4مبلغ  597میلیارد ر از مانده اسناد دریافتني مشتریان در شرکت اصلي ،اقساط سررسید گذشته مربوط به سنوات  1390و قبل از آن ميباشد که تا تاریخ این گزارش وصول نشده است.با توجه به رسیدگیهاي انجام شده ،هر چند ایجاد مطالبات مشکوک الوصول انباشته و تعدیل حسابها نسبت به بخشي از موارد فوق ضرورت دارد ،لیکن به دلیل نامشخص بودن نتایج پیگیریهاي در جریان ،تعیین تعدیلت قطعي از این بابت ،براي این
سازمان مقدور نميباشد.

- 5 .5

اهم نکات قابل ذکر درخصوص سرفصلهاي سایر حسابهاي دریافتني ،پیشپرداختها ،موجودي مواد و کال و دارائیهاي ثابت (یادداشتهاي توضیحي  8الي  )11در شرکت اصلي و شرکتهاي فرعي گروه ،بشرح زیر است:

1-5مبلغ  265میلیارد ر از مانده سایر حسابهاي دریافتني و پیشپرداختها در شرکت اصلي و مبلغ  695میلیارد ر از مانده حسابهاي مزبور و موجودي مواد و کال در شرکتهاي فرعي ،اقلم راکد و انتقالي از سنوات قبل ميباشد که اقداماتمؤثري درخصوص وصول مطالبات و تسویه آنها حسب مورد صورت نگرفته است .مضافا مبلغ  531میلیاردر از ماشینآلت خطوط تولید شرکت بنیان توسعه صنعتخودرو (شرکت فرعي) مربوط به تولید محصولت چیرمن ،کوراندو و فیات
بوده که به دلیل عدم تولید محصولت مزبور ،بلاستفاده ماندهاند.
2-5مبلغ  475/3میلیاردر از مانده سایر حسابهاي دریافتني ،تحت عنوان طلب شرکت تاپکو از شرکت بنیان توسعه صنعت پارس منعکس ميباشد .طبق بررسیهاي این سازمان ،مبلغ مزبورعمدتا در رابطه با بهاي برخي اقلم سفارشات وماشینآلت ،حقالمتیاز خطوط تولید ،هزینه سود مشارکت مشتریان خودروي فیات و بهاي تمام شده سیستمهاي نرمافزار بوده که از حسابهاي شرکت تاپکو حذف و به بدهکار شرکت بنیان توسعه صنعت پارس منظور شده است .در اینخصوص
مدارک و مستندات و توافقنامه فیمابین ،به این سازمان ارائه نگردیده است.

با توجه به مراتب فوق ،بدلیل عدم دسترسي به اطلعات و مدارک مورد نیاز ،تعیین آثار مالي ناشي از تعدیلت لزم بر صورتهاي مالي مورد گزارش ،براي سازمان امکانپذیر نگردیده است.

 2از 10

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

نماد :خساپا

شماره اطلعیه 127380 :

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1391/12/30حسابرسی شده)
- 6 .6

كد صنعت341005 :

سرمایه ثبت شده 10,400,000 :میلیون ریال

سال مالی منتهی به1391/12/30 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

مانده تهاتر نشده شرکتهاي مشمول تلفیق به مبلغ  765/8میلیاردر (شامل اقلم باز بدهکار به مبلغ 235/7ر 2میلیاردر و اقلم باز بستانکار به مبلغ 469/9ر 1میلیاردر) ميباشد که بدون تعیین ماهیت و رفع مغایرات مزبور تحت

سرفصل سایر حسابها و اسناد دریافتني منظور گردیده است (یادداشت توضیحي  .)8-1هر چند اصلح حسابها از این بابت ضروري است ،لیکن به دلیل عدم دسترسي به اطلعات کافي ،آثار مالي ناشي از اصلح حسابها بر صورتهاي مالي مورد
گزارش ،در شرایط حاضر براي این سازمان مقدور نگردیده است.
- 7 .7

با عنایت به یادداشت توضیحي  ،20بدهیهاي ارزي شرکتهاي فرعي (زامیاد ،سایپادیزل ،لیزینگ رایان سایپا ،ورق خودرو چهارمحال بختیاري و صنایع شیشه نشکن) جمعا به مبالغ  221/3میلیون یورو و  170/3میلیون یوان چین مي

