
اطالعات و صورت ھای مالی

2,635,713سرمایه ثبت شده:سايپا ديزلشرکت:

0سرمایه ثبت نشده:خکاوهنماد:

:(ISIC) اطالعات و صورت ھای مالی 12 ماھه منتھی به 1400/12/29 (حسابرسی شده)341001کد صنعت

ثبت شده پذیرفته نشدهوضعیت ناشر:1400/12/29سال مالی منتھی به:

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠دوره منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩شرح

حسابرسی شدهجھت ارائه به حسابرس

عملیات در حال تداوم:

١٢,٧۶٣,١۴٧٣,٩٢۴,٣٨٠٢٢۵درآمدھای عملیاتی

(۴۴۴)(١,٨۵٣,۴١٠)(١٠,٠٨۶,۵٠١)بھاى تمام شده درآمدھای عملیاتی

٢,۶٧۶,۶۴۶٢,٠٧٠,٩٧٠٢٩سود (زيان) ناخالص

(٣٨)(١,١٢۴,٠٨۵)(١,۵۴٩,٧۴٢)ھزينه  ھاى فروش، ادارى و عمومى

(١١۶)(١٨٩,٧٠٠)(۴٠٩,۶١۶)ھزینه کاھش ارزش دریافتنی  ھا (ھزینه استثنایی)

(٩۴)۵٣,۴۴٨٨٧٩,٨٨٣ساير درآمدھا

٣۴(١,١١۴,۵٩۵)(٧٣٣,٢٧۴)سایر ھزینه ھا

(٩٣)٣٧,۴۶٢۵٢٢,۴٧٣سود (زيان) عملیاتي

۵٠(٣,۴١٨,٠۵٣)(١,٧٠٣,٩٠٨)ھزينه  ھاى مالى

٢۴,٧٩٣٢١,٧۴٢١۴سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ھا

٣,٢٨٢,۶١٣٢۴۴,٩١٢١,٢۴٠سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- اقالم متفرقه

--(٢,۶٢٨,٩٢۶)١,۶۴٠,٩۶٠سود (زيان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠دوره منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩شرح

حسابرسی شدهجھت ارائه به حسابرس

ھزینه مالیات بر درآمد:

--٠(٣۶٣,۵٧٢)سال جاری

٠٠٠سال ھای قبل

--(٢,۶٢٨,٩٢۶)١,٢٧٧,٣٨٨سود (زيان) خالص عملیات در حال تداوم

عملیات متوقف شده:

--٧,١۶٣(٣,٣٢۵)سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده

--(٢,۶٢١,٧۶٣)١,٢٧۴,٠۶٣سود (زيان) خالص

سود (زيان) پايه ھر سھم

(٩۴)١١١٩٨عملیاتی (ریال)

--(١,١٩۶)۴٧۴غیرعملیاتی (ریال)

--(٩٩٨)۴٨۵ناشی از عملیات در حال تداوم

--٣(١)ناشی از عملیات متوقف شده

--(٩٩۵)۴٨۴سود (زيان) پايه ھر سھم

--(٩٩۵)۴٨٣سود (زیان) خالص ھر سھم– ریال

٢,۶٣۵,٧١٣٢,۶٣۵,٧١٣سرمایه

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠دوره منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩شرح

حسابرسی شدهجھت ارائه به حسابرس

--(٢,۶٢١,٧۶٣)١,٢٧۴,٠۶٣سود (زيان) خالص

سایر اقالم سود و زیان جامع:



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠دوره منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩شرح

حسابرسی شدهجھت ارائه به حسابرس

٠٠٠مازاد تجدید ارزيابی دارايی ھای ثابت مشھود

٠٠٠تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

٠٠٠مالیات مربوط به سایر اقالم سود و زیان جامع

٠٠٠سایر اقالم سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات

--(٢,۶٢١,٧۶٣)١,٢٧۴,٠۶٣سود (زيان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

تجدید ارائه شده دوره منتھی بهدوره منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩شرح
١٣٩٩/١٢/٣٠