باشد که در تاریخ ترازنامه با نرخ ارز مرجع بانک مرکزي تسعیر گردیده است .این در حالیست که بخشي از بدهیهاي ارزي شرکتهاي فرعي مزبور پس از سال مالي مورد گزارش با نرخ ارز منشأ داخلي و یا با نرخ مبادلهاي پرداخت شده است.
با توجه به مراتب فوق ،هرچند تعدیل حسابها از این بابت ضرورت دارد ،لیکن به دلیل عدم دسترسي به اطلعات کافي درخصوص نرخ خرید ارز در رابطه با تسویه بدهیهاي ارزي ،تعیین تعدیلت موردنیاز و آثار آن بر صورتهاي مالي مورد
گزارش ،براي این سازمان امکانپذیر نگردیده است.
اظهار نظر مشروط
 .8اظهارنظر مشروط
 - 8به نظر این سازمان ،به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي  6 ، 4و  7و همچنین به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند  ، 5صورتهاي مالي یاد شده در بال ،وضعیت مالي گروه و شرکت ایرانيتولید اتومبیل (سایپا) سهامي عام در
تاریخ  30اسفندماه  1391و 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.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

 3از 10

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

نماد :خساپا

شماره اطلعیه 127380 :

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1391/12/30حسابرسی شده)

كد صنعت341005 :

سرمایه ثبت شده 10,400,000 :میلیون ریال

سال مالی منتهی به1391/12/30 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

 .11گزارش در مورد سایر الزامات قانوني و مقرراتي شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا) سهامي عام
گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانوني
 11موارد عدم رعایت الزامات قانوني مقرر در اصلحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت بشرح زیر است:1-11-

مبلغ 140ر 5میلیارد ر از مانده سود سهام پرداختني ،مربوط به سود سهام سنوات  1388الي  1390سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران (علیرغم توافقنامه مورخ  1391/2/16فيمابین در رابطه با پرداخت و تسویه سود

سهام سنوات  1388و  )1389و همچنین مبلغ 500ر 1میلیاردر از مانده حساب مزبور عمدتا مربوط به سود سهام سال  1390شرکتهاي گروه صنعتي رنا ،توسعه سرمایه رادین ،پیشگامان بازرگاني ستاره تابان و تجارت الکترونیک خودرو
تابان ميباشد که تا تاریخ این گزارش پرداخت نشده است (یادداشت توضیحي  .)19در اینخصوص مفاد ماده  240اصلحیه قانون تجارت رعایت نگردیده است.

.11
2-11-

پیگیریهاي شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ  29تیرماه  1391در رابطه با بندهاي  4و  5-1این گزارش و موارد زیر به نتیجه نرسیده است:

الف -انتقال  22درصد سهام شرکت تاپکو ( 154836سهم) به شرکت سرمایه گذاري و توسعه صنعتي نیوان ابتکار که بر اساس صورتهاي مالي شرکت تاپکو به نام صندوق بازنشستگي کشوري ميباشد.
ب -وصول مطالبات از شرکت ونیراتو .توضیح اینکه بالغ بر  20/9میلیون دلر (معادل  718میلیاردر) مطالبات شرکت اصلي از شرکت ونیراتو بابت صادرات قطعات  S.K.Dبه ونزوئل در سنوات قبل ،تا تاریخ این گزارش وصول نشده
است.

.12
 12با توجه به رسیدگیهاي انجام شده ،بالغ بر 254ر 2میلیاردر از مانده طلب شرکت اصلي از شرکت سرمایه گذاري سایپا (شرکت فرعي) ،در رابطه با علي الحساب پرداختي در سال  1389بابت خرید سهام بانک پارسیان و سود سهام سال 1390مي باشد که تا تاریخ این گزارش وصول نگردیده است (یادداشت توضیحي  .)8-2مضافا مطالبات شرکت سرمایه گذاري سایپا از شرکتهاي وابسته (گروه صنعتي رنا ،پیشگامان بازرگاني ستاره تابان ،تجارت الکترونیک خودروتابان و
توسعه سرمایه رادین) در تاریخ ترازنامه جمعا مبلغ 596ر 8میلیاردر (سال مالي قبل 287ر 3میلیاردر – یادداشت توضیحي  )8بوده که عمدتا در رابطه با قراردادهاي تامین مالي منعقده با شرکتهاي مزبور ایجاد شده است .مبلغ مزبور
شامل اصل تسهیلت پرداختي و سود قراردادهاي تأمین مالي (با نرخ  24درصد در سال) بوده که نحوه و چگونگي وصول مطالبات مزبور ،براي این سازمان مشخص نگردیده است.