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٩/٠١/٠١

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شدهجھت ارائه به حسابرس

دارایی ھا

دارايی ھای غیرجاری

١,۶۵٢,٣۶٨١,۴۶٩,٨٩٩١,۴۶٧,٣٨١١٢دارایی ھای ثابت مشھود

٠٠٠٠سرمایه گذاری در امالک

٢,۴۵٩٢,۴۵٩٢,٢١٠٠دارایی ھای نامشھود

٩٠۵,٨٠٢٩٠۵,٨٠٢٩٠۵,٨٠٢٠سرمایه گذاری ھای بلندمدت

١۶١,٠٨٨٧٧,٠۶١١٨۵,٢٣٣١٠٩دریافتنی ھای بلندمدت

٢٩٢,٨٧١٢٣۶,٣٢٩٣,٩۵۶٢۴سایر دارایی ھا

٣,٠١۴,۵٨٨٢,۶٩١,۵۵٠٢,۵۶۴,۵٨٢١٢جمع دارایی ھای غیرجاری

دارایی ھای جاری

۴٣١,٣١٩١۶۴,۵٢٧٣٣۵,٨٨٨١۶٢سفارشات و پیش پرداخت ھا

۵١٧,٢۴١۴۶٨,٠٩٢١,٠٠٧,٩٨۶١٠موجودی مواد و کاال

(٣۵)٢,٢٠٨,٢٣٠٣,۴١٧,٢٧٠٣,۶٨۶,٣٣٧دریافتنی ھای تجاری و سایر دریافتنی ھا

٣٢,٧٠٨٣٢,٧٠٨٣٢,٧٠٨٠سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت



تجدید ارائه شده دوره منتھی بهدوره منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩شرح
١٣٩٩/١٢/٣٠

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٩/٠١/٠١

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شدهجھت ارائه به حسابرس

١٣,۶٠٢١٢,١۶٨١,٠۶٩,۴٧۵١٢موجودی نقد

٣,٢٠٣,١٠٠۴,٠٩۴,٧۶۵۶,١٣٢,٣٩۴(٢٢)

٣٠١,٩۴٣٣٠١,٩۴٣٢٩٠,٩٢۶٠دارایی ھای نگھداری شده برای فروش

(٢٠)٣,۵٠۵,٠۴٣۴,٣٩۶,٧٠٨۶,۴٢٣,٣٢٠جمع دارایی ھای جاری

(٨)۶,۵١٩,۶٣١٧,٠٨٨,٢۵٨٨,٩٨٧,٩٠٢جمع دارایی ھا

حقوق مالکانه و بدھی ھا

حقوق مالکانه

٢,۶٣۵,٧١٣٢,۶٣۵,٧١٣٢,۶٣۵,٧١٣٠سرمايه

٠٠٠٠افزایش سرمایه در جریان

٠٠٠٠صرف سھام

٠٠٠٠صرف سھام خزانه

۶٠,٠٠٠۶٠,٠٠٠۶٠,٠٠٠٠اندوخته قانونی

٣,٠٠٠٣,٠٠٠٣,٠٠٠٠ساير اندوخته ھا

٠٠٠٠مازاد تجدیدارزيابی دارایی ھا

٠٠٠٠تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

٧(٢٠,٢٩٠,۶٨۶)(٢٢,٩١٢,۴۴٩)(٢١,٢٧۴,٨١۴)سود (زيان) انباشته

٠٠٠٠سھام خزانه

٨(١٧,۵٩١,٩٧٣)(٢٠,٢١٣,٧٣۶)(١٨,۵٧۶,١٠١)جمع حقوق مالکانه

بدھی ھا

بدھی ھای غیرجاری

٠٠٠٠پرداختنی ھای بلندمدت

(٧٠)١,۴٣٨,٣٩٧۴,٧٨٢,۵۶۴۵,٠۴٨,۵٢۴تسھیالت مالی بلندمدت

١,١٢٧,۵٠١٧٩٣,٩٢٣۵۶۶,٧۴١۴٢ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

(۵۴)٢,۵۶۵,٨٩٨۵,۵٧۶,۴٨٧۵,۶١۵,٢۶۵جمع بدھی ھای غیرجاری

بدھی ھای جاری



تجدید ارائه شده دوره منتھی بهدوره منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩شرح
١٣٩٩/١٢/٣٠

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٩/٠١/٠١

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شدهجھت ارائه به حسابرس

١٢,٩٩٩,۵٧٨۵,٧٢٠,۴٢٨٧,٢٣٠,٠٣٧١٢٧پرداختنی ھای تجاری و سایر پرداختنی ھا

٠٠٠٠مالیات پرداختنی

٢,٧٧٣٢,٧٧٣٢,٧٧٣٠سود سھام پرداختنی

(۵۵)۶,۵١٨,۵١۶١۴,۴٠٩,٨٨۵١٢,٠٢١,۵٩٨تسھیالت مالی

٣٨٠,۶٨۶٣٣۶,١١٧٣١٣,۶۶٠١٣ذخایر

٢,۶٢٨,٢٨١١,٢۵۶,٣٠۴١,٣٩۶,۵۴٢١٠٩پیش دریافت ھا

٢٢,۵٢٩,٨٣۴٢١,٧٢۵,۵٠٧٢٠,٩۶۴,۶١٠۴

بدھی ھای  مرتبط  با دارایی ھای نگھداری  شده برای
 فروش

٠٠٠٠

٢٢,۵٢٩,٨٣۴٢١,٧٢۵,۵٠٧٢٠,٩۶۴,۶١٠۴جمع بدھی ھای جاری

(٨)٢۵,٠٩۵,٧٣٢٢٧,٣٠١,٩٩۴٢۶,۵٧٩,٨٧۵جمع بدھی ھا

(٨)۶,۵١٩,۶٣١٧,٠٨٨,٢۵٨٨,٩٨٧,٩٠٢جمع حقوق مالکانه و بدھی ھا

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

افزایشسرمایهشرح
سرمایه در

جریان

صرف
سھام

صرف
سھام
خزانه

اندوخته
قانونی

سایر
اندوخته ھا

مازاد تجدید
ارزیابی

دارایی ھا

تفاوت تسعیر ارز
عملیات خارجی

سود
(زيان)

انباشته

سھام
خزانه

جمع کل

(١٧,۵٢۴,٠۵۶)٠(٢٠,٢٢٢,٧۶٩)٢,۶٣۵,٧١٣٠٠٠۶٠,٠٠٠٣,٠٠٠٠٠مانده در ١٣٩٩/٠١/٠١

(۶٧,٩١٧)٠(۶٧,٩١٧)٠٠٠٠٠٠٠٠اصالح اشتباھات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تغییر در رویه ھای حسابداری

(١٧,۵٩١,٩٧٣)٠(٢٠,٢٩٠,۶٨۶)٢,۶٣۵,٧١٣٠٠٠۶٠,٠٠٠٣,٠٠٠٠٠مانده تجدید ارائه شده در ١٣٩٩/٠١/٠١

تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتھی به
١٣٩٩/١٢/٣٠



افزایشسرمایهشرح
سرمایه در

جریان

صرف
سھام

صرف
سھام
خزانه

اندوخته
قانونی

سایر
اندوخته ھا

مازاد تجدید
ارزیابی

دارایی ھا

تفاوت تسعیر ارز
عملیات خارجی

سود
(زيان)

انباشته

سھام
خزانه

جمع کل

سود (زيان) خالص گزارش شده در صورت ھاي
مالي سال مالي منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠

(٢,۶٢١,٧۶٣)(٢,۶٢١,٧۶٣)

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اصالح اشتباھات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تغییر در رویه ھای حسابداری

سود (زيان) خالص تجديد ارائه شده سال مالي
منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠

٠٠٠٠٠٠٠٠(٢,۶٢١,٧۶٣)٠(٢,۶٢١,٧۶٣)

٠٠٠سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر مالیات

سود (زيان) جامع سال مالي منتھي به
١٣٩٩/١٢/٣٠

٠٠٠٠٠٠٠٠(٢,۶٢١,٧۶٣)٠(٢,۶٢١,٧۶٣)

٠٠سود سھام مصوب

٠٠٠٠٠٠افزایش سرمایه

٠٠٠٠افزایش سرمایه در جریان

٠٠خرید سھام خزانه

٠٠فروش سھام خزانه

٠٠سود (زیان) حاصل از فروش سھام خزانه

انتقال از سایر اقالم حقوق مالکانه به سود و
زیان انباشته

٠٠٠٠٠

٠٠٠تخصیص به اندوخته قانونی

٠٠٠تخصیص به سایر اندوخته ھا

(٢٠,٢١٣,٧٣۶)٠(٢٢,٩١٢,۴۴٩)٢,۶٣۵,٧١٣٠٠٠۶٠,٠٠٠٣,٠٠٠٠٠مانده تجدید ارائه شده در ١٣٩٩/١٢/٣٠