 13- .13معاملت مندرج در بند "الف" یادداشت توضیحي  ، 39-2به 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 .مضافا معاملت مزبور در روال روابط خاص تجاري في
مابین صورت گرفته است.
 4از 10

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

نماد :خساپا

شماره اطلعیه 127380 :

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1391/12/30حسابرسی شده)

كد صنعت341005 :

سرمایه ثبت شده 10,400,000 :میلیون ریال

سال مالی منتهی به1391/12/30 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

 14- .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 ،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.
 .15گزارش در مورد سایر مسئولیتهاي قانوني و مقرراتي حسابرس
 15ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح موارد مندرج در ذیل رعایت نشده است:-

افشاء صورتهاي مالي سالنه حسابرسي شده شرکت اصلي و تلفیقي گروه حداقل  10روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي (بند  1ماده )7

-

افشاء صورتهاي مالي میاندورهاي  6ماهه حسابرسي شده شرکت اصلي و تلفیقي گروه (موضوع بند  4ماده .)7

-

افشاء اطلعات و صورتهاي مالي میاندورهاي  9ماهه حسابرسي نشده حداکثر  30روز پس از مقطع مزبور (بند  3ماده .)7

-

افشاء پیشبیني عملکرد سالنه حسابرسي شده شرکت اصلي و تلفیقي گروه و پیشبیني درآمد هر سهم براساس عملکرد واقعي شش ماهه حسابرسي شده (بندهاي  6و  7ماده .)7

-

رعایت نسبت حقوق صاحبان سهام به کل داراییها (حداقل  20درصد).

 16- .16در اجراي ماده  33دستورالعمل اجرایي مبارزه با پولشویي توسط حسابرسان ،رعایت مفاد قانون مزبور و آییننامهها و دستورالعملهاي اجرایي مرتبط ،در چارچوب چکلیستهاي ابلغي مراجع ذیربط و استانداردهاي حسابرسي ،توسط
این سازمان مورد ارزیابي قرار گرفته است .در این خصوص به استثناي معرفي شخص یا واحد مسئول مبارزه با پولشویي ،پرداخت وجه بیش از سقف مقرر از طریق حساب بانکي ،ثبت کامل اطلعات برخي اشخاص .و مشتریان در قراردادها و
فاکتورهاي فروش و اتخاذ ترتیبات لزم جهت برقراري دورههاي آموزشي ،این سازمان به موارد با اهمیتي حاکي از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

تاكید بر مطالب خاص

 5از 10

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

شماره اطلعیه 127380 :

نماد :خساپا

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1391/12/30حسابرسی شده)

كد صنعت341005 :

سرمایه ثبت شده 10,400,000 :میلیون ریال

سال مالی منتهی به1391/12/30 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

 .9تاکید بر مطلب خاص
 - 9مانده حساب شرکت پالیش و پخش فرآورده هاي نفتي به مبلغ  364/3میلیاردر در شرکت اصلي ،در رابطه با درآمد خدمات دوگانه سوز نمودن خودروهاي تولیدي بوده که طي سنوات  1385الي  1388ایجاد شده است .با عنایت به
یادداشت توضیحي  ،8-3-2تسویه مبلغ مزبور ،با توجه به نامه مورخ  1392/4/9مدیر طرح  CNGآن شرکت و تبصره  1ماده  3قانون بودجه سال  ،1392از طریق تحویل نفت خام و میعانات گازي امکانپذیر است .اظهارنظر این سازمان در
اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

 10- .10سرمایه گذاریهاي بلند مدت شرکت سرمایه گذاري سایپا در شرکتهاي صنعتي گروه رنا ،پیشگامان بازرگاني ستاره تابان و تجارت الکترونیک خودرو تابان به ترتیب به مبالغ  509/3میلیاردر  294/1 ،میلیاردر و 134/6
میلیاردر ميباشد (یادداشتهاي توضیحي
 2-1-12 ، 1-1-12و  .)12-1-4با توجه به اینکه عمده دارائیهاي شرکتهاي مذکور مربوط به سرمایه گذاریهاي انجام شده در سهام شرکتهاي خودروسازي ميباشد ،لذا بازدهي و سودآوري شرکتهاي سرمایه پذیر فوق منوط به سودآوري
شرکتهاي خودروسازي و بهبود وضعیت نقدینگي آنها ميباشد .اظهارنظر این سازمان در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

تاریخ تهیه گزارش

27تیر1392
سازمان حسابرسی

امضا كننده

سمت

شماره عضویت

زمان

مدیر گروه سازمان حسابرسی

سعید قدكپور

11:59:54 1392/05/02

مدیر ارشد سازمان حسابرسی

معصومه موسوی معاف

12:14:42 1392/05/02

عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی

پرویز مرادی حامد1

15:03:57 1392/05/05

 6از 10

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

شماره اطلعیه 127380 :

نماد :خساپا

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1391/12/30حسابرسی شده)
ترازنامه

در تاریخ 1391/12/30

در تاریخ  1390/12/29درصد تغییر

داراییها

كد صنعت341005 :

سرمایه ثبت شده 10,400,000 :میلیون ریال

سال مالی منتهی به1391/12/30 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

شرح

در تاریخ  1391/12/30در تاریخ  1390/12/29درصد تغییر

بدهیها

موجودی نقد

1,810,586

864,059

110

سرمایه گذاریهای كوتاه مدت

1,078,588

1,032,212

4

طلب از شركتهای گروه و شركتهای وابسته

0

0

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

12,801,184

13,853,063

()8

سایر حسابها و اسناد پرداختنی

4,315,254

4,183,921

3

0

0

8,250,521

2,506,447

229

148,862

256,535

()42

16,669,291

31
31

بدهی به شركتهای گروه و وابسته

حصه جاری حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

6,929,572

9,440,527

()27

پیش دریافتها

سایر حسابها و اسناد دریافتنی

10,249,837

9,028,523

14

ذخیره مالیات بر درآمد

موجودی مواد و كال

4,626,764

3,607,226

28

حصه جاری تسهیلت مالی دریافتی

21,845,094

پیش پرداختها

1,285,950

1,656,426

()22

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

6,854,530

5,222,062

جمع داراییهای جاری

25,981,297

25,628,973

1

54,215,445

42,691,319

27

سرمایه گذاریهای بلند مدت

25,912,041

26,057,520

()1

حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت

1,504,014

78,466

1817

داراییهای ثابت پس از كسر استهلک

5,411,883

4,905,678

10

تسهیلت مالی دریافتی بلند مدت

1,549,875

1,770,653

()12

داراییهای نامشهود

0

0

853,233

628,372

36

حسابها و اسناد دریافتنی تجاری(بلند مدت)

0

0

جمع بدهیهای غیر جاری

3,907,122

2,477,491

58

پیش پرداختهای سرمایه ای

0

0

جمع بدهیهای جاری و غیر جاری

58,122,567

45,168,810

29

8,586,045

7,710,314

11

سایر داراییها

جمع بدهیهای جاری

ذخیره مزایای پایان خدمت

حقوق صاحبان سهام
سرمایه

10,400,000

10,400,000

صرف سهام

0

0

وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه

0

0

1,040,000

1,040,000

0

0

سود (زیان) انباشته

()3,671,301

7,693,675

جمع داراییهای غیر جاری

39,909,969

38,673,512

3

جمع حقوق صاحبان سهام

7,768,699

19,133,675

()59

جمع داراییها

65,891,266

64,302,485

2

جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام

65,891,266

64,302,485

2

اندوخته قانونی
اندوخته طرح و توسعه

 7از 10

0

0

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

نماد :خساپا

شماره اطلعیه 127380 :

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1391/12/30حسابرسی شده)

كد صنعت341005 :

سرمایه ثبت شده 10,400,000 :میلیون ریال

سال مالی منتهی به1391/12/30 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال
درصد تغییر