تغییرات حقوق مالکانه دردوره ١٢ ماھه منتھی
به ١۴٠٠/١٢/٢٩

سود (زيان) خالص دردوره ١٢ ماھه منتھي به
١۴٠٠/١٢/٢٩

١,٢٧۴,٠۶٣١,٢٧۴,٠۶٣

٠٠٠سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر مالیات

سود (زيان) جامع دردوره ١٢ ماھه منتھي به
١۴٠٠/١٢/٢٩

٠٠٠٠٠٠٠٠١,٢٧۴,٠۶٣٠١,٢٧۴,٠۶٣



افزایشسرمایهشرح
سرمایه در

جریان

صرف
سھام

صرف
سھام
خزانه

اندوخته
قانونی

سایر
اندوخته ھا

مازاد تجدید
ارزیابی

دارایی ھا

تفاوت تسعیر ارز
عملیات خارجی

سود
(زيان)

انباشته

سھام
خزانه

جمع کل

٠٠سود سھام مصوب

٠٠٠٠٠٠افزایش سرمایه

٠٠٠٠افزایش سرمایه در جریان

٠٠خرید سھام خزانه

٠٠فروش سھام خزانه

٠٠سود (زیان) حاصل از فروش سھام خزانه

انتقال از سایر اقالم حقوق مالکانه به سود و
زیان انباشته

٠٠٠٣۶٣,۵٧٢٣۶٣,۵٧٢

٠٠٠تخصیص به اندوخته قانونی

٠٠٠تخصیص به سایر اندوخته ھا

(١٨,۵٧۶,١٠١)٠(٢١,٢٧۴,٨١۴)٢,۶٣۵,٧١٣٠٠٠۶٠,٠٠٠٣,٠٠٠٠٠مانده در ١۴٠٠/١٢/٢٩

صورت جریان ھای نقدی

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠دوره منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩شرح

حسابرسی شدهجھت ارائه به حسابرس

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای عملیاتی:

(۵٠)١١۶,۵٧۵٢٣٣,٧۵٩نقد حاصل از عملیات

٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت مالیات بر درآمد

(۵٠)١١۶,۵٧۵٢٣٣,٧۵٩جریان  خالص  ورود  (خروج)  نقد حاصل از فعالیت ھای  عملیاتی

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری:

--٠۴,۶۵١دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای ثابت مشھود

--(٣٧,١٠۵)٠پرداخت ھای نقدی برای خرید دارایی ھای ثابت مشھود

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای نگھداری شده برای فروش

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای نامشھود



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠دوره منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩شرح

حسابرسی شدهجھت ارائه به حسابرس

٠٠٠پرداخت ھای نقدی برای خرید دارایی ھای نامشھود

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمايه گذاری ھای بلندمدت

٠٠٠پرداخت ھای نقدی برای تحصیل سرمايه گذاری ھای بلندمدت

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در امالک

٠٠٠پرداخت ھای نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در امالک

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمايه گذاری ھای کوتاه مدت

٠٠٠پرداخت ھای نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت

٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت تسھیالت اعطایی به دیگران

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از استرداد تسھیالت اعطایی به دیگران

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از سود تسھیالت اعطایی به دیگران

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از سود  سھام

٢۴,٧٩٣٢١,٧۴٢١۴دریافت ھای نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ھا

--(١٠,٧١٢)٢۴,٧٩٣جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری

(٣٧)١۴١,٣۶٨٢٢٣,٠۴٧جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت ھای تامین مالی

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای تامین مالی:

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از افزايش سرمايه

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از صرف سھام

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سھام خزانه

٠٠٠پرداخت ھای نقدی برای خرید سھام خزانه

--٠۵١۴,٢٣٩دریافت ھای نقدی حاصل از تسھیالت

٩۵(١,۴٣٣,٣٨٠)(۶٩,۶۴٣)پرداخت ھای نقدی بابت اصل تسھیالت

٨١(٣٧۶,۵٨۵)(٧٠,٠٠٠)پرداخت ھای نقدی بابت سود تسھیالت

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت

٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت

٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت سود اوراق مشارکت



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠دوره منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩شرح

حسابرسی شدهجھت ارائه به حسابرس

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین

٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین

٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت سود اوراق خرید دین

٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه ای

٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت سود اجاره سرمایه ای

٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت سود سھام

٨٩(١,٢٩۵,٧٢۶)(١٣٩,۶۴٣)جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای تامین مالی