واقعی حسابرسی شده سال مالی
منتهی به 1390/12/29

فروش

28,555,598

54,219,247

()47

54,219,247

بهای تمام شده كالی فروش رفته

()30,589,563

()48,296,727

()37

()48,296,727

سود (زیان) ناخالص

()2,033,965

5,922,520

--

5,922,520

هزینه های عمومی اداری و تشکیلتی

()2,925,402

()3,912,921

()25

()3,912,921

()92,822

()24,842

274

()24,842

سود (زیان) عملیاتی

()5,052,189

1,984,757

--

1,984,757

هزینه های مالی

()5,162,341

()3,341,709

54

()3,341,709

درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

1,451,922

4,353,085

()67

4,353,085

خالص درآمد (هزینه های ) متفرقه

1,557,632

2,119,708

()27

2,119,708

سود (زیان) قبل از اقلم غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری

()7,204,976

5,115,841

--

5,115,841

0

0

--

0

()7,204,976

5,115,841

--

5,115,841

0

()73,648

--

()73,648

سود (زیان) خالص پس از كسر مالیات

()7,204,976

5,042,193

--

5,042,193

سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی

7,767,170

7,807,747

()1

7,807,747

()73,495

43,735

--

43,735

7,693,675

7,851,482

()2

7,851,482

488,699

12,893,675

()96

12,893,675

اندوخته قانونی

0

0

--

0

اندوخته طرح و توسعه

0

0

--

0

سایر اندوخته ها

0

0

--

0

افزایش سرمایه از محل سود انباشته

0

0

--

0

سود سهام مصوب مجمع

()4,160,000

()5,200,000

()20

()5,200,000

سود انباشته در پایان دوره مالی

()3,671,301

7,693,675

--

7,693,675

()693

485

--

485

10,400,000

10,400,000

0

10,400,000

صورت سود وزیان

خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

اقلم غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
سود (زیان) قبل از كسر مالیات
مالیات

تعدیلت سنواتی
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال  /دوره مالی  -تعدیل شده
سود قابل تخصیص

سود هر سهم پس از كسر مالیات
سرمایه

واقعی سال مالی

حسابرسی شده منتهی به 1391/12/30

 8از 10

حسابرسی شده منتهی به 1390/12/29

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

نماد :خساپا

شماره اطلعیه 127380 :

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1391/12/30حسابرسی شده)

كد صنعت341005 :

سرمایه ثبت شده 10,400,000 :میلیون ریال

سال مالی منتهی به1391/12/30 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

آمار تولید و فروش
مقدار تولید
نوع گروه یا محصول

واحد

واقعی سال مالی

حسابرسی شده منتهی به 1391/12/30

حسابرسی شده منتهی به 1390/12/29

درصد تغییر

واقعی حسابرسی شده سال مالی
منتهی به 1390/12/29

پراید

دستگاه

284,843

605,858

()52.99

605,858

ریو

دستگاه

0

17,669

0.00

17,669

SKD

دستگاه

224

7,765

()97.12

7,765

تیبا

دستگاه

21,670

32,979

()34.29

32,979

306,737

664,271

()53.82

664,271

جمع
مقدار فروش
نوع گروه یا محصول

واحد

واقعی سال مالی
حسابرسی شده منتهی به 1391/12/30

حسابرسی شده منتهی به 1390/12/29

درصد تغییر

واقعی حسابرسی شده سال مالی
منتهی به

1390/12/29

پراید

دستگاه

285,892

604,365

()52.70

604,365

زانتیا

دستگاه

5

59

()91.53

59

کاروان

دستگاه

1

0

100.00

0

ریو

دستگاه

774

17,826

()95.66

17,826

SKD

دستگاه

240

7,760

()96.91

7,760

تیبا

دستگاه

21,643

33,050

()34.51

33,050

308,555

663,060

()53.46

663,060

جمع

 9از 10

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

شركت :سایپا

شماره اطلعیه 127380 :

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1391/12/30حسابرسی شده)

كد صنعت341005 :

سرمایه ثبت شده 10,400,000 :میلیون ریال

سال مالی منتهی به1391/12/30 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

مبلغ فروش
نوع گروه یا محصول

واحد

واقعی سال مالی
حسابرسی شده منتهی به 1391/12/30

حسابرسی شده منتهی به 1390/12/29

درصد تغییر

واقعی حسابرسی شده سال مالی
منتهی به 1390/12/29

پراید

میلیون ر

25,832,873

47,698,230

()45.84

47,698,230

زانتیا

میلیون ر

1,335

14,855

()91.01

14,855

کاروان

میلیون ر

116

0

100.00

0

ریو

میلیون ر

106,328

2,259,022

()95.29

2,259,022

SKD

میلیون ر

20,501

742,448

()97.24

742,448

تیبا

میلیون ر

2,594,445

3,504,692

()25.97

3,504,692

28,555,598

54,219,247

()47.33

54,219,247

جمع
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