--(١,٠٧٢,۶٧٩)١,٧٢۵خالص افزايش (کاھش) در موجودی نقد

(٩٩)١٢,١۶٨١,٠۶٩,۴٧۵مانده موجودی نقد در ابتدای سال

--١۵,٣٧٢(٢٩١)تاثیر تغییرات نرخ ارز

١٣,۶٠٢١٢,١۶٨١٢مانده موجودی نقد در پايان سال

٨,١٠١,٠٠٠٠معامالت غیرنقدی

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرواقعی سال منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠واقعی دوره منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩واحدنوع گروه یا محصول

۵۵٠٢۵٠١٢٠دستگاهکامیونت فوتون ٨.۵ تن

(٣٣)١٠٠١۵٠دستگاهکامیونت فوتون ۶ تن بدون خواب

٢۴٨١٠٠١۴٨دستگاهکامیونت فوتون ۶ تن خوابدار

KX۴٨٠ ۴*١٩۴٠دستگاه٢

١,٠٩٢۵٠٠١١٨جمع

مقدار فروش



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

nullواقعی سال منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠واقعی دوره منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩واحدنوع گروه یا محصول

FM (۴*٢) (٩۵)١١٩دستگاهکامیون ولوو

FH١٣ ۵٠٠ (۴*٢) (۵٠)٢۴دستگاهکامیون ولوو

KX۴٨٠ ۴*١٩۶٢٨۶٠٠دستگاه٢

NT۴ ٠٧٨دستگاهکامیون--

١١٠---لوازم يدکي و اتاق

FMX (٩١)١١١دستگاهکامیون ولوو

FM۴۶٠ ۶*۴ (٩۵)١٢٠دستگاهکامیون ولوو

۵۴٧٢٨٣٩٣دستگاهکامیونت فوتون ٨.۵ تن

١۵٣١٠۵۴۶دستگاهکامیونت فوتون ۶ تن بدون خواب

٢۵۶١٠۴١۴۶دستگاهکامیونت فوتون ۶ تن خوابدار

FH۶*۴ ٧۵٠١دستگاهکامیون ولوو ٠--

٢١١٠٠دستگاهنمونه و اماني

--٠١درآمدت ارائه خدمات

T٣٧۵ ١١٠دستگاهکامیون

٠٠٠---تخفیف لیزينگ

١,١۶١۶۵٧٧٧جمع

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرواقعی سال منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠واقعی دوره منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩واحدنوع گروه یا محصول

FM (۴*٢) (٩۵)۴,۶۴٣٨٧,٣۴٠میلیون لایرکامیون ولوو

FH١٣ ۵٠٠ (۴*٢) (۵۶)١٠,٢۵٢٢٣,٢۵۶میلیون لایرکامیون ولوو

KX۴٨٠ ۴*٣,٩٠٧,۶٧۴٩۵,٩۶٣٣,٩٧٢میلیون لایر٢

NT۴ ٠٢۵۴,٨١٠میلیون لایرکامیون--



درصد تغییرواقعی سال منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠واقعی دوره منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩واحدنوع گروه یا محصول

٨٩٣,٣٣٢٢٠٩,٩١٧٣٢۶میلیون لایرلوازم يدکي و اتاق

FMX (٩۴)۶,۶۶٣١٠٢,٨٩٩میلیون لایرکامیون ولوو

FM۴۶٠ ۶*۴ (٩٧)۵,٧۴۶١٩٨,٠١۵میلیون لایرکامیون ولوو

٢,٨۴٨٣٩٠۶٣٠میلیون لایردرآمدت ارائه خدمات

۴,۶٢١,٧٠۵١,۶٩۶,٩٧۴١٧٢میلیون لایرکامیونت فوتون ٨.۵ تن

١,١۶۴,١٧۵٧١٣,۶٩۶۶٣میلیون لایرکامیونت فوتون ۶ تن بدون خواب

٢,١٣٧,۵۵٨۵٢٠,٠۵٩٣١١میلیون لایرکامیونت فوتون ۶ تن خوابدار

(۴٧)۶,۶۴٣١٢,۵١۶میلیون لایرنمونه و اماني

FH۶*۴ ٧۵٠۶,٧٣٧میلیون لایرکامیون ولوو ٠--

T٣٧۵ ١,٩٠٨١,٨٠٨۶میلیون لایرکامیون

٠٠٠میلیون لایرتخفیف لیزينگ

١٢,٧۶٣,١۴٧٣,٩٢۴,٣٨٠٢٢۵جمع